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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteetd 

/VEILING 7/14 OKTOBER/ 
Ook in het buitenland zal extra aandacht worden besteed aan deze 

grote veiling waarin o.a.: 

China 
1.000 kavels met een taxatie van ƒ 600.000,-

Groothandelsvoorraad Wereld 
van 10.000 kilo vellen/veldelen en bundels verdeeld over 

ca. 100 kavels met een taxatie van ƒ 700.000,-

Nederland en Overzee 
Groot aantal kavels met vele topnummers 

taxatie ƒ 600.000,-

Het kostbaarste zegel van Nederland en Overzee 
Postpakket verrekenzegel 2 C postfris luxe ex. 

U kunt voor deze veiling nog materiaal aanleveren tot uiterlijk 4 augustus. 
Voor grote objecten bezoek aan huis mogelijk. 

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



MiltehDm 
N.V.P.H. 

Philapost bedankt de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren 
N.V.P.H. hartelijk voor de gratis CD-ROM ter waarde van ƒ 59,95. 

Nu bij Philapost intekenen op de 59e Editie van de speciale catalogus van 
Nederland en Overzeese Rijksdelen voor slechts ƒ 34,75 (voorheen ƒ 29,50). 
Bij reserveren vóór 1 augustus a.s. gegarandeerd GRATIS de Speciale Editie 

van deze catalogus compleet op CD-ROM (winkelwaarde ƒ 59,95). 

59,9* 
Nieuwste NVPH Catalogus editie 2000 Nederland en Overzeese Rijksdelen !! 

S U P E R - A K T I E : C D - R O M v e r s i e GEHEEL G R A T I S ! 
N u m e t e e n reserveren , v a n a f 14 s e p t e m b e r GRATIS THUISBEZORGD. 

2DI 'Milien 
:i WEST-EUI 

N V P H Speciaal Catalogus 2000 Neder land en Overzeese Rijksdelen ƒ 34,75 
CD-ROM versie N V P H Speciaal Catalogus t w v ƒ 59,95 
Gerenommeerde Catalogus West-Europa in de len , versie '98-'99 t w v ƒ 98,= 
Leuke Gratis WONDERDOOS, normaal ƒ 60,= 

Normale prijs circa f 750,= 

799.= 
Nu m e t e e n reserveren , v a n a f 14 s e p t e m b e r GRATIS THUISBEZORGD. 

Absurde a a n b i e d i n g 

'Milien onderdozen 
Van ƒ 2A9,= voor slechts € 100,= ( ƒ 220.=) per wonderdoos. 

2. Overzeese Rijksdelen 
• 3. Indonesië 
• 4. Suriname Onafhankelij 
• 5, België en Luxemburg 

~ 6. Duitsl. Oostenrijk en " 
• 7, Spanje en Portugal 
• 8. Frankrijk en Italië 
• 9. West-Europa 
• 10. Oost-Europa 

, Engelse Koloniën 
12. Canada. N.-Zeeland en Austi 
13. Franse Koloniën 

U . Spaanse en Portugese Kol. 
15. Belgische Koloniën 

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

'Milien er-Wonderdoos 
Van € 2.000.=! Voor slechts ƒ 2000,= 

Maar l iefst 20 verschi l lende Wonde rdozen van ƒ 220,= voor ƒ 100,= per wonde rdoos . 
In één keer te on t vangen , o f als abonnement (per week , per 2 w e k e n of per maand) . 

I BEL 

FAX 

SCHRIJF 

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

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

Postbus 96, 2650 AB 
Berkel en Rodenrijs 

BESTEL Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrijs 

Ranonkelweg 4, 2651 MX 
Berkel en Rodenrijs 

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

vr 6 en i 7 UJ lu tu i 10 nn V 00 i \-

ZOEK DE BESTELKAART IN DIT 
MAANDBLAD EN PROFITEER!! 

PHILAPOST 
BERKEL ENRODENRIJS 

BESTELLEN, BEKliKEN EN ACHTERAF BETALEN MET DE BIJGESLOTEN ACCEPTGIROKAART DE VOLLEDIGE BETALING MOET BINNEN 14 DAGEN NA ONTVANGST 
ZIJN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST ALS U DE BESTELLING VERMEERDERD MET F 5,= PER ORDER NIET WILT BEHOUDEN MOET U 
DIT BINNEN 7 DAGEN NA ONTVANGST KENBAAR MAKEN AAN PHILAPOST TERUGZENDEN AAN PHILAPOST IS VOOR UW EIGEN REKENING EN RISICO 
DOE HET DAAROM IWET 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 F 10= EVENTUELE INCASSOKOSTEN ZIJN TEVENS VOOR UW REKENING 



POSTEN 

Aland s t a m p s 
ALAND' TuSt "^ 

resent\ 
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Study the history, look at the future. I 
Take out a subscription for Aland stamps. 

New model car on our roads 

In time for autumn the Aland Post 
third model car will arrive and 
brighten the surroundings. Be

come an owner of this slender 
beauty, a'T' Ford van from the 
year 1920. 

/ ^ Y e s please, I wish to subscribe to 
^ Y e a r Set(s), approx. FIM 76, € 12,78 

Yes please, I wish to subscribe to 

"^ffe" 

„O Model car(s) as from 1999, approx. 
FIM 42, € 7,06 

OYes please, I wish to receive more infor

mation about Aland stamps 
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Te koop gevraagd 
postzegelwinkel 

i.v.m. 
herinvesteringsreserve 

zoeken wij te koop 
postzegelwinkel 

eventueel inclusief 
onroerend goed 

br.o.nr. Ph 99.53 
maandblad Philatelie 

1 postzegelveilingen vof 

Buitenhaven 5, 5211 TP 'sHertogenbosch 
Telefoon 0736 12 20 33 

f i Telefax 0736 13 67 39 
" Email: aclmin@vanlokven.nl 

Voor onze veilingen vragen wij 
doorlopend goede verzamelingen, 
alsmede betere losse zegels of series. 
Ook contante aankoop! 

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

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 

/Cv %\ 
s ...«!1ÏÏ--I 

/ . LL% 

mailto:aclmin@vanlokven.nl


Veiling nos. 575 en 5 7 6 worden gehouden van 
2 0 tot en met 2 4 September a.s. 

Naast het tweede gedeelte van de DrClkurS COlICCtiC komt een zeer 
bijzondere collectie Nederland en Overzee onder de hamer! 

Opgenomen o.a.: de collecties van wijlen de heer John Nabarro te Londen 
(G.B.) en van de heer A.R. van der Graaf te Ermelo. 

Met o.a. gespecialiseerd voor philatelic Nederland, emissie 1852, Bosche 
tanding en internering W.O.L en een bijzondere collectie Overzeese 
Gebiedsdelen w.o. zeer mooi Nederlands Indië, Curasao en Suriname. 

S 
IfiSS^Swl 

• 

M 

no. 80a f6.250,- no.80ff6.000,- no.98f f6.250. 

no. 93f f4.000,- no. Lp 17f f 5.250,- Dtenstno.1 H f6.000,-

Y)t catalogi (w.o. veel in kleur) worden u omstreeks half augustus a.s. 
toegezonden na ontvangst van ƒ 2 0 , - op onze giro no. 17369. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3 — 2514 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S 

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



De Verenigde Naties presenteren: 

De Postadministratie van de Verenigde Naties (UNPA) geeft 
door middel van zijn postzegels inliclitingen over de doelen 
en taken van de Verenigde Naties. 
De afbeeldingen van de "Bedreigde diersoorten" en de land
schappen van de UNESCO-werelderfenis "Australië" op de VN-
postzegels vormen een indrukwekkende documentatie van de 
juwelen op onze planeet die het waard zijn in stand gehouden te 
worden. De derde uitgave met betrekking tot de VN-conferentie 
UNISPACE III informeert over het nut van de wereldruimte voor de 
mensheid in de 21e eeuw. Huslzegels van de Verenigde Naties -
filatelie onder een gelukkig gesternte. 

ßi Ausimlu' 

• Vereinte Natione: 

S6-50 

und die traumzeit 



Nat ions UnieslSwt;o»m.„di., 
Fan national de Kakadu 

' r n i i nnn inv/iillon 11 itlcni nn<in nf rnniorön on in7ön/H 

Vereinte Nationen I i^i.-ii« 
Uh[u Kala Tju(a UMimät^ 

Coupon invullen uitknippen of copieren en inzenden aan 
UNPA, Postadministratie van de Verenigde Naties, Palais des Nations, CH 1211 Geneve 10 

I I "BEDREIGDE DIERSOORTEN" 
(3 kleine vellen met elk 16 postzegels) 
(3 blokjes van vier) 

. Hfl. 48,80 

. Hfl. 12,30 

I I "AUSTRALIË" 
(6 postzegels + 3 postzegelboekjes) 

I I "UNISPACE III" 
(3 kleine vellen met elk 10 postzegels + 3 souvenirvelletjes). 
+ administratiekosten incl. porto 

I I Stuur mij a.u.b. nadere inlichtingen over UN-postzegels 

Naam 

. Hfl. 22,20 

, Hfl. 27,80 
, Hfl. 5,30 

Postcode/plaats Adres 

Klantnummer (indien aanwezig) Datum/handtel<ening PN1/99 



Internationale 
POSTZEGELVEILING 

In de zalen van 
"MOTEL EINDHOVEN" 

Aalsterweg 322 - Eindhoven - Tel.040-2116033 

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 
Bezichtiging vanaf 09.00 uur. 

Er worden nneer dan 5000 kavels geveild w.o. 
Betere nunnmers van Nederland en koloniën, 

België, Duitsland, Frankrijk, 
Oostenrijk, Spanje en Zwitserland. 

Poststukken Nederland en koloniën en Wereld. 
Grote afdeling collecties en partijen in 

iedere prijsklasse. 
Kijkdagen ten kantore te Deventer 

VRIJDAG 10 SEPT. T/M DONDERDAG 16 SEPT 
(na telefonische afspraak) 

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

gratis thuisgestuurd 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

(voorheen Postzegelveiling Limburg) 
Brinkgreverweg 13, 7413 AA Deventer 

Tel. 0570-631224 Fax 0570-636293 

1i 

HEEFT U INTERESSE 
OM TE VERKOPEN ? 

* Wij garanderen een goede 
internationale opbrengst 

* Deskundige verl^aveling en 
betrouwbare taxatie 

*Snelle uitbetaling en voorschot 
betaling altijd mogelijk 

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

* Doorlopend kunt U inzenden voor 
één van onze volgende veilingen 

Bent U geïnteresseerd ? 
Bel, schrijf of fax: 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

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

f f f f f f f f f f T T 

CATALOGI 2000 
Sakura (eng./jap.) catalogus Japan 2000 300 blz. kleur 
JSCA (Japans) speciale catalogus Japan 1999/2000 776 blz. 
IS (eng.) spec. cat. Malaysia/Singapore/Brunei 2000 (augustus) 
Phila (eng.) speciale catalogus India 2000 158 blz. kleur 
SASCC - Heffermann - (eng.) spec. cat. Zuid-Afrika/Geb. 1999 
B&W (eng.) zéér spec. cat. Australië 1997 1500 blz. kleur 

Yang (eng.) speciale cat. Hong Kong 2000 136 blz. kleur 

Ceres (frans) semi-spec. cat. Frankrijk 2000 450 blz. kleur 
Yvert (frans) catalogus Frankrijk 2000 ca. 425 blz. kleur 

catalogus plaatfouten Frankrijk 2000 
Michel (duits) catalogus Duitsland 2000 700 blz. kleur 

catalogus Oosteuropa 2000 1920 blz. 
catalogus postwaardestukken Duitsland 1999 448 blz. 
speciale cat. Zwitserland/Liechtenstein 1999 389 blz. 
speciale catalogus Oostenrijk 1999 370 blz. 

ANK (duits) spec. cat. Oostenrijk 2000 400 blz. kleur 
Fillipos (duits) speciale catalogus Aland 1999 144 blz. 

Davo handboek/voordrukalbum Hollandse schilders 17e eeuw 
ter gelegenheid uitgifte zegels 8 juni 1999 31 blz. kleur 

V. Wiligenburg plaatfouten NL 1998 (slechts enkele voorradig) 
v.d. Ven herziene lijsten langebalkstempels Nederland 1999 
v.d. Ven spec, catalogus langebalkstempels Nederl. 1997 95 blz. 

32,50 
97,50 
65,— 
45,— 
75,— 

150,— 

35 — 

54,— 
38,— 
85,— 
42,50 
76,50 
67,— 
49,— 
49,— 
65,— 
37,50 

32,50 
29,75 
19,50 
37,50 

Zomeraanbieding 
In de maanden juli en augustus bieden wij diverse catalogi edities 1999 
aan tegen soms sterk gereduceerde prijzen van o.a. Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, USA, Japan, enz. Ook dit jaar zullen wij weer een berperkt 
aantal Michel Westeuropa en Oosteuropa in de aanbieding hebben, bij 
interesse raden wij u inschrijving aan. 

Deze aanbiedingen zijn uitsluitend verkrijgbaar in onze winkel! 

Antarctica en Astronomie 
Lollini (frans) wereldcatalogus Astronomie, Atoomenergie, 

Antarctica Meteorologie, Sterren & Kometen op zegels 
1999 152 blz. kleur 

Lollini wereldcat. Ruimtevaart op zegels 1997 320 blz. kleur 
Pilz (duits) wereldhandb. Volleybal op zegel 1999 148 - A 4 - blz. 65 
Nabu (d.) handboek Vleermuizen op zegels 1998 108 blz. kleur 45 
Gibbons (eng.) werelcat. Treinen 1999 200 - A4 - blz. 

wereldcatalogus Vissen op zegels 1999 400 blz. 

70,— 
97,50 

79,80 
67,80 

Pergamijnzakjes 
45/ 60 mm per 100 6,— per 1000 50,-
62/ 62 mm per 100 6,50 per 1000 60,-
65/102 mm per 100 6,50 per 1000 60,-
75/102 mm per 100 6,50 per 1000 60,-
70/150 mm per 100 8,— per 1000 70,-
85/117 mm per 100 8,— per 1000 70,-

y.5/n2mm per 100 8,— per KXX) 70,-
I05/I50mm per 100 8,— per 1000 70,-
115/160mm per 100 11,— per KXX) 99,-
130/200 mm per 1(K) 15,— per 1000 135,-
145/230mm per 100 15,— per 1000 135,-
165/215 mm per 100 20,— per 1000 175,-

Orders tot ƒ 150,— plus ƒ 6,— verzendkosten Orders tot ƒ 50,— en levering 
aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling. Pnjswijzigingen 

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 tel. 070-365 22 27 
(vlakbij PTT Museum) fax 070-365 18 85 

Onze wmkel IS geopend dinsdag l/m vrijdag lOÜO 17 (K), zaterdag 1000-1400 

WAARDEBON 
Deze waardebon geeft"U bij Uw bezoek in onze nieuwe winkel i@i 

vóór 31 augustus 1999 recht op een kassakorting van & 

ƒ10,- ë' 
(Eén bon per klant, resttegoeden worden niet uitbetaald) a 
PW Mcinhardl Piel Heinslra.il 36 2518 CH Den Haag (Philalehc 7/W) # 

|l@l@ll§ll@l@I@l@llgil@l@l@l@l@l@l@l@ll§ll@@l@j@l@l@l@I@I@lglI@l@l@l@I@I@Ilg 



Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 28 augustus 1999 
haar 103® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

Wij veilen ca. 3500 kavels, waaronder goede nummers 
Nederland, Overzee en buitenland. 

Ook hebben we steeds een ruime sortenng in goede 
verzamelingen Nederland, O.R., buitenland en 

restpartijen in dozen en kisten enz. 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel en Muntenveiling 
P.H.J.G. Kokx Jansen 
Kerver 10 5521 DB Eersel 
Telefoon: 0497512057 
Fax:0497516605 
Email: bpv@iae.nl 

Vraag onze gratis catalogus aan !! 

BÏW^b&mURQ TR€SOR€ 

Links M4 met cijferslot 
Midden M4 DP brandwerend 
Rechts. >M met elektronisch velligheldslot 

Postzegelkluls M4 
150x40x36cm(lxbrxd) 
 enkelwandig 

dubbele boordsleutel 
4 zware schoten 

 binnen kluis 
 3 verstelbare sctiappen 
 standaard verankeringsgaten in 

bodem en wand 
' veel ruimte voor ordners en 
postzegelmappen 

gewichtca 70kilo 
.  düitse stufe A f I CCn 

inkl. BTW 

Postzegelkluls M4 
brandwerend en dubbelwandig 
geïsoleerd volgens DIN 4102 
150x45x40cm(lxbn<d) 
dubbele baardsleutel 
4 zware schoten 

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

gewicht ca 110 kilo 
 duitse stufe B 41 Q O C _ 

lnl<l. BTW 

HUNTER 
KLUIZEN EN BRANDKASTEN 
Kelvinstraat 19, 7575 AS Oldenzaal 
Tel 0541 52 23 15 
Fax 0541 52 21 90 
Na 17.00 uur: 06 51 82 80 94 

• * * • 
• EUROPOSTDEDIEZE" groot en detailhandel 

in postzegels en munten 

*7;^ Nieuwstraat 8 tel. 0736132157 
5211 NL 'sHertogenbosch fax 0736147589 
EMail: europost@euronet.nl 

NIEUW 
DOMFIL MOTIEF CATALOGI 
VOOR EUROPOST PRIJZEN 

Schaken, Ie editie, in kleur 
Europa Cept, 1 e editie in kleur 
America UPAEP, Ie editie in kleur 
Sport, 29e editie 
Wereldnatuurfonds, Ie editie 
Vlinders/Insecten e.d., 24e editie 
Prehist. dieren/Reptielen, 24e editie 
Vissen en zeezoogdieren, 24e editie 
Zoogdieren, 24e editie m kleur 
Vogels, 24e editie in kleur 

1999 
1999 
1999 
1995 
1996 
1997 
1997 
1997 
1999 
1999 

27,75 
91,25 
22,50 
130,— 
48,25 
37,75 
28,75 
49,50 

Dec. '99 
Sept. '99 

YVERT CATALOGI ■ NERGENS GOEDKOPER 
Deel 2/1, Franse Kol. tot onafhankelijkheid in kleur (ed. '99) 
Adviesprijs,3ö;==^ Europostprijs 55,— 
Deel 2/2, Franse Kol. vanaf onafhankelijkheid (ed. '97) 
Adviesprijs^^;Z*50^ Europostprijs 52,50 
Deel 3, WestEuropa in 2 delen (ed. '98) 
Adviesprijs J,30;— Europostprijs 105,— 
Deel 4, OostEuropa (ed. '96) 
Adviesprijsj69^— Europostprijs 55,— 
Deel 5/1, Overzee ABraziliè (ed. '98) 
Adviesprijs ^5<^=^ Europostprijs 52,50 
Deel 5/2, Overzee BruneiC (ed. '98) 
Adviesprijs^5^^ Europostprijs 52,50 
Deel 5/3, Dominicaanse Rep.Guatemala, ruim 800 blz. w.o. 
Falklands etude^renigde Staten. 
Adviesprijs 65,— Europostprijs 52,50 
Deel 7, Overzee 0Z in 2 delen (ed. '98) 
Adviesprijs i2€C— Europostprijs 95,— 
Supplement 1998, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur; 
256 blz. Een must voor de motiefverzamelaar! 
Adviesprijs 35T— Europostprijs 29,50 

NIEUWNIEUWNIEUWNIEUW 

Deel 1, Frankrijk in kleur (ed. 2000) 
Adviesprijs 32.,Ö9^ Europostprijs 31,

Het eerste gedeelte van deel 6 (HK), en dl. 1 bis verschijnen 
medio september !! 

VRAAG OOK NAAR ONZE NIEUWE GRATIS 
PARTIJEN PRIJSLIJST! 

Leveringsvoorwaarden: Bestellingen tot f 100,, ƒ 5,- portobijdrage. 
Orders tot f 50,- 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 bestellmg een girobetaalkaart of 
Eurocheque en ontvang uw spullen binnen 4 dagen thurs! 
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.45 uur 

zaterdag 9.30-17.00 uur 

mailto:bpv@iae.nl
mailto:europost@euronet.nl


482 

OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053433.55.00 (privé 053-433.33.98) Fax 053434.10.94 

VEILING 154 
staat gepland op 27/28 augustus in congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te 
Apeldoorn. 

Voor deze veiling mochten wij opnieuw honderden, deels zeer interessante 
inzendingen ontvangen. 

Nederldnd: betere zegels en series, gestempeld, ongestempeld en ook veel postfris, 
uitgebreid postgeschiedenis inclusief veel EO. 

O.G.: betere zegels en series, poststukken en stempelmateriaal. 

Europa: aanbod van zegels en poststukken van vrijwel alle landen. 

Overzee: Eng. koloniën, Israël enz. 

Collecties, insteekboeken en dozen; ca. 2000 kavels van enkele tientjes tot vele 
duizenden guldens. 

Al met al opnieuw een veiling met meer dan 6500 kavels. 
Onze verkaveling is gericht op de verzamelaar èn handel zodat een ieder kavels in de 
gezochte prijsklasse kan vinden. 
Onze omschrijvingen zijn objectief en nauwkeurig, het gevolg; een enorm (en iedere 
veiling toenemend) aantal schriftelijke biedingen!! (en natuurlijk veel persoonlijk 
bezoek aan kijk- en/of veilingdagen in Enschede en Apeldoorn). 

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

Veiling 155 staat gepland op 19/20 november a.s. in Apeldoorn. 
Voor deze veiling kan ingezonden worden tot uiterlijk vrijdag 3 september 
Omvangrijke inzendingen kunnen afgehaald worden. 

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



Mijt 
Internationale postzegelaucties 

Veil ingverkoop 
Onze aucties behoren sinds meerdere decennia tot de belangrijkste en 
omzetkrachtigste postzegelveilingen ter wereld. Wij kunnen U 30 jaren erva
ring en reputatie met aucties van zeer interessante verzamelingen en waar
devolle speciaal- en tentoonstellingsstukken bieden. Naar wens zijn vooruit
betalingen in iedere grootte en tot concurrentieloze voorwaarden mogelijk. 

Directverkoop in contanten? 
Wilt U direct geld voor Uw verzameling? Zwitzerse francs, nederlandse gul
dens of een andere valuta? Wij kopen goed samengestelde collecties, bij
zondere uitgaven, evenals belangrijke nalatenschappen en voorraden van 
handelaren, in iedere plaats. Dankzy uitstekend georganiseerde verkoop
mogelijkheden kunnen wij ons zeer goede prijzen veroorloven. 

Profiteert U v a n de veilingpiaats Zv/itserland 
Hier ter lande worden U politiek en economisch voordelige condities gebo
den. Als Zwitserse auctionnair garanderen wij absolute discretie tegenover 
derden en overheid. Voor onze buitenlandse clientèle is de verkoop in 
Zwitserland uiterst gunstig en in ieder opzicht lonend. 

Peter Ropp AG 
Toggenburgerstr. 139 
Postfach 276 
CH-9500 Wil 

Telefon: 0041-71-923 77 44 
Telefax: 0041-71-923 92 20 
Internet: www.rapp-auktionen.ch 
E-Mail: rapp-auktionen@bluewin.ch 

http://www.rapp-auktionen.ch
mailto:rapp-auktionen@bluewin.ch


Postzegelhandel 
QUIRIJNS AMSTERDAM 

Vraagt doorlopend te koop 
collecties - partijen - postzegels - munten 

van Nederland, Europa en 
de gehele wereld. 

Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

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

VEILINGHUIS 
PASSON 

INKOOP - VERKOOP - TAXATIES - POSTZEGELS 
OUDE ANSICHTKAARTEN EN BRIEVEN - MUNTEN 

Voor de kleine en grote verzamelaar. 
Meer dan vijfendertig veilingen per jaar 

Keizershof 17, 6834 DG Arnhem 
Postbus 30295, 6803 AG Arnhem 

Tel: (026) 3210013 • Fax: (026) 3214110 

Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr P.J. Troelstraweg 89 
8916 ON Leeuwarden 

Onze 80e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 11 september a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deun/vaarder J. Venema. 
In onze 80e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
81e veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
onze veilingen in september en november a.s. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 
vrijdag 
zaterdag 

9sept. van 13.00-18.00 
lOsept. van 13.00-21.00 
11 sept. van 08.00-12.00 

Onze volgende veiling zal worden gehouden op 
27 november 1999. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 

fax. 058-2129180 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 
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1 INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 1 

houdt 6 september haar 9 8 e veiling 
In deze veiling ruim 5000 kavels met de nadruk 
op de volgende gebieden: 
- Nederland en Overzee; veel topmateriaal, w.o. 

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

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

problemen! 
- Ruimte voor persoonlijke wensen 

tmVÉR HEEFT DE MANCO'S DIE U AL J ^ R | | ( , l ö f k f ! 1 

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

Postzegelveiling 'INVER' 
Hermitagelaan 28 
1064 WE Amsterdam 
Telefoon/Fax: 020-6146220 

1 INVER BETAALT DE BESTE PRIJS 1 
1 VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN 1 
1 1 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
10x per jaar vervaardigen wij lijsten waann we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld. 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e.d. volgens uw landen en/of motiefabonnementen. 
MAAR... ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die ü wenst. 

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij: ^^v 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299,3770 AG Barneveld^»*^ 

FILATELIC PHRIENDS IN SOUTH AFRICA ] 
The largest mail auction in Africa with .̂  sales per annum. 7()()()+ lots Iforn , 

, A to Z. Strength in Southern Africa. Br. Commonueallh & Western Europe., 
, Easy payment, credit cards welcome. Visit our website or send for free , 
, catalogue. Please advise your collecting/specialist interests. , 

T.(;. Barnes, P.O. Box 26456, Hout Bav 7872, South Africa. , 
Phone++2721 790-5943. Fax++2721790-5745 ^ 

I Ivmail tj;barnes@m\vt'b.co.za Web.site at wwvv.lgharnes.co.za . 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisciie benodigdtieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 
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Het maandblad Philatelie waann opgenomen 
De Philatelist is een uitgave van de onathanke 
lijke Stichting Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag 

In dit maandblad zijn  buiten verantwoordelijk 
held van de redactie  de officiële mededelingen 
van de Nederlandse Bond van Filatelisten 
Verenigingen opgenomen 

Ptiilatetie verscliijnt omstreeks liet midden van 
de maand uitgezonderd in augustus 

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

Advpr len l ieverkoop 
Brouwer Media bv 
Postbus 346 
3740 AH Baarn 
Jeanine de Troye 
Telefoon 035 54 88 771 
Telefax 035 54 32 777 

" " " " • ' • p n a d m i m s t r a t i e 
l/er de bezorging 

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

Adreswi j z ig ingen 
Adreswijzigingen opgeven aan de secretaris 
i'an de vereniging of afdeling waarvan u lid bent 
Als u individueel abonnee bent (u betaalt het 
Dlad jaarlijks rechtstreeks aan de Stichting) 
zendt u uw adreswijziging aan de administratie 
(adres zie boven) 

Abonnementen 
Er zijn twee wijzen van abonneren 
1 een collectief abonnementvoor aangesloten 
verenigingen het abonnement voor leden is m 
Ie contributie inbegrepen 
2 een individueel abonnement Het 
Jbonnementsgeld moet bij vooruitbetaling wor 
jen overgemaakt tarieven voor 1999 
i binnen Nederland f 39 op giro 5005485 van 
Ie Stichting Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Dordrecht 
D voor België Bfr 800 op giro 000 0350882 
Ï3 van de penningmeester van het maandblad 
Philatelie te Brussel 

in het buitenland f 68 50 (incl port) op 
Jezelfde rekening als vermeld onder 2a 
Ms het abonnement op 1 april of 1 juli ingaat 
noet een evenredig bedrag tot het eind van het 
aar worden gestort Abonnementen per 1 okto 
)er zijn slechts mogelijk in combinatie met een 
ibonnement op de daaropvolgende jaargang 

Opzegging abonnement 
:en individueel abonnement kan per 31 
iecemberworden beëindigd dooreen 
ichriftelijke opzegging die uiterlijkop 30 
iovemberb\\ de administratie in Arnhem moet 
ijn 

osse nummers van de lopende jaargang kun 
len worden besteld door overmaking van f 5 00 
)er nummer (inclusief porto) op postgiro 
»005485 te Dordrecht onder vermelding van de 
lewenste nummers 

Jesluur 
'oorzitter 
••ecretaris 

lennmgmeester 

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

revoorz i t ie r 
flrA van der Flier AIJP 
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ld van de internationale uitgevers 
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INHOUD Philatele 
486/487 

Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 
489/490 

Open dag voor Indonesiëverzamelaars 
492 

Lezerspost 
493 

'Uit de kunst'zegels krijgen eigen album 
493 

Nieuwe postzegelboekjes 
496/497 

Luchtpostnieu^s 
497 

De Vrede van Versailles (2) 
498/499/500/501 

Zeestraat 82 , 'sGravenhage 
502/503 
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506/507 
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510/511/512 

514/515 

516/517 

518/519 

522/523/524 

526/527/528/529/530/531/532 

534 

Philatrivia 

Postwaardestukken 

Wij lazen voor u 

Cultureel toerisme (2): kastelen 

Filatelistische evenementen 

Luci & Desi filatelistisch vereeuwigd 

Bondspagina's 

Thematisch panorama 

Nieuwe uitgiften 

Kleine annonces 

BIJ M VOORPAGIKA: 
Nederland kan bogen op prachtige kastelen Op onze omslag 
staat een van de mooiste en indrukwekkendste het Muiderslot in 
Muiden Onze thematische medewerker, de heer D Veenstra uit 
Buitenpost, neemt in deze editie het aanbod aan filatelistisch vast 
gelegde kastelen onder de loep Foto Aad Knikman 

Oops! 487 
Het bli|ft een leuk verzamelgebied, Fouten 
op postzegels Jammer genoeg komen met 
olie 'blunderzegels' op de markt De voor 

dit |aar geplande Amerikaanse Grand 
Conyonzegel bijvoorbeeld die werd nog 

voor hi| aan de Amerikaanse PTT werd 
geleverd door de drukker vernietigd 

Versailles 498 

■r̂ »ffl ri inpi<iBiinmimiiHi»»ittf 

In dit nummer het tweede en laatste deel 
van het artikel van de heer Van der Vliet 

over de filatelistische en economische 
gevolgen van het Verdrag (de Duitsers 
spraken van een Diktafj van Versailles 

Lucy & Desi 516 
Hele generaties hebben 
zich ermee groot ge
lachen de aansteKeli|k
melige humor van het 
echtpaar Lucille Bal! en 
Desi Arnaz En  eindeli|k 
gerechtigheid  nu kun
nen de filatelisten nóg 
eens extra lachen, want 
het hilarische duo werd 
vereeuwigd op een 
Amerikaanse postzegel 

ADVERTENTIEIHIDEX 
Anno 1852 
Apeldoornse postz handel 

Auckland City Stamps 
Barnes 

Booklets International 
Brabontse postz en muntenveiling, de 

Bredenhof/De Berm 
Bruin de 
Bi|l v d 
Collection World 

Dieten, van 
Dutch Stamp 

Europost De Dieze 

Friesland, postz veiling 
Gilze 
Globe, de 
Hallmg Serensen, Bent 
Herscheit, Ron 
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520 

Hollands Glorie 
Hollandse postz en muntveilmg 
Huls 
Inver 
Lodewiik 
Lokven, van 
Memhardt 
Mondial Dostz veilina 
Nederlandsche postz veiling 
Niis.de 
Posson 
Peters Theo 
Philo NZ 
Philapost 
Postbeeld 
Posten Aland 
Postzegel Parti|en Centrale 
Poveio 
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U r r DE lAIERELD 
VAUI 

GERRIT GLAS 
VOORZITTER AF 

Het bestuur van de Stich
ting Filatelie heeft op 28 
mei afscheid genomen 
van zijn voorzitter Gerrit 
Glas uit Heerhugowaard. 
Hij heeft deze functie 
moeten opgeven v/egens 
problemen met zijn ge
zondheid Glas nam het 
voorzitterschap op zich 
op 8 juni 1990. Hij was 
het jaar daarvoor met 
pensioen gegaan als di
recteur ZegeTwaarden en 
Filatelie van de PTT. 
De belangrijkste feiten uit 
zijn voorzittersperiode 
noemde Glas de organi
satie, door de Stichting 
Filatelie, van de interna
tionale postzegeltentoon
stelling Fepapost 94 in 
Den Hoog, met als pri
meurs een Ladies' Cor
ner met ruim dertig één
kaderinzendingen, en 
het eerste grote optreden 
van de filatelistische 
Hobby Computer Club 
Verder kwam vijf jaar 
geleden met een subsidie 
van vier ton van de Stich
ting Filatelie het Hand
boek Postpaarden Ne
derland woorspoed\g van 
de grond. De acties tot 
het extra bevorderen van 
de jeugdfilatelie hadden 
Glas' bijzondere voor
liefde. 

Gerrit Glas 

Een 'zeperd' bleef in zijn 
afscheidstoespraak ook 
niet onvermeld: de door 
de Stichting Filatelie 
zwaar gefinancierde tv
cursus Filatelie, die begin 
jaren '90 tegen de ver
wachting in weinig resul
taten opleverde. 
De scheidende voorzitter 
zei het spijtig te vinden 
dat de financiële positie 
van de stichting minder 
rooskleurig is dan tien 
jaar geleden, een situatie 
die voor een deel kan 
worden verklaard door 
het gegeven dat PTT Post 
de uitgifte van tentoon
stellingszegels met toe
slag heeft beëindigd 
Wie de nieuwe voorzitter 
van de Stichting Filatelie 
(een samenwerkingsver
band van de georgani
seerde postzegelhandel 
en de postzegelverzame
laars) wordt is nog niet 
bekend 

PRENTBRIEFKAART COMPLETEERT ZEGEL 
'UI EEUWSE KUNST'  OF OMGEKEERD 

PTT Post lijkt met het vel
letje, gewijd aan zeven
tiendeeeuwse kunst uit 
Nederland, een prima 
slag te hebben geslagen. 
Veel verzamelaars vin
den het een aanwinst, en 
het grote publiek zal ook 
ingenomen zijn met deze 
mooie 'plaatjeszegels' 
Uitgeverij Art Unlimited 
uit Amsterdam heeft acht 
geïllustreerde kaarten 
uitgegeven die vrijwel 
naadloos aansluiten bij 

op twee na alle schilde
rijen uit het velletje 'Tien 
uit de kunst' Beter ge
zegd, de zegels maken 
de Kaarten 'compleet'. 
Volgens de uitgever is 
het idee om op de beeld
zijde van de prentbrief
kaart de afbeelding van 
de postzegel 'te incorpo
reren' iets unieks. 'V^e 
hebben de kaart zo ge
maakt dat het adres op 
de beeldzijde geplaatst 
kan worden. De achter

zijde staat daardoor ge
heel ter beschikking voor 
de geschreven bood
schap. 
De twee schilderijen uit 
het velletje die geen 
kaart opleverden zijn St. 
Sebastiaan van Hendrick 
ter Bruggen en In weelde 
siet toe van Jan Steen. 
De kaarten werden ont
worpen door de kunste
nares Capucine Mazille 
uit Frankrijk. 
De acht kaarten zijn te 
koop bij het postkantoor, 
bij de Brunawinkels en 
bij de filialen van De 
Boekelier. 

Twee voorbeelden van de grap 
pige kaarten van Capucine Mo 
zitle, de zegels sluiten perfect 
aan bi| het beeld op de kaart 

436 

POSTZEGELVERENIGING'ZUIDLIMBURG' 
ORGANISEERT DERTIGSTE LIMPHILEX 

De traditie wil dat de 
verzamelde postzegel
verenigingen van Lim
burg jaarlijks een week
einde vrijhouden om de 
Dag van de Postzegel te 
vieren Dit jaar gebeurt 
dat voor de dertigste 
keer, de organisatie is in 
handen van postzegel
vereniging 'ZuidLim
burg'. Maastricht, de 
vestigingsplaats van de 
vereniging, is de oudste 
stad van Nederland; al 
in 1413 werden er post
activiteiten in de huidige 
provinciehoofdstad ge
meld 
De organisatie van /./m
philex XXX is volop bezig 
met de voorbereidingen 
van het evenement, dat 
op 25 en 26 september 
in trefcentrum 'Witte
vrouwenveld' (adres: 
Edisonstraat 4) zal wor

■W 1' m 

'<namiii i«iÉiii)tmiini 

Maastricht lokatie voor de 
dertigste editie van iimphilex 

den gehouden. 
Er worden tweehonderd 
kaders gevuld met collec
ties die zullen aantonen, 
hoeveel plezier aan het 
verzamelen van postze
gels kan worden beleefd 
Op L/mp/i/Vex XXXzullen 
niet alleen verzamelaars 
die de kneepjes van het 
vak kennen exposeren, 
maar ook mensen die 
met behulp van cursus
sen hun eerste schreden 
op het tentoonstellings
pad zetten Er is een één
Kodergedeelte en er zal 

ruimte worden gereser
veerd voor jeugdige fila
telisten die hun eerste 
tentoonstellingsbladen 
zullen presenteren. 
V/ie wil zien wat de ver
zamelaars in deze Eure
gio presteren moet beslist 
een bezoek brengen aan 
Limphilex XXX Boven
dien is het een mooie ge
legenheid om langs te 
gaan bij de handelaren 
die op de tentoonstelling 
aanwezig zullen zijn 
Om iedereen de kans te 
geven zijn verzameling 
aan het publiek te tonen 
is er niet voor gekozen 
om van Limphilex XXX 
een competitieve ten
toonstelling te maken; het 
wordt dus een propa
gandatentoonstelling. 
Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling verschijnt 
een speciale envelop, 
ontworpen door de heer 
H.A. Heijnens uit Valken
burg. 
Wie meer informatie wil 

hebben over Limphilex 
XXX kan contact opne
men met de postzegel
vereniging 'ZuidLim
burg'; net adres luidt als 

volgt: Koningsplein 
lOTc, 6224 EH Maas
tricht. U kunt ook bellen; 
het telefoonnumer is 
0433625194. 

DIEVEN ACTIEF 
IN APELDOORN 

Op 24 mei j^l.(tweede 
pinksterdag) werd in 
Apeldoorn in de wijk 
Berg en Bos een kostbare 
postzegelverzamel i ng 
gestolen. 
De dieven gingen er van
door met onder meer het 
volgende. 
 een vrijwel complete 

verzameling Duitsland 
(Reich, Bond en Berlijn) 
in zeven Davoalbums 
(in cassettes), 

 een bijna complete col
lectie Zwitserland in 
twee insteekalbums, in
clusief een postfrisse 
Paxserie; 

 een nagenoeg comple

te verzameling Frank
rijk in vijf cassetteal
bums van Davo, inclu
sief Yvertnummer 33; 

 een bijna complete col
lectie Engeland in twee 
Davo cassettealbums, 
inclusief een aantal ge
plote zegels; 

 een grote partij lucht
postzegels van diverse 
landen (o.a. Albanië, 
Vaticaan, IJsland, Por
tugal, Luxemburg en de 
Baltische staten). 

Als u meent over inlich
tingen te beschikken die 
kunnen bijdragen tot het 
achterhalen van de da
ders van deze diefstal 
wordt u verzocht te bel
len met de heer J Har
denbol, telefoon 055
3560591. 



VOORJAARSVEILING RIETDIJK BRENGT 
BIJNA TWEE MILJOEN GULDEN OP 

De voorjaarsveiling van 
J.K. Rietdijk uit Den 
Haag heeft bijna 2 mil
joen gulden opgebracht. 
Een van de topstukken 
op de veiling was een 
zegel van koningin Wil
hetmina van 5 cent met 
het puntstempel Wad

dinxveen (opbrengst 
f5.600.). Eencotlectie 
perfins haalde 
f 18.000. en een collec
tie Marokko dertiendui
zend gulden. Ook zegels 
van Portugal en Spanje 
deden het bijzonder 
goed. 

EEN MILJOEN POSTZEGELS VERNIETIGD 
NA ONTDEKKING FOUT 

■'^i^éW^^S^^, 

\4kttk>,MdÊfilk^Wii.mk'Êk 

Een miljoen exemplaren van deze stemmige zegel, gewijd aan de 
Grand Canyon, moesten worden vernietigd. De reden: een foutief 
randinschrift (inzetje linksboven). 

Een aardrijkskundig 
'foutje' heeft er voor ge
zorgd dat een miljoen 
Amerikaanse postzegels 
in de papiervernietiger 
zijn verdwenen. 
De zegel van 60 cent, 
gewijd aan de beroemde 
Grand Canyon, was al 
ledrukt toen men ont
lekte dot het randin

schrift Grand Canyon, 
Co/oroc/o onjuist was. De 
Grand Canyon mag zijn 
ontstaan dan danken 
aan erosie en de einde
loos stromende rivier de 
Colorado, het natuurmo
nument ligt niet in de 

staat Colorado, maar in 
Arizona. 
De Amerikaanse poste
rijen hebben luchtig ge
reageerd op het incident. 
'Op het moment dat de 
fout werd ontdekt lagen 
de zegels nog in de 
drukkerij,' aldus een 
zegsman. 'De zegels zijn 
dus nooit officieelin ons 
bezit geweest.' 
De Grand Canyonze
gel, die aanvankelijk in 
1999 zou verschijnen, is 
nu verschoven naar een 
latere datum, waar
schijnlijk ergens in het 
jaar 2000. 

DR JACQUES STIBBE 
OVERLEDEN 

Op 1 o mei il. overleed 
dr Jacques Stibbe, ere
voorzitter van de Konink
ijke Landsbond der Bel

gische Postzegelkringen; 
Fiij zou op 20 juni 79 
aar oud zijn geworden. 
Tussen 1969 en 1984 
was Jacques Stibbe voor
zitter van de KLBP. In die 
periode heeft hij zich 
voortdurend ingezet voor 
de verdere uitbouw van 
de KLBP. 
Stibbe is in zijn leven di
verse molen gelauwerd. 
Tot de belangrijkste on
derscheidingen behoor
den de medaille voor na
tionale filatelistische ver

dienste, de medaille ver
bonden aan de literaire 
prijs 'Paul de Smeth' en 
zijn toetreding tot het se
lecte gezelschap dat de 
fameuze Roll of Distin

guished Philatelists mocht 
ondertekenen. 
Jacques Stibbe was een 
erkend deskundige op 
het gebied van de post
waardestukken. Hij 
maakte vele malen deel 
uit van jury's op interna
tionale tentoonstellingen. 
Een minzaam man en 
een groot filatelist is van 
ons heengegaan. Maar 
dit verlies mag ons niet 
het voorrecht doen ver
geten hem gekend te 
riebben. 

MARCEL VAN DER MULLEM 
VOORZITTER KLBP 

MOOIE PRIJZEN IN WEDSTRIJD VOOR 
JONGE POSTZEGELONTWERPERS 

Fokker Space 
Van 4 tot en met 8 okto
ber wordt in de RAI in 
Amsterdam het ruimte
vaartcongres lAF 99 ge
houden. Tegelijk met het 
congres is er een ten
toonstelling, waaraan 
vrijwel alle ruimtevaart
bedrijven deelnemen. 
Prachtige modellen van 
satellieten, raketten, in
strumenten en compo
nenten zullen door de 
bedrijven, organisaties 
en instituten worden ten
toongesteld. Op donder
dag en vrijdag, de laat
ste twee dagen van het 
congres, mag het publiek 
kennis maken met alles 
wat de wondere, span
nende wereld van de 
technologie kan bieden. 
Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling  en ook 
omdat het de vijftigste 
verjaardag is van het 
congres, schrijft Fokker 
Space (de grootste ruim
tevaartindustrie van Ne
derland) voor scholieren 
een wedstrijd uit onder 
het motto: 'Wie ontwerpt 
de mooiste ruimtevaart

postzegel?'. 
Postzegelverzamelaars 
en liefhebbers tot 18 
jaar worden uitgenodigd 
om een postzegel te ont
werpen, die ruimtevaart 
als tnema heeft. Onder
werpen voor een ont
werp kunnen de volgen
de zijn: raketten, satellie
ten, ruimtevaartstations 
of het ontdekken van 
vreemde planeten. Alles 
mag, de enige voor
waarde is dot het ont
werp wat te maken heeft 
met ruimtevaart. 
Een ontwerp moet aan 
de volgende voorwaar
den voldoen: 
a. het moet te maken 
hebben met ruimtevaart; 
b. het mag niet groter 
zijn dan A4 (29.7x21.0 
centimeter); 
c. de landsaanduiding 

^ 
'9 
m/t Afnstercfa/T! 
+ 

Nederland moet vermeld 
worden; 
d. het moet moet voor
zien zijn van een geldige 
frankeerwaardeaandui
ding; 
e. het moet ongevouwen 
worden opgestuurd. 
Inzendingen kunnen aan 
het volgende adres wor
den gestuurd: 
Fokker Space bv 
t.a.v. H. Ruiter 
Postbus 32070 
2303 DB Leiden. 
De inzendingen moeten 
vóór 1 oktober onWan
gen zijn. 
De inzenders worden 
verdeeld in drie leeftijds
catagoriëen: 8 tot 1 2 
jaar, 12 tot 16 jaar en 
16 tot 18 jaar. Een des
kundige jurv zal de in
zendingen beoordelen. 
Voor de beste drie ont
werpen in elke cotagorie 
stelt Fokker Space een 
mooie prijs ter beschik
king. De ontwerpen zul
len tijdens het lAFcon
gres worden tentoonge
steld. Verder mogen de 
prijswinnaars als gast 
van Fokker Space net lAF 
bezoeken, ledere inzen
der krijgt een attentie. 
Over de uitslag van de 
wedstrijd wordt niet ge
correspondeerd. Meer 
inlichtingen: H. Ruiter, te
lefoon 0620418001. 

BUITENLANDSE ACTIVITEITEN MET 
POSTZEGELS GEÏLLUSTREERD 

Filatelisten die het jaar
verslag 1998 van de 
ING Groep onder ogen 
krijgen zullen met be
langstelling de pagina's 
103 en 104 hebben be
keken. Op die bladzij
den wordt een overzicht 
verstrekt van de landen 
waarin het bankbedrijf 
actief is. Om het wereld
omspannende karakter 
van de ING Groep te be
nadrukken worden de 
betrokken landen met 
een mooie, kleurige post
zegel gesymboliseerd. 

Eén van de twee 'postzegelpagi
na's' uit fiet jaarverslag 1998 
van de ING Groep 

VERRASSING: DRIE 
BOEKJES VAN 50 
PTT Post blijft ons verras
sen; pos op 23 juni jl. 
bereikte ons het bericht 
dat er op 6 juli niet één, 
maar drie boekjes van 
vijftig zegels zouden uit
komen. We kondigden 
al het boekje 'Vijftig voor 
een kaart' aan, maar op 
dezelfde datum versche
nen ook de boekjes 'Vijf

tig voor het huwelijk' en 
'Vijftig voor de babv'. 
Het is inmiddels wel dui
delijk dat PTT Post druk 
bezig is 'standaardboek
jes' voor veelgebruikte 
zegels in te stellen. Voor
lopig lijkt het er op dat 
men vooral mikt op ver
sies van vier, vijf, tien of 
vijftig zegels. Of de 'ge
wone' vellen van 100 op 
termijn zullen verdwijnen 
is  althans voor het mo
ment  niet duidelijk. 

SUPERMINI UIT 
ZAANSTAD 

SelectPost Stad en Re
qiopost uit Zaanstad 
heeft een poging gedaan 
het record 'kleinste post
zegel ter wereld' te ver
beteren. Met de 10 bij 
15 millimeter metende 
Reg/oposfzegel van 80 
cent uit 1998lukte dat 
echter jammer genoeg 
net niet. 
Het record staat op 
naam van het Colombi
aanse departement Boli
var, dat in 1866 zegel
tjes van 8.5 bij 9 millime
ter uitgaf. Het Groot 
Guinness Postzegelboek, 
dat dit record vermeldt, 
vertelt er niet bij of het 
erg gemakkelijk was om 
deze minizegeltjes uit 
het vel te knippen. 

Op ware grootte: de Regiopost
zegel van 80 cent (1998 links
boven) en de recordhouder. 
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174/75 
176 
177 
178 
179-80 
181 
182/86 
187 
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191 
192 
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197 
198 
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0,25 
0,40 
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0,25 
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0,25 
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0 75 
175 
3 25 
1,35 
1,35 
0,60 
0,40 
1,15 
0 25 
0 25 
165 
0 30 
7,00 
040 
125 
0 35 
0,20 
3,50 
0,40 
1,50 
0 35 
0 55 
0,50 
3.50 
1,25 
0,40 
9,75 
140 
0 35 
0,25 
165 
0,40 
1,10 
0,75 
7,50 
0,50 
2,75 
0,35 
0,45 
0,40 
2,50 
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0 50 
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0 65 
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2,50 
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0,25 
0,25 
135 
0,40 
2,10 
0,45 
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0 75 
130 
0,55 
0,60 
3 75 
4,25 
0,60 
0,45 

12,50 
0,60 
0,50 
1,90 
0,50 
0,50 
0,60 
2,25 
0,50 
0,60 
0 90 
1,75 
0,60 
1,50 
5,65 
0,55 
0,45 
0,40 
2,15 
0 40 
1,25 
1,15 
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3 00 
1,90 
0,60 
0 75 
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569 
570 
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573/76 
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578/80 
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582/86 
587/90 
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596/97 
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601 
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607/10 
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614/15' 
616 
617/20 
621/23 
624 
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627 
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633 
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637 
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640 
641/44 
645/46 
647 
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0 95 
210 
1,60 
0,40 
0,50 
0,75 
0,60 
2,00 
1,00 
1,65 
0 60 
6 50 
500 
0 75 
2 75 
150 
1,15 
0,60 
0,80 
0,90 
0,60 
2,50 
300 
0 65 
1.15 
0,65 
0 85 
0 90 
3,00 
2,00 
0,65 
1,25 
0,75 
0,85 
3,00 
0,65 
2,10 
0,65 
0,65 
0,65 
0,90 
290 
175 
0 50 
0 65 
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649 
650/53 
654 
655/57 
658 
659 
660/63 
664/65 
666 
667 
668/72 
673/77' 
678/79 
680/83 
684 
685/87 
688 
689/92 
693 
694/97 
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700 
701 
702 
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707 
708/11 
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719 
720 
721 
722 
723 
724/27 
728 
729 
730 
731 
732/33 
734 
735/38 
739 
740 
741 

0,90 
3.25 
0,65 
2,00 
0,65 
0,90 
3,00 
1,65 
0 75 
0,60 

10,00 
7,50 
1,50 
4,50 
1,15 
2,50 
0,70 
4,25 
1,40 
5 00 
2 75 
0,70 
0,75 
1,20 
5,00 
0,70 
4,50 
5,00 
5,00 
0,85 
0,65 
0,75 
1,40 
0,75 
7,50 
0,75 
0,75 
0 70 
1.15 
2.75 
0.90 
5.50 
0.90 
0,75 
125 
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742 
743 
744/47 
748 
749 
750 
751/52 
753 
754/57 
758 
759 
760 
761/63 
764 
765/68 
769 
770/71 
BLOK 8 
776 
777/78 
779 
780/83 
784 
785 
786 
787 
788 
789/92 
793/95' 
797 
798/99' 
800 
801/03 
804 
805 
806 
807/10 

0 75 1 
0 65 
5,00 
1,25 
1,00 
1,25 
3,00 
0,85 
4,50 
0 70 
1,20 
1,15 
3,25 
1,15 
4,50 
0,70 
2,15 
2,75 
1,40 
3,25 
0,85 
450 
0,60 
0,90 
0,70 
0,90 
0,90 
4,15 
3,75 
0,70 
4,00 
1,25 
3 75 
0,90 
0,65 
0 35 
5 00 
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Veiling nr. 61 
wordt gehouden op 

zaterdag 
2 OKTOBER 1999 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in Amsterdam - Den Haag 

en Alkmaar 
Gratis catalogus op aanvraag. 

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

Internet: www.de-hollandse.nl 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

http://www.de-hollandse.nl


V E R Z A I V I E L J G E B I E D 
SAMENSTELL ING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRI^ 
POSTBUS 7 4 9 2 3 0 0 AS LEIOEN 

NIEUWE POSTZEGELBOEKJES ALS 
HANGZAKJES 
De eerder beschreven 
blokken van vijf bij vijf 
met zegels in het type ko
ningin Beatrix in de 
v/aorden 80, 100 en 
160 cent komen in roula
tie. Zoals te verwachten 
was zitten de blokken in 
de hang-postzegelboek-
jes geplakt en verpakt. Ik 
heb tot dusver slechts de 
zegels van 80 en 160 
cent in deze vorm aan
getroffen in Den Haag en 
Leiden. Er zijn vier ver
schillende boekjes: 
- 25x 80 cent 
- 50x 80 cent 
- 25x 1.60G 

- 50x 1.60G 
De verpakkingen van 50 
bevatten twee blokken 
van 25 zegels. De blok
ken zijn met hun boven
kant oT onderkant aan de 
verpakking geplakt. Aan 
de onderkant van de 
blokken zien we het vol
gende beeld. Cilinder-
nummers staan onder de 
zegels 25 met respectie-
vefijk LI 1, M i l en Rl 1. 
De linkernummers ' 1 ' 
hebben de lichte kleur. 
Een 'L' hebben de blok
ken 1, 4, 7 en 10, een 
'M ' de blokken 2 5, 8 en 
11 en een 'R' de blokken 

3 ,6 9 en 12. 
Onder de zegels 2 1 , 22 
en 23 staat de tekst Arti
kelnummer: 993 Wl 
(80 cent). Bij dezeqel 
van 1G is het artikelnum
mer 993W3en bij die 
van 1.60G 993/02 . 
De boekjes met zegels 
van 1G heb ik tot dusver 
nog niet aangetroffen. 
Het oude model hang-
zakje met zegels van 1G 
was nog beschikbaar 
met daarin dertig stuks. 
Ook enkele andere ou
dere hangzakjes met ko
ningin Beatrix-zegels 
waren nog verkrijgbaar. 
De verkoop van de 
hangzakjes met 100 
stuks liep overigens voor 
geen meter! 

Postzegelboekjes als hangboekjes 
Omschrijving 

25x80c. 
50x80c. 
25xl.60G 
50xl.60G 

Europa, .HOx 100 c. 
30xl60c. 
60x 80 c. 
60x100 c. 
60xl60c. 
lOOxlOOc. 
100x160 c. 
Tien uit de kunst 
Vijf van Rembrandt 

Codes 

H2, BO, C6 
H2, BO, C6 
H2, BO, C6 
H2, BO, C6 

V2, BO, Cl 
V2, BO, Cl 
V2, BO, Cl 
V2, BO, Cl 
V2, BO, Cl 

VO, *, CO 
VO, *, CO 

H2, BO, C6 
H2, BO, C6 

*: Sucker met barcode 

Voor een verklaring van de gebruikte codes. 

Artikelnr. 

9854.50 
985451 
985452 
985353 

965403 
965410 
965404 
965408 
965411 

geen 
geen 

995404 
995405 

Inhoud 

LU 

Mil 

R1121 
MIHI 

zie Philatelie van juni jl. 

POSTZEGELBOEKJES VAN WALSALL: 
ER KOMEN ER STEEDS MEER... 

De bij Walsall gedrukte 
Nederlandse postzegel
boekjes vormen zo lang
zamerhand een apart 
verzamelgebiedje. 
De langwerpige hang-
postzegelboekjes be
staan in verschillende va
rianten. Bij de in 1998 
verschenen 'Vier-jaarge-
tijden'-boekjes was al 
meteen sprake van twee 
typen: boekjes met één 
of twee lijmstippen. De 
reden dat een tweede 
lijmstip werd aange
bracht was dat de boek
jes tijdens de productie 
op de lopende band ble
ken open te springen. 
Bij de later verschenen 

postzegelboekjes vinden 
we behalve exemplaren 
met één of twee lijmstip
pen ook boekjes zónder 
lijmstippen. Deze laatste 
zijn op verzoek van de 
filatelistische dienst ver
vaardigd om verzame
laars ter wille te zijn die 
opengemaakte boekjes 
als 'beschadigd' be
schouwen. 
De 'sleuf' waaraan de 
boekjes worden opge
hangen is nietaltijcT 
open. Natuurlijk wel bij 
boekjes die van de rek
ken gehaald worden, 
maar niet altijd als ze 
aan het loket worden ge
kocht. Boekjes met com-

Overzicht Wallsal-postzegelboekjes 
Omschrijving Barcode* 

4jaargetijden '98 
+1399> 
+2181** 

Jan, Jans en de kinderen 
+ 1399 

100 jaar KNLTB 
+3560 

4 jaargetijden '99 
(lente) +3553 
(zomer) +3997 
Hologramzegels 

+3911 
Vijf van 80 

+3973 
Vijf voor je beste vrienden 

+3980 
Vijf voor de babf 

+3690 
Viifvoor het huwelijk 

+3713 

Kenmerken 

(c) KPN 1998 

Versies 

L, L+R, dichte sleuf; L+R, open sleuf 
L, L+R, dichte sleuf; L+R, open sleuf 

(c) TNT Post Groep 1998 R, dichte sleuf; L+R, open sleuf 

Artikelnummer: 990338 R, dichte sleuf; R, open sleuf 

Artikelnummer: 990438 
Artikelnummer: 990439 

Artikelnummer: 990638 

Artikelnummer: 990838 

Artikelnummer: 990839 

Artikelnummer: 990840 

Arükelnummer: 990841 

R, dichte sleuf; R, open sleuf 
R, dichte sleuf; R, open sleuf 

R, dichte sleuf; R, open sleuf 

R, dichte sleuf; R, open sleuf 

R, dichte sleuf; R, open sleuf 

R, dichte sleuf; R, open sleuf 

R, dichte sleuf; R, open sleuf 

*: Het volledige barcodenummer begint met 8 714341 00... 
**: Sticker; deze sucker was nodig omdat+1399 vooreen tweede keer werd gebruikt 

plete 'sleuf' zijn als net 
iets meer intact te be

schouwen dan boekjes 
zonder, maar verzame

laars die zó ver gaan in 
hun eisen... 

Zes Nederlandse post-
zegelboekjes 'nieuwe 
stijl'. Er komen er overi 
gens nog (veel) meer -
zie pagina 490 , links-
onJer 

80cent *W% 

il 



DRUKTECHNISCHE GEGEVENS VAN DE 
HOLOGRAM-BOEKJES VAN WALSALL 

De onlangs verschenen 
hologram-boekjes zijn 
gedrukt b\'\Walsall Secu
rity Printers in driekleu
renoffset: donkerrood, 
donkerblauw en 'fosfor'. 
Het drukval bevat vier 
verticale banen van acht 
boekjesinhouden (met de 
zegels in 'leesbare 
stand'). 
Op de bovenvelrand 
staat een ßrunner-balk. 
Het voor accoord gete
kende modelvel is onge
perforeerd en het is ook 
nog niet voorzien van 
fosfor en hologrammen. 
Het complete, geperfo
reerde arukvel is aan de 
bovenzijde niet doorge-
tand, aan de drie andere 
zijden geheel. Op alle 
velranoen zijn snijlijnen -
tussen de boekjesinhou
den - aangebracht in 
rood, blauw en fosfor. 
Het gebruikte papier is 
niet-rosforescent offset
papier van Tullis Russell, 
voorzien van PVA-gom 
zonder dextrine (C2). De 

papierrichting is <->. 
De fosforlaag bedekt zo
als gebruikenjk is bij dit 
type boekjes niet het ge
hele zegefbeeld en re
ageert onder de ultravio
lette lamp 'geel' (in 
plaats van 'wit', zoals bij 
het Harrison-papier het 
geval is). Ook de coating 
van het papier zelf heeft 
een 'violette' reactie die 
los staat van of er in het 
papier witmakers heeft 
gezeten of niet. 
De gomzijde reageert 
niet of nauwelijks (geen 
witmakers), maar dus 
anders dan de coating 
aan de voorkant. 
Het hologram is vanaf 
een rol met film op de 
zegels aangebracht per 
verticale baan zegelin-
houden. In het PTT-
museum is een rol te zien 
waarop stickertjes met 8-
regels hoge holograms 
zitten op een film, links 
voor de twee zegels links 
en rechts voor de rech-
terzegel. 

BLOKJE'TIEN VOOR 
UW BRIEVEN' 

Op 6 juli verscheen een 
nieuwe versie van het 
blokje Tien voor uw brie
ven; de zegel toont de 
gestileerde waarde 80 c. 
Op de drukvallen zijn op 
de linker-, boven-, on-
dar- en rechterrand tus
sen de blokken snijlijnen 
aanjgebracht; in de vier 
hoeken zijn dat twee 
haaks op elkaar staande 
snijliinen. 
Op de zijranden, halver
wege het drukvel, jtaon 
extra paskruizen. Er is 
één Brunner-balk onder
aan aangebracht. Ver 
links van Diok 1 zien we 
krabbels [JOS] en var 
rechts een horizontale 
lijn op dezelfde hoogte. 
Da titel van de blokken 
staat in de bovenrand: 
'Tien voor uw brieven'. 
De bovenste rij van vijf 
blokken op het drukvel 
heeft steeds een R, de 
onderste rij een L. De 
drukvormnummers staan 
met de basis naar rechts. 

BRIEFKAART VAN 
80 CENT 

In 1997 greep PTT Post 
voor da productie van 
een nieuwe briefkaart te
rug op het ontwerp van 
de zegel van 80 cent in 
het type 'Tien voor je 
brieven'uit 1993. 
Nu er een blokje met een 
zegel van 80 cent in een 
nieuw type 'Tien voor uw 
brieven' is verschenen 
'leent' PTT Post opnieuw 
dit zegelbeeld om een 
briefkaart te produceren. 
De briefkaarten zijn ge

drukt in zes kleuren op 
da Goebel-rasterdiep-
drukpers (kleuren: oran
je, magenta, geel, cy-
aanblauw en zwart), in 
drukvellen van 4x5 kaar
ten. De fosforbalk rechts 
van da zageltekening 
geldt als zesde kleur. 
De drukrichting is 
R(echts), de papierrich
ting <-> (liggend). 
Voor wat betreft de 
randbedrukking van de 
drukvellen kan het vol
gende worden geno
teerd. Vanaf rij 2 zien 
we aan aantal gekleurde 
driehoeken boven elkaar 

in de kleuren oranje, 
gaal, oranje, magenta, 
oranje, cyaanblauw, 
oranje, zwart en oranje 
(van boven naar bene
den). Deze driehoeken 
staan zowel aan de lin
ker- als aan de rechter
kant van het drukval. 
Tussen de briefkaarten, 
aan da zijkanten van het 
drukvel, zijn zwarte snij
lijnen aangebracht. 
De cilinders zijn gegra
veerd met de HellHelio 
Klischograph; da raster-
hoeken van de afzonder
lijke kleuren kunnen niet 
worden vastgesteld. 

43B 5 x N, 
8 0 cent 

Tien voor uw brieven 06-07-1999 

Bijzonderheden Blokjes van 10x80c. 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek JESP/offset 
Drukpers/dmkrichting Mitsubistii?/0(nder) 

Kleuren: 
Kleuren, raster 1. oranje n.v.t. 

2. magenta' R120/75° 
3. geel n.v.t. 
4. cyaanblauw^ R120/15° 

Velrandbijzonderheden: 
Blokjes per drukvel 10 (2 rijen van 5 staande blokken) 

990861 
zegel 8 
6 juli 1999 
zegel 10 
L1111 R1111 L1211 R1211 
zegel 3 

Artikelnummer 
Artikelnummer naast 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum naast 
Drukvormnrs 
Drukvormnrs naast 

Papier en gom: 
Paplerfabrikant/code 
Papiersoort 
Paplerichting/doorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gom 

Harrison/De La Rue HS1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
<-> (liggend)/lllq 
-45/45 
ja/ja (witmaker in de coating) 
nee/nee 
D2c (Harrison/De la Rue) 

Perforatie: 
Formaat blokje/zegel 108.0 x150.0 mm/36.0 x25.0 mm 
Perforatie/perforatiemaat kamperforaat/13V4: 12% 
Tanden hor./ver. 24/16 
Tanding velranden 0/0/0/0 

Accordering: 
Modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr. 

ongeperforeerd / 08 03 1999 
onbekend 

': alleen in 'PTT' van PTT-logo î alleen in waarde-aanduiding '80' 

© 1998 Philatelie/R.C. Bakhuizen van den Brink 

NIEUWE CILINDER INGEZET BIJ 
PRODUCTIE CROUWELZEGEL VAN 25 CENT 

De voorraad zegels van 
25 cent in het type van 
de kortingzegels van 
1998 zalinmiddels wel 
geleidelijk zijn opge
raakt. 
Van de zegel van 
25 cent in net oude ver
trouwde type (Crouwalj 
werd een nieuwe bestel
ling geplaatst. 
Bij net drukken kon in 
eerste instantie nog de 
oude cilinder worden ge
bruikt, maar na een paar 
dagen moest toch aan 
nieuwe worden ingezet. 
Op de velranden ter 
hoogte van da rijen 11 , 
12 en 13 vindan we links 
bij het linkervel en rechts 
bij het rechtervel drukda-

tum, bestelnummer en 
veltelnummer (met de ba
sis naar links). 
Nieuw is de aanduiding 
voor da maand: niet 
meer in letters maar in 
cijfers (zie tabelletje). 
De drukrichting is 
[RJechts (ofweQOJnder, 
gezien ten opzichte van 
het lokatval, want de ze
gels staan met de basis 
naar links in het vel). 
Er is voor de zegels 
scheerperforaat gebruikt, 
hetgeen aan de gomzij
de naar boven gerichte 
papierresten opleverde, 
gezien ten opzicht van 
riet als een boekblad om
geslagen lokatval. 

Drukvormen Datum Veltelnimmiers 
L/Rl 29-04-99 4846/000002183[L],000002182[R] 
L/R 2 04-05-99 4846/000056325[L], 000056326[R] 

4846/000056327[L], 000056328[R] 

VIER NIEUWE 
BOEKJES VAN VIJF 

Drie nieuwe boekjes met 
vijf gegomde zegels plus 
twee sFuitzegels werden 
in het juninummer aan
gekondigd: '5 van 80' , 
5 voor het huwelijk' en 

'5 voorde baby'. 
Hat gaat echter niet om 
een trio, maar om een 
kwartet (zie hiernaaast). 
Behalve de al gemelde 
boekjes komt er op 6 juli 
ook aan boekje 'Vijf voor 
je vrienden' uit; het bevat 
zegels in het type 'Drant-
sche patrijshond'. 
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TIJDENS ONZE GROTE VOORJAARSVEILING ZIJN 
WEDEROM RECORDS GEBROKEN! 

• 
• 

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

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

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

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

internationaal koperspubliek staan garant voor een maximale 
opbrengst. 

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

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

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

• Gratis verzekering. 
• Extra publiciteit bij importante objecten. 
ir Veiling in klasse (Bilderberg)hotel in Scheveningen. 
ir Voor grotere coUecties 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 V! 

^EQF^ietdiJk POSTZEGELVEILINGEN 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) Londen 

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 
8 0 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 

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


OPEN-DAGORGANISATORTHEO PETERS: 
W E VERWACHTEN OOK VEEL STARTERS' 

Bronb&k op Tmhg 5 sepimiw in M tekn van Indüwsw-filaÈk 
Theo Peters Numismatiek &"Fila
telie aan de Amsterdamse 
Nieuwezijds Voorburgwal 
oogt als een modern bijkan
toor van een bank in een klei
ne provincieplaats. De inrich
ting is ruim, helder, heel toe
gankelijk en een even om
vangrijk als kleurrijk doek van 
kunstenaar Herman Brood 
maakt de vergelijking com
pleet. Vijf personeelsleden 
telt het bedrijf van de naam
gever, die inmiddels meer 
dan twintig jaar 'in het vak' 
zit. Op 3 april van het vorig 
jaar opende hij, op een paar 
passen afstand van de beken
de postzegelmarkt, z'n huidi
ge zaak. Kortgeleden nam Pe
ters met voortvarendheid de 
activiteiten over van wijlen 
Matthijsjostmeyer, legenda
risch promotor van de Indo-
nesié-filatelie. Voortaan kun
nen Jostmeyers klanten te
recht bij Peters voor Weense 
drukken, Japanse bezetting, 
de Interim-periode, foutdruk-
ken plus de bijbehorende al-
bumbladen, enzovoorts. En 
bovendien wordt de zo ge
waardeerde Nieuwsbrief Indone-
sië-filatehe door Theo Peters in 
Matthijsjostmeyers' geest 
voortgezet. 

Zelf is Theo Peters geen verza
melaar. Juist om z'n relaties 
optimaal te kunnen bedie
nen, zegt hij, houdt hij zich 
op dat punt afzijdig. Als pro
fessioneel filatelist is Indone
sië voor hem heel interessant 
en ook het land op zich en z'n 

De Indonesië-filatelie zit 'in de lift'. Althans, dat is de mening 

van Theo Peters, die er als vakman z'n specialisatie van heeft 

gemaakt. De prijzen stijgen gestaag en er komt nog steeds 

heel bijzonder materiaal op de markt. Van welk ander 

verzamelgebied kan dat nog worden gezegd?! 

hoogstaande 
cultuur boei
en hem bo
venmatig. 
Een paar 
maal per jaar 
is 
Peters dan 
ook in de 
streken van 
de Gordel 
van Smaragd 
te vinden. Hij 
bezoekt in Ja
karta en Ban
dung vakge
noten, hij 
speurt er 
naar filatelis-
tische schat
ten voor z'n 
klanten en 
hij bezoekt er 
hetjongens-
dorp en de 
grafische school van Broeder 
Martin. Peters in z'n Nieuws
brief: 'Heeft u iets te drukken 
dat niet de haast van een dag
blad heeft, laat het ons weten. 
Wij brengen u graag in con
tact met Broeder Martin.' 
Volgens Peters zit de Indone-

genoegen wat voorbeelden 
van geven, maar omdat de 
geïnteresseerde lezer het 
waarschijnlijk zelf ook wel 
weet, laten we Peters' hoorcol
lege aan ons voorbijgaan. 
Zelfs zij die op dit moment 
zouden besluiten wat aan In
donesië te gaan doen, zouden 
nog hun voordeel kunnen 

Theo Peters /ordt een dag zoals er m de filatelie nog met eerder een is opgezet 

sië-filatelie behoorlijk 'in de 
lift'. Het is een prachtig verza
melgebied met, en dat dan
ken we aan de geschiedenis 
van het land, tal van bijzonde
re aspecten. Daarbij zijn het 
wat grillige uitgiftebeleid en 
de karakteristieke uitvoering 

van de zegels 
heel aantrek
kelijk. Voor 
menigeen 
telt ook mee 
dat een groot 
aantal zegels 
en stukken 
nog steeds in 
waarde stijgt. 
Peters wil 
maar zeggen: 
als belegging 
is de Indone
sië-filatelie, 
om het in het 
jargon te zeg
gen 'een of)-
tie'. Peters 
wil er voor 
zijn bezoe
ker, die van 
deze bewe
ring toch wel 
opkijkt, met 

doen met deze ontwikkeling, 
die zich eigenlijk bij geen en
kel ander verzamelgebied nog 
voordoet, meent Peters. 
'Op zondag 5 september hou
den we, van tien uur 's mor
gens tot 's middags vijf uur, in 
en om Museum Bronbeek in 
Arnhem een Open Dag Indo
nesië-filatelie,' vertelt hij. 'Zo
als we hier in Amsterdam pro
beren de filatelie wat minder 
traditioneel te benaderen, zo 
hebben we het idee dat deze 
open dag qua opzet in de fila
telie nog niet eerder heeft 
plaatsgevonden. Alleen de lo
catie is voor Indonesië-filate-
listen al een schot in de roos. 
Bronbeek is onlangs geheel 
gerestaureerd en het museum 
geeft de bewogen geschiede
nis van het voormalig Neder-
lands-Indië indrukwekkend 
weer. Wij zullen er mooi en 
uniek materiaal aanbieden te
gen betaalbare prijzen. Er zijn 
gespecialiseerde verenigingen 
aanwezig en er wordt aan 
voorlichting gedaan, want we 
verwachten ook een aantal se
rieuze starters.' 
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SstuKHy 2S Hovmkar 1 9 M ELECTRA PALACE IHM. Alhwn <l 17.00 

In deze lubnek vindt u teocties en vragen mn lezers 8i|(lragen 
I Klipper 2 , ) 276 BP Huizen, telefax 035 5240926 Eireiil 

pUotelie@tip n/ Slnit goen onjinete stukken of zegels, 
moorgoede kleutenkopieen bi| De redactie bepnolt of uw vtnng 

of reoctie geplootst wordt Houd uw tekst kort en sni|d b\\ voorkeur 
octueie onderwerpen non Er is veel oonbod voor deze rubnek 

het kon geiumie t id duien vooi uw brief wordt opqenomen 

toonstelling vele bijzon
dere en unieke voorfila
telische poststukken ge
toond. 
K. v a n den H o e k 
Lith 

'^prices in € ir 
viewiHO OF urrs 
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POSTILJON: NIET DE 
EERSTE EUROVEILING 
In 'Philatelie' van maart 
il. ('Uit de wereld van de 
filatelie', pagina 177] 
wordt gewag gemaakt 
van een claim van het 
Zweedse veilinghuis Pos
tiljonen, die er op neer 
komt dat dit bedrijf als 
eerste een veiling heeft 
gehouden waar uitslui
tend biedingen in euro's 
mogelijk waren. 
Postiljonen vergist zich 
echter: veilinghuis Col
lectio Alexandre Galinos 
uit Stavrós (Griekenland) 
was aantoonbaar eer
der. Op 28 november 
1998 werd daar een vei
ling met biedingen in eu
ro's gehouden Of dit 
ook de allereerste 'euro
veiling' was weet ik niet. 
Rene Hillesum 
Gouda 

GEEN SPOOR VAN 
VERSCHRALING 
In Philatelie van april jl. 
las ik in de rubriek Wij 
lazen voor u het stukje 

onder het kopje Stempel
verzamelaars vrezen ver
schraling. Ik merk naar 
aanleiding daarvan het 
volgende op. 
Als net zo is dat miljoe
nen Duitse poststukken 
identiek worden ont
waard met het stempel 
Briefzentrum dan is er in
derdaad sprake is van 
verschraling. Maar ik 
kan met behulp van bij
gaande kopieën aanto
nen dat de bijdrage in 
uw blad op dit punt geen 
correcte informatie ver
strekt. 
Te zien zijn twee enve
loppen die werden afge
stempeld met het stempel 
Briefzentrum 48 met een 
aparte tekst, herstel zelfs 
/wee verschillende tek
sten, inclusief de plaats
namen Münster en Os
nabrück. Beide stempels 
hebben betrekking op de 
350ste verjaardag van 
de Westfälischer Friede. 
Overigens werden op de 
aan deze gebeurtenis 
gewijde postzegelten

350 J3{ f^ //'"stïohttïêfFrteöe 
Friede nsstsdt 

Munster 

j6do 
KriegundFriiiln ' 

I Eurnparatsai's.iEilung 
• Mlinsler/OsnabrUtk 
35.10.1998 ■ 17.1.1999 

LEIDSCHENDAM: 
VROEGE VOGEL 
Bijgaand zend ik u een 
exemplaar van de zegel 
'Honderd jaar Vogelbe
scherming' (lepelaar). 
Tot mijn verbazing bleek 
deze zegel het stempel 
Leidschendam4lll1999 
te dragen. Mijn verba
zing laat zich verklaren 
uit riet feit dat het  toen 
ik de zegel ontving  pas 
15 februari 1999 was... 
W . F . M o n s h o u ^ e r 
Zoetermeer 

LEIDSCHENDAM: 
DERTIENDE MAAND 
Omstreeks Kerstmis 
1998 ontving ik in 
NieuwZeeland een paar 
brieven uit Nederland 
met het poststempel 
Leidschendam 15XIII

98. Komt zoiets wel meer 
voor? 
K. v a n der K n a a p 
Christchurch 
(NieuwZeeland) 

Naschrift redactie' 
Dat komt inderdaad wel 
meer voor Omdat zowel 
uw stempel als dat van 
de heer Monshouwer in 
Leidschendam werd ge
creëerd is het misschien 
goed de stempelaar in 
die plaats voor te stellen, 
eens een bezoek aan de 
opticien te brengen. 

'UIT DE KUNSF: BOEKJE OVER 
POSTZEGELS EN SCHILDERIJEN 

mude kunst \ 

Vrijwel tegelijk met de 
velletjes Uit de kunst en 
Vijf van Rembrandt ver
scheen het boekje Uit de 
kunst De ondertitel van 
dit stevig gebonden ver
zamelalbum  een uitga
ve van Davo Deventer 
is 'Een opmerkelijk boek 
over postzegels en schil
derijen'. Dat vat de pu
blicatie heel goed sa
men 
Uit de toelichting op het 
boekje blijkt  zo hoor je 
nog eens wat  dat PTT 
Post van plan is om nog 
meer thematische velle
tjes uit te geven Davo 
zal die velletjes begelei
den met soortgelijke 
boekjes als de publicatie 
die nu beschreven wordt. 
Het is dus niet uitgesloten 
dat het binnenkort te ver
wachten zegelvelletie 
'Hoogtepunten uit de 
twintigste eeuw' ook een 
boekje zal opleveren. 
De door Davo gekozen 
formule is verfrissend. 
Het stelt mensen die dat 
leuk of interessant vinden 

(en dat hoeven natuurlijk 
niet per definitie alleen 
maar serieuze verzame
laars te zijn) in staat een 
bepaalde emissie op een 
veilige en aantrekkelijke 
manier bij elkaar te hou
den. Bovendien  en dat 
is wellicht de grootste 
verdienste van Uit de 
kunst  stelt het de bezit
ter in staat veel te weten 
te komen over de afbeel
dingen van de zegels. 
Zoals in dit geval over 
de getoonde doeken en 
hun scheppers. 
Uit de tunsf geeft de bio
grafieën van de schil
ders, toont de volledige 
schilderijen in kleur èn 
beschrijft ze en biedt 

f)laats aan alle elf zegels 
de getande exemplaren 

uit het velletje van vijf en 
een ongetand exemplaar 
uit het velletje van vijf) 
die PTT Post op 8 juni 
aan de loketten bracht. 
Uit de kunst is verkrijg
baar bij de Vakhandel 
Filatelie. 

Gabriel Metsu 
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IM I P i l D 
KINDERVELLETJES 
jaar nummer postfrFS gestempeld 

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

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

56 25 
6 — 
11 25 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 
6 75 
4 50 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
715 
7 50 
7 50 
8 65 
10 25 
9 40 
12 — 
10 90 
10 90 
9 50 
9 75 

42 — 
4 20 
9 50 
17 50 
17 50 
31 50 
22 75 
14 — 
21 — 
8 75 
5 95 
3 85 
3 85 
3 85 
3 85 
3 50 
3 35 
3 50 
6 30 
6 30 
6 30 
5 95 
5 95 
6 65 
6 65 
7 — 
8 40 
8 — 
8 75 
8 75 
10 — 
9 50 
9 75 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 33 STUKS 

POSTFRIS 395, GESTEMPELD 329,

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

Jaar Aantal prijs 

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

9 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 
14 
15 
18 

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

100,
90,
89,

105,

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

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

6b 210 — 
6c 65 — 
6d 66 — 
6e 12 — 
6eF 5 25 
6fF 7 50 
6fQ 85 — 
7a 7 60 
7b 7 50 
7bF 13 25 
8a 17 50 
8b 17 50 
8c 67 50 
8aF 22 50 
8bF 37 50 
8CF106 — 
9a 33 75 
9b 246 — 
9d 190 — 
9e 130 — 
9f 190 — 
9g 49 — 
9h 30 — 
9aF 21 — 
9cF 93 75 

9dF 130 — 
9eF 225 — 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
ICa 18 75 
lOaF 24 50 
lObF 36 — 
11aF 34 — 
llbF 37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 
14b 

19 — 
19 — 

15a 11 50 
16a 3 75 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

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

26a 5 75 
27a 5 25 
27b 
28 
29 
30 
31 
32 
33a 
33b 
34a 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

6 
5 25 
9 40 
9 40 

13 25 
12 75 
5 25 
5 25 
5 25 

14 50 
1125 
3 0 
13 25 
11 25 
11 25 
11 25 

42a 15 — 
43a 
43b 
43c 
43d 
44a 
44b 
45 
46 
47a 
47b 
48 
49 

5 25 
5 25 
6 25 
5 — 
6 
6 — 

13 25 
13 25 
5 26 
5 — 

13 25 
13 25 

TELBLOKJES  PRIJS OP AANVRAAG 

KOLLEKTIE BOEKJES 
95 ST. 2995,

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

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

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

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

KOLLEKTIE 
1 1 s t u k s 2 2 5 , 

A U T O M A A T S T R O K E N 

1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 st 

2st 
3st 

49,25 
22,25 

3 25 
7,50 

K O M P L E E T 8 2 , 

GR/KTIS Prijslijsten van 
Neder land en I n d o n e s i ë 

ATTENTIE!! WIJ ZIJN VERHUISD NAAR HEEMSTEDE 
' ■ * ^ ^ ■ ^ ■ ' ■ ■ 

HOLLANDS 

L^e 

Pt 
HEEMSTEDE 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 
CAMPLAAN 8, 2103 GW HEEMSTEDE 

V O L O P P A R K E E R R U I M T E O P H E T W I L H E L M I N A P L E I N 

TELEFOON 023 547744 FAX 023 5291605 Emailadres: phil@hoilandsglorie.demon.nl 

WELKOM in HEEMSTEDE. Op 29 juni j.L hebben wij in Heemstede, Camplaan 8, 
onze nieuwe, ruimere winkel geopend. Hierin bieden wij een nog omvangrijker sortiment 

aan. Wij nodigen U van harte uit ons te komen bezoeken. 
Natuurlijk kunt U als vanouds alle artikelen ook per post bestellen! 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 64 bladzijden Dubbele schutbladen 
PrijS per stuk pst 59x +10x 
Witte bladz. 29,50 28, 27,

Zwartebladz. 39,50 38, 37,

GROTERE 
AANTALLEN, 

LAGERE PRIJZEN! 

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

K O M P L E T E J A A R G A N G E N 1 9 9 8 
ALAND 
ALDERNEY 
ANDORRA Frans 
ANDORRASpaans 
NED ANTILLEN 
ARUBA 
ARUBAFDC 
AUSTRALIË 
AZOREN 
BELGIË 
BOSNIË HERZ 
CANADA 
CHINA 
CYPRUSGrieks 
CYPRUSTurks 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
ERITREA 
ESTLAND 
FAROER 
FINLAND 

55,

40,

29,

10,

188,

34,

42,

143,

16,

134,

86,

119,

93,

45,

51,

158,

168,

105,

114,

40,

8 5 

9 6 

FRANKRIJK 
GIBRALTAR 
GROENLAND 
GUERNSEY 
HONGARIJE 
idem gestempeld 
HONGKONG 
IERLAND 
INDONESIË 
ISRAEL 
ITALIË 
JERSEY 
LETLAND 
LIECHTENSTEIN 
LITAUEN 

276,

102,

98,

122,

85,

85,

94,

191,

199,

150,

129,

172,

30,

98,

47,

LUXEMBURG 
MACEDONIË 
MADEIRA 
MALTA 
MAN 
MONACO 
NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
PALESTINA 
POLEN 
Idem gestempeld 
RUSLAND 
SAN MARINO 
SLOVENIË 

84,

70,

23,

51,

99,

172,

182,

113,

83,

62,

49,

45,

138,

148,

87,

SLOWAKIJE 
SPANJE 
SURINAME 
TJECHIE 
UNOGENEVE 
UNONEW YORK 
UNOWENEN 
VATICAAN 
VER EUROPA 
Idem MEELOPERS 
IJSLAND 
ZWEDEN 
Idem BOEKJES 
ZWITSERLAND 

30,

140,

185,

48,

62,

60,

57,

99,

280,

129,

68,

163,

195,

101,

BRANDKASTEN 
en KLUIZEN 

VRAAG DOCUMENTATIE 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
Wij leveren alle nieuwe uitgif ten van de 

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag in l icht ingen 

BESTELPREMIE bij bestelling van tenminste ƒ 60,-
W A T E R M E R K Z O E K E R van ƒ 69 - voor ƒ 4 9 , 5 0 

OOST-EUROPA vanaf 30% 
Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wi] leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw/ mankoiijsten' Tevens leveren w/ij 
van de Oosteuropese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
6 4 -
7 4 -
7 8 -
9 0 -
8 4 -
81 -
6 6 -
91 -
8 4 -
7 8 -

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

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

7 5 -
5 5 -
71 -
6 9 -
6 0 -
7 8 -
81 -
8 3 -
61 -
6 3 -

61 -
4 4 -
5 4 -
5 7 -
4 5 -
5 9 -
61 -
61 -
4 6 -
4 8 -

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

6 7 -
2 2 4 -

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

5 1 -
2 2 4 -

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

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1997 
postfns 2200,-

gestempeld 1875,-

POLEN 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
4 7 -
2 9 -
2 8 -
4 6 -
9 9 -

® 
1 8 -
1 5 -
1 2 -
1 9 -
7 9 -

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

4 3 -
4 7 -
7 4 -
4 7 -
4 9 -
3 5 -
8 0 -
71 -
6 4 -
4 2 -

1 4 -
21 -
3 9 -
2 4 -
1 9 -
1 5 -
3 7 -
5 0 -
4 3 -
4 4 -

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

3 4 -
4 4 -
5 9 -
7 2 -
4 8 -
51 -
7 2 -

109-

1 9 -
2 6 -
3 9 -
5 2 -
2 9 -
3 7 -
51 -
4 5 -

KOLLEKTIE 
1975 t/m 1997 
postfns 1360,-

gestempeld 725,-

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

*• 
6 5 -
7 5 -

1 0 2 -
7 5 -
7 2 -

2 1 7 -
8 2 -

1 2 8 -
3 1 7 -
166-

® 
3 5 -
3 2 -
5 5 -
5 4 -
4 9 -

195-
4 7 -
9 4 -

2 7 4 -
1 3 2 -

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

211 -
1 3 2 -
2 0 5 -
1 3 0 -
1 9 3 -
1 4 9 -
2 8 5 -
1 0 7 -
2 2 0 -

3 9 -

181 -
102-
149-

9 9 -
1 6 4 -
1 2 4 -
2 5 6 -

9 2 -
210 -

3 2 -
80/89 1625,- 1375,-
1990 
1991 
1992 

2 9 -
2 9 -
3 4 -

2 3 -
1 9 -
2 4 -

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfns 2950,-

gestempeld 2350,-

RUSLAND 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
71 -

149-
149-
129-
9 0 -

® 
3 6 -
4 9 -
8 4 -
7 4 -
51 -

75/79 580.- 290.-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141 -
7 4 -
71 -
81 -
9 5 -
6 4 -
6 3 -
6 9 -

1 0 9 -
9 8 -

9 8 -
4 9 -
4 6 -
4 6 -
5 5 -
3 8 -
3 8 -
4 5 -
6 0 -
5 8 -

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

1 0 0 -
3 5 -
9 7 -
9 3 -
4 5 -
8 9 -

1 4 9 -
1 5 2 -

4 7 -
3 5 -
6 5 -
5 0 -
3 9 -
8 9 -

1 4 9 -
1 5 2 -

KOLLEKTIE 
1975 t /m 1997 
postfns 2175,-

gestempeld 1420,-

mailto:phil@hoilands-glorie.demon.nl


IKOMPLETE JAARGANGEN vanaf 50% SSÄ"SÄ^ar4*SLc?il!SlSerS
e/e luchtpos 
losse waard 
hebben wij v 

il 
VS 
* Cat. 

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

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

OVERZEE 
111 ^ 

oc — 
l U 1— 
o — 
l U ^ 
z <c 

NVPH 
• • 

9,
10,
10,
49, 
14,

16,
13,
47, 
22, 

4 1 , 

2 2 8 

49, 
56,
99, 
80,

108,

79,
64,
79,
70,
94,

7 7 0 

80,
107,
99, 

77,
109,

75,
107,
133,

7 7 9 

1760,

BESTELLEN PE 

LEVERING: 

VERZEKERING 
BETALING: 

VOORUITBETA 

CREDITCARDS 

^ ^ ^ 

l U 

ec 

co 
UJ 

o 

Zonnebloem 
• • 
14,
17,
13,
16,
15,

152,
82, 
50,
4 1 , 
38, 

4 3 0 

76,
99 , 

105,
107,

110,

183,
98,

118,

131 , 
108,

1125,

109,
122,
122,
180,
186,

182,
172,
194,

1255,

2775,

• • 
2 1 1 , 
283,
165,
146,
274,

127,
213,
288,
103,
104,

1895,

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

66,
57, 

108,
554,

557,

3585,

162,
102,
134,
136,
118,

118,
267,
137,

1160,

6575,

EUROPA 

t 
DC 
1 ^ 

Yvert 
• * 
62, 

56,
60, 
68, 
58, 

60, 
57, 
75,
92, 
73,

650,

95,
133,
225,

93,
130,

257,
222,
150,
179,
214,

1680,

1 6 1 , 
170,
183,
265,
280,

242,
150,
237,

1670,

3950,

:UJ 

O 

U I 
fiO 

Yvert 
• * 
6 2 
50,
33,
60,
4 1 , 

59,
66,
44,
40,
66,

515,

69,
107,
102,

77,
123,

107,
130,

8 1 , 
118,
104,

1000,

247,
123,
131 , 
112,
162,

148,
149,
162,

1220,

2675,

<3 
■E 

ta 
S 
U I 

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

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

300,

35,
42 , 
34,
5 1 , 
83,

9 1 , 
74,
80,
83,
52,

615,

76,
74,
7 1 , 
73,
73,

78,
79,
78,

595,

1495,

U I 
o 
U I 

Y v e r t 

• • 
48,
73,
40,
47,

32, 

46,
24,
93, 
39, 
57, 

495,

74,
86,

130,
167,
164,

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

1545,

260,
207,
186,
199,
163,

136,
169,
2 1 1 , 

1515,

3525,

ËC 

U I 
1— 
<n 
O 
O 

Michel 
• • 
19,
18,
18,
2 1 , 
24 , 

30 , 
28 , 
30, 
28,
30, 

245,

36, 
35 , 
37 , 
37 , 
39,

4 1 , 
43, 
43,
46 , 
45, 

395,

46,
50, 
44 , 
48,
52, 

54, 
58,
76,

385,

1015,

UJ 

U I 

1— 
o 
U I 
3 Michel 
• • 
19,
22, 
25,
27, 
32, 

34,
38, 
28, 
37, 
47, 

300,

30, 
35, 
34,
38, 
4 1 , 

43, 
39, 
40, 
48, 
43, 

385,

57, 
52, 
5 1 , 
66, 
62, 

64,

70,
104,

520,

1190,

a 
« I 
oc 
U I 
co 
1— 

IM 

Michel 
• • 
19,
22, 
22, 

30, 
44,

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

435,

35,
37 , 
45,
44,
5 1 , 

40,
54,
58,
48, 
54,

460,

55,
47, 
58,
65,
6 1 , 

73,
66,
93,

510,

1390,

>
U I 
co 

oc 
U I 

o 

Yvert 
• • 

135,
87,
3 1 , 
18,
16,

24,
19,
12,
15,
18,

370,

49, 
79 , 
33, 
36,
54,

76,
75,
80, 
83, 
82, 

640,

67, 
87, 

158,
90,

102,

110,
96,
95,

795,

1775,

R POST: H O L L A N D S GLORIE T E L E F O O N 023 5477444 
Camplaan 8 FAX 0235291605 
2103 G W H E E M S T E D E 

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

: per zending slechts ƒ 0,75 U loopt hierdoor geen enkel nsico 
met acceptgiro binnen 8 dagen, of, indien gewenst, automatische 
incasso, s.v p bij bestelling bank- of gironummer opgeven 

LING: BIJ vooruitbetaling altijd 2 % korting, bij de bestelling girobetaalkaart of 
Eurocheque insluiten of het bedrag overmaken op bankrekening 
68 31 12 619 of Postbank 42 08 936 

: DIJ oesteiiing s v p vermeiaen uw Kaartnummer, oe vervaiaatum en uw 
handtekening 

^ ^ ^ ^ V R I J B L I J V E N D E A lANBIE D I N G 

>-
U I 

DC 
U I 

o 
« I 

Yvert 
• • 

14,-
75,-

108,-
38, -
63,-

1 9 -
310,-

13,-
28, -
14,-
13,-
23, -
36,-
27, -
43, -

195,-
495,-

>-
U I 
<o 
DC 
U I 
-9 

Yvert 
* • 
82, -

130,-
59, -
18,-
16,-
18,-
33, -
28, -
17,-
20, -

415,-
24,-
54, -
53, -
69, -
64,-
66,-
7 1 , -
76,-
80, -
90, -

640,-
8 1 , -
85,-
79,-
90, -

118,-
139,-
125,-
170,-
875,-

1910,-

•f 

Yvert 

39, -
30, -
17,-
45,-

8,-
39, -
16,-

190,-
35,-
46 , -
34,-
58, -
59,-
93, -
77,-
83, -
83, -
9 1 , -

650,-
113,-
116,-
114,-

85,-
149,-
121 , -
148,-
118,-
950,-

1775,-

ec 
I U I 

O 
DC 
< I 
u . 

Yvert 

* * 

37,-
1 1 -
28, -
18,-
23, -

115,-
15,-
22 , -
19,-
68, -

105,-
89,-
98,-

103,-
95,-
75,-

680,-
74,-
70,-
75,-
69,-
76,-
72,-
85,-
8 1 , -

595,— 
1375,-

A R U B A 
post f r is 

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

_ 

F.D.C. 

4 9 , — 
3 2 , — 
4 0 , — 
3 9 , — 
4 3 , — 
4 0 , — 
4 2 , — 
3 9 , — 
3 8 , — 
4 3 , — 
4 7 , — 
6 0 , — 

u 

o 
1 — 

s» 
Yvert 

• * 
7,-

1 1 -
20, -

6,-
12,-
1 1 , -
2 1 , -

9 , -
26,-
19,-

130,-
43,-
29, -
39,-
78,-

103,-
69, -

134,-
203,-
131, -
119,-
935,-
135,-
115 , -
128,-

99,-
99, -
90,-

101 , -
93,-

850,-
1895,-

VERENIGDE NATIES 

ec 
o 
>-
3 
U I 

Y v e r t 

• • 
8,-
7,-
9, -
6,-
9 -
9, -

2 1 , -
10,-
1 1 -
13,-

100,-
20, -
22 , -
24,-
30,-
46,-
52, -
52, -
38, -
50,-
39,-

370,-
34,-
39,-
32,-
32,-
22,-
40,-
29,-
45,-

270,-
730,-

U l 

U I 

U I 
o 

Yvert 
• • 

10,-
15,-
1 1 -
12,-
19,-
19,-
16,-
14,-
16,-

130,-
16,-
1 1 -
13,-
16,-
19,-
23, -
40, -
26,-
34,-
25,-

220,-
5 1 , -
44,-
46,-
49, -
37, -
43, -
40, -
39, -

345,-
690,-

U l 

U I 

Yvert 
• • 

5,-
5,-

16,-
10,-

8,-
16,-
19,-
24,-
3 1 , -
24,-
28, -
20, -

195,-
45,-
44,-
49, -
49, -
4 1 , -
49,-
35,-
43,-

350,-
545,-

—1 
:UI 

< t 
DC 
CO 

Zon.bl. 
• • 
4 1 , -
39, -
54,-
47, -
12,-
14,-
20, -
28, -
30, -
23, -

305,-
40, -
44, -
72,-

105,-
88,-

129,-
143,-
144,-
124,-
188,-

1065,-
135,-
135,-
133,-
127,-
108,-
103,-
98,-

130,-
955,-

2300,-

DUITSLAND 
CAT. 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

60/69 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
70/79 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
8 0 / 8 9 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1995 
1996 
1997 

9 0 / 9 7 

totaal 

BUNDESPOST 

MICHEL 

• • 0 
28,- 3 1 , -
23,- 20,-
10,- 15,-
13,- 18,-
34,- 45,-

9,- 12,-
54,- 25,-

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

225,- 220,-
45,- 28,-
86,- 49,-
72,- 50,-
60,- 40,-
51 , - 33,-
72,- 36,-
52,- 3 1 , -
73,- 4 1 , -
79,- 46,-
66,- 43,-

650,- 390,-
65,- 37,-
63,- 3 1 , -

133,- 67,-
87,- 40,-
89,- 5 1 , -
96,- 52,-
99,- 49,-

101,- 54,-
126,- 68,-
151,- 84,-

1000,- 525,-
156,- 106,-
260,- 166,-
246,- 165,-
185,- 119,-
164,- 125,-
145,- 117,-
148,- 129,-
195,- 166,-

1485,- 1080,-
3325,- 2195,-

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

R U I M U W R E S T A N T E N O P 
Prijs o p basis van f r a n l t e e r w a a r d e (zonder toes lag) , 

onge te ld e n / o f o n g e s o r t e e r d minus 5 % . 
NEDERLAND ƒ 0,65 p gu lden ENGELAND / 1 , 8 5 p £ 
BELGIË / 3 , 0 0 p 1 0 0 F r V E R S T A T E N / 1 , 1 5 p $ 
FRANKRIJK ƒ 0,14 p Franc ARUBA / 0 , 6 0 p g l d 
B U N D ƒ 0,80 p Mark ZWITSERL ƒ 0,80 p Franc 

Pr i js a n d e r e l a n d e n o p a a n v r a a g , v r i jb l i j vende a a n b i e d i n g 

TIP: U kunt hiermee natuurlijk ook Uw bestelling betalen! 

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

BERLIJN 

MICHEL 
• • ® 

6,- 12,-
22,- 44,-

9, - 11 , -
1 - 1 -

20,- 22,-
11 , - 13,-
42,- 42,-
11 , - 14,-
8,- 11 , -

25,- 25,-
150,- 190,-

30,- 26,-
98,- 107,-
4 1 , - 36,-
36,- 30,-
24,- 23,-
68,- 50,-
22,- 20,-
59,- 52,-
63,- 48,-
61 , - 66,-

495,- 450,-
46,- 41 , -
44,- 38,-

111,- 94,-
60,- 54,-
78,- 68,-
63,- 6 1 , -
68,- 68,-

150,- 233,-
122,- 196,-
200,- 325,-
9 3 0 , - 1 1 6 5 , -
1 1 5 , - 1 1 0 , -

DDR 

MICHEL 

• • 
81 , -
95,-

113,-
80,-

221, -
73,-
72,-
73,-
70,-
68,-

935,-
93,-
55,-
53,-
57,-
62,-
56,-
61 , -
64,-
77,-
69,-

640,-
124,-
117,-
114,-
118,-
106,-
86,-
96,-
71 , -
82,-
84,-

990,-
105,-

® 
67,-
95,-

222,-
108,-
204,-

50,-
58,-
53,-
68,-
55,-

970,-
86,-
54,-
62,-
44,-
54,-
47,-
5 1 , -
53,-
78,-
59,-

580,-
96,-
85,-
86,-
89,-
70,-
90,-
84,-
63,-
68,-
85,-

810,-
95,-

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

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

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

VERENIGD 
EUROPA 

CEPT. EUROPA 1 MEELOPERS 

ZONNEBLOEM 

• • ® 
304,- 214,-

3 4 , - 3 3 , -
5 9 , - 4 3 , -
6 8 , - 5 0 , -
6 0 , - 4 2 , -

5 8 , - 4 2 , -
4 5 , - 3 5 , -
5 5 , - 4 0 , -
5 8 , - 4 5 , -
9 8 , - 7 8 , -

8 3 0 , - 6 1 5 , -
8 2 , - 6 0 , -
8 5 , - 6 0 , -

3 5 8 , - 2 6 5 , -
1 0 5 , - 7 3 , -
1 5 6 , - 1 0 8 , -

1 4 9 , - 1 1 5 , -
1 2 5 , - 9 4 , -
1 6 2 , - 1 4 5 , -
1 4 7 , - 1 2 7 , -
1 1 2 , - 9 2 , -

1 4 6 5 , - 1 1 2 5 , -
1 0 7 , - 8 8 , -
1 3 2 , - 1 1 1 , -
1 9 6 , - 1 5 9 , -
2 8 3 , - 2 0 7 , -
2 3 2 , - 1 7 6 , -

2 7 6 , - 2 0 9 , -
2 8 7 , - 2 2 4 , -
2 5 9 , - 2 1 3 , -
2 8 5 , - 2 2 9 , -
3 1 6 , - 2 5 4 , -

2 3 5 0 , - 1 8 5 0 , -

2 4 5 , - 2 0 8 , -
2 7 3 , - 2 3 7 , -
5 0 1 , - 4 7 2 , -
2 9 1 , - 2 6 5 , -
2 7 6 , - 2 5 3 , -

1 9 9 , - 1 9 5 , -
2 2 9 , - 2 1 9 , -
2 6 1 , - 2 6 1 , -

2 2 5 0 , - 2 0 9 0 , -

6 8 2 5 , - 5 6 2 5 , -

• • ® 
14,- 1 1 , -
6,- 3,-
8,- 5,-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

170,- 170,-
139,- 139,-
54,- 54,-

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

VOORLOPERS VER. EUROPA | 
1/3 ITALIË 
4/6 TRIEST-A 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIEST-A 
46/51 GRIEKENLAND 
52/57 LUXEMBURG 
58/59 PORTUGAL 

b1 mANKHIJK ^ 

• • 
240-
39-
25-

450-
165-
96,-

165,-
1250,-
149,-
39-

575-
350-
240,-
18,-

® 
63-
38,-
19,-

445,-
129,-
79,-
60,-

1250,-
22,-
36,-
11 -

195-
33-
10-

62/64 BELGIË 
65/66 ITALIË 
67/68 TRIEST-A 
69/70 VER NATIES 
71/73 GRIEKENLAND 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 

** 
165-
4 5 -

9 -
13,-

245,-
4 1 -
65,-
1 8 -
9 5 -

9,-

® 
110-

6 -
8 -
8 -

1 8 -
35,-
5 5 -

3,-
4 5 -

9 -

A A N B I t U I N ü V U O K L U P E H S ■ 
Nr 1/86 kompleet 4395- 2625,- | 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
ZONNEBLOEM-MICHEL-EUROCAT. 

mailto:phii@hollands-glorie.demon.nl


SAMENSTELL ING: W . M . A . DE R O O l J , 
POSTBUS 1 0 5 1 , 5 1 4 0 CB WAALWIJK 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Cafés van Buenos Aires 
Vier cafés uit de Argen
tijnse hoofdstad staan af
gebeeld op de postze
gels in het boekje dat op 
16 april verscheen: een 
zegel van 0.25$ (melk-
cafe 'La Giralda'), twee 
van 0.75$ (stroatcofé 
'Homero Manzi' en lun
chroom 'La Ideal') en een 
van 1.25$ (café 'Torto-
ni'). De oplage bedraagt 
150.000 boekjes. De ze
gels in de boekjes zijn 
zelfklevend. 

België 
Volgend jaar 
De Belgische postdienst 
maakte bekend dat op 8 
mei van het komend jaar 
een boekje zal verschij
nen met zes postzegels 
van 17 f. Op de zegels 
wordt aandacht ge
schonken aan het muse
um voor muziekinstru
menten en aan de com
ponist J.S. Bach, die 250 
jaar geleden stierf. 

Denemarken 
Boekjesfanaat in actie' 
Een partij postzegel-
boekjes ter waarde van 
ongeveer zes ton: dat 
was de buit bij een dief
stal eerder dit jaar bij de 
Deense postzegeldrukke-
rij. Anderhalve ton daar
van werd de volgende 
dag al teruggevonden in 
de vluchtauto. Het gaat 
om vier verschillende 
boekjes: 15.000 auto
maatboekjes van 10 k., 
15.000 beukenboom-
boekjes, 10.000 fossie
lenboekjes (uit 1998) en 
7.000 boekjes - ook uit 
1998 - met uiteenlopen
de thema's (Roskilde, 
Post- en Tele Museum). 
Van de dader(s) ont
breekt nog elk spoor. 
Dus als u binnenkort sta
peltjes Deense boekjes 
aangeboden krijgt... 

150 Jaar Deense revue 
De eerste echte revue 
werd in Denemarken op 
oudejaarsavond 1849 in 
het Kopenhoagse Casi
notheater opgevoerd. De 
revue onderscheidde 
zich slechts van de in die 
tijd gebruikelijke vaude
villes door de satirische 
wijze waarop het voor
bije [aar onder de loep 
werd genomen. Een ech
te Deense zomerrevue 

werd in 1873 geschre
ven door de acteurs Carl 
Wulff en Vilhelm Peter
sen. En daarmee ont
stond een langdurende 
traditie. 
Maar liefst drie boekjes 
begeleiden dit jubileum. 
Allereerst een grootfor
maat boekje met mini-
velletjes: tweemaal 4 k. 
(Kjeld Petersen en Dirch 
Passer) 4.50 (Osvald 
Helmuth), 5.25 (Preben 
Kaas en Jörgen Ryg) en 
6.75 k. (Liva Weeir Een 
deel van de opbrengst 
van het boekje is be
stemd voor de postzegel-
tentoonstelling tiafnia 
2001. 

andere landen heeft 
Luxemburg nu ook een 
boekje uitgebracht waar
mee men oude voorra
den kan wegwerken. Zo 
lijkt het althans. Het geel-
kleurige boekje met de 
tekst Carnet de timbres-
poste bevat een klem-
strook met daarin een 
achttal postzegels van 
16 f. De prijs van het 
boekje bedraagt 120 f., 
een korting van 8 f. dus. 
Het boekje zou begin 
april verschenen zijn. Tot 
dusver kreeg ik twee ver
schillende zegelinhouden 
onder ogen: 16 f. Ge
zicht op Luxemburg, 6 
maart 1995 (twee strips 

Omslag van het Deense boekje met twee mini-velletjes 

Verder verschenen er 
ook twee gewone boek
jes: tienmaal 4 k. en tien
maal 5.25 k. 
De uitgiftedatum van het 
trio was 2 juni, 

Gibraltar 
Millennium 
Gibraltar maakt er een 
feest van. Het motief van 
de op 9 september te ver
schijnen twee postzegels 
en het postzegelboekje 
omschrijft men althans 
als 'millenniumfeesf. Na
dere gegevens volgen. 

Griekenland 
Europa 
In Griekenland verscheen 
op 24 mei, tegelijk met 
de zegels, een boekje 
met tweemaal 170 d. en 
tweemaal 550 d. Op de 
zegels staat de berg 
Olympus afgebeeld, ba
kermat van de bescha
ving en symbool van de 
natuurlijke schoonheid en 
verscheidenheid. 
De 170 d. laatdeMyt i -
kastop zien en de 550 d. 
een begroeing van zeld
zame veldbloemen. De 
zegels in de boekjes zijn 
tweezijdig getand. Er 
zijn 80.000 genummer
de boekjes vervaardigd. 

Luxemburg 
Boekjes met wisselende 
inhoud 
In navolging van enkele 

van vier) en 16 f. Electri-
sche trein, 4 maart 1996 
(twee strips van drie en 
een paar). 

Carnet de 
titnbres-poste 

Kaft|e van het nieuwe Luxem
burgse bc3ek|e 

Namibië 
Yoka de slang 
Op 1 april gaf Nampost 
een boekje uit met tien 
zelfklevende postzegels 
van N$ 1.60. Op etke 
zegel staat een strip-
plaatje van Yoka de 
slang. Op de achterzijde 
van het boekje zien we 
reclame van de Duitse 
vertegenwoordiger Phil-
art. 

Rusland 
Rusland-China 
Tijdens een expositie van 
chinese zegels in de Rus
sische hoofdstad, eind 
mei, bleek er ook een 
postzegelboekje verkrijg-

TirlfT: tO x N$ 1.60 slani|ii 

i^cj@(k^ tgi 

For domeslifi anó internationsi use 

Yoka de slang is de hcrafdfiguur in het nieuwe boek|e van Namibië. 

baar te zijn met twee 
Russische postzegels. Te
vens verscheen hetzelfde 
boekje ook met daarin 
een tweetal Chinese ze
gels. 
Uitgiftedatum van het 
boekje is 18 mei en vol
ger 
het boeki <je zou ae oi 
3e 10.000 boekies te-
lens de vermelding op 

Ie o ' 
jes 

dragen. Net als het 
exemplaar van vorig 
jaar (herbegrafenis 
tsaar) is het Doekje ver
vaardigd bij de staats
drukkerij Marko. 

Singapore 
Herdruk 'Rickshaw'-
boekje 
Dit voorjaar werd in 
Singapore een herdruk 
uitgebracht van het in 
1997 verschenen boekje 
met tien zegels zonder 
waarde-aanduiding 
(22 c. nu) uit de trans
portserie. Deze serie 
geeft een range van ver
voermiddelen van vroe
ger tot nu. Op de zegel 
in het boekje is de rick
shaw [r\ks\a) afgebeeld. 
De kaftkleur is wat lich
ter. De tekst linksonder in 
het boekje geeft aan dot 
het een eerste herdruk 
betreft: 1 RP. 
Op 12 mei zou ook een 
boekie met wenszegels 
verschenen zijn. Alle 
boekjes van de laatste 
jaren hebben dezelfde 
inhoud: tienmaal for lo
cal addresses only (tien
maal 22 c ) . 

Verenigde Staten 
6a//ef 
Behalve de twee in het 
decembernummer ver
melde mafces/7/7t-boek-
jes (de blauwgekleurde 
automaatboekjes met 
het 'raampje') blijkt er 
vorig jaar in de Ver
enigde Staten nog zo'n 
boekje verschenen te 

zijn. Het betrefteen 
boekje met vijftien van 
de op 16 september 
verschenen balletzegels 
van 32 c. 

Klassieke schoonheid van het 
ballet op een foto van Phil 
Channing 

Boekje uit verkoop geno
men 
De verkoop van het in fe
bruari uitgegeven boekje 
met twintig zegels van 
33 c. 'Vlag boven de 
stad' is eind april door 
de Amerikaanse post 
plotseling beëindigd. Te 
hoge productiekosten 
waren debet aan dit 
vroegtijdige einde. 

Tweezijdig zelfklevend! 
Op 3 mei Kwam de 
Amerikaanse postdienst 
met iets nieuws op de 
proppen: een velletje 
van twintig zegels van 
33 c. met twaalf exem
plaren aan de ene en 
acht aan de andere zij
de. De post noemt het 
een convertible booklet, 
een vouwboekje, zou ik 
zeggen. Worden de vier 
pee/off strips verwij
derd, dan kan het boek
je in drieën gevouwen 
worden. 
Het gaat om blokjes van 
vier postzegels met af
beeldingen van tropische 
bloemen: paradijsvogel-
bloem, de flamboyant, 
de gloriosa lelie en de 
Chinese roos 
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De vier bloemen in het nieuwe Amerikaanse postzegelboekje 

IJsland 
Europa 1999 
De Europazegels van dit 
jaar besteden aandacht 
aan de bescherming van 

de natuur en aan natuur
parken IJsland doet 
daar met twee zegels 
aan mee. Ze versehenen 
op 20 mei. 

Een postzegel van 50 k. 
laat de pseudokraters 
van Skütustadagigar in 
NoordoostIJsland zien. 
Ze zien er uit als echte 
kraters en zijn te vinden 
op lavavelden. Ze ont
stonden ongeveer 2.100 
jaar geleden, toen de 
lava over een meren
landschap vloeide. 
Stoomexplosies zorgden 
vervolgens voor de 
mooie symmetrische vor
men. 
De zegel van 75 k. geeft 
een beeld van de natuur
lijke schoonheid van 
Arnarstapi, naam van 
een landtong van lava 
gelegen op net schierei
land Snaefellsnes. Er be

vinden zich ook een vis
sersdorp en een voorma
lige handelsplaats. De 
branding van de Atlanti
sche Oceaan heeft er ge
zorgd voor grillige rots
formaties en spelonken. 

NO IM f I f 
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Frfmerki 

Het gebied is een vogel

paradijs. 
Beide zegels zijn ook in 
velletjes van tien in een 
boekje verkrijgbaar. 
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Pseudokraters komen in IJsland veel voor, daarbuiten nauwelijks 
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SAMENSTELLING: J.E C.M. DEKKER, 
POSTBUS 94 , 2770 AB BOSKOOP 

KLM[1] 
We meldden het al in het 
juninummer van 'Philate
lie': de KLM is met in
gang van 16 juni jl 
gaan vliegen op Riyadh 
Op de heenvlucht wordt 
rechtstreeks op deze be
stemming gevlogen, op 
de terugvlucht wordt Jed
dah aangedaan (dit ver
klaart waarom 'Jeddah' 
in het PTTstempel tussen 
haakjes is geplaatst). Er 
wordt gevlogen met een 
toestel van het type 
B767300ER. 
Riyadh is de grootste 
stad van SaoediArabië, 
alle ministeries en buiten
landse ambassades zijn 
er gevestigd. Er wonen 
vier miljoen mensen. Dit 
jaar bestaat het nieuwe 
Riyadh honderd jaar (in
formatie: Internet). 

16 juni 1999 ■ 
I e vlucht 

Het stempel (ontwerp: 
Paul Pleijs, Den Haag) 
laat een Boeing 767 
zien, afgebeeld boven 
een grafische interpreta
tie van een satelietfoto 
van Arabië, ingesloten 
door de Rode Zee, de 
Arabische Zee en de Per
zische Golf. De kwartcir
kel is de horizon van de 
aarde. De twee lijntjes 
wijzen naar Riyadh en 

Jeddah (iets ten westen 
van Mekka). 

VHENVELOPPEN: NU 
EXCLUSIEF! 
Het speciale PTTstempel 
voor de vlucht naar 
Riyadh (zie hiervoor) 
werd zoals dat gebruike
lijk is gemeld in een 
f)ersbericht van PTT Post 
'Stempelnieuws') Dit

maal voegde PTT Post het 
volgende aan de mel
ding toe. 
'Tot op heden was het 
mogelijk om afdrukken 
van eerstevluchtstempels 
te verkrijgen door middel 
van het zenden van een 
geadresseerde en ge
frankeerde envelop aan 
de Verzamelservice in 
Groningen. Daarnaast 
liet de Nederlandse Ver
eniging van AeroPhila
telisten De Vliegende 
IHoliander voor haar le
den en enkele wederver
kopers speciale envelop
pen drukken die met dit 
stempel werden gestem
peld en per eerste vlucht 
verzonden naar het land 
van bestemming. In de 
praktijk betekende dit 
dat meer dan 99% van 
de postaal juist geadres
seerde en gefrankeerde 
enveloppen afkomstig 
waren van De Vliegende 
Hollander. Daarom heeft 
PTT Post samen met De 
Vliegende Hollander be
sloten met ingang van 
1 mei jl de eerstevlucht
stempels uitsluitend te 
plaatsen op enveloppen 
die via deze vereniging 
worden aangeboden en 

daadwerkelijk met de 
eerste vlucht vervoerd 
worden.' 
Voor diegenen die in het 
vervolg eerstevluchtenve
loppen op deze wijze 
willen bestellen verwijs ik 
naar het adres dat ook in 
de kop van deze rubriek 
te vinden is. Postbus 94, 
2770 AB Boskoop. 

LUFTSCHIFF, BALLON EN 
ZEPPELINPOST 
Er wordt nog steeds post 
vervoerd met 'alternatie
ven' voor het alledaagse 
propeller of straalvlieg
tuig 
Op 1 mei was er in de 

Duitse stad Neurenberg 
een vaart met het lucht
schip Pestalozzi; de 
vaart stond in het teken 
van de/BRA 99 en de 
opbrengst van de enve
loppen ging naar het 
Pesta lozzi ki nderdorp 
Wahlwies. 
Iets eerder, op 28 april, 
werd voor de 101 ste maal 
de Pro Juven/ufeballon
postvaart gehouden. Er 
werden zowel Oostenrijk
se als VNpostzegels op 
de stukken gebruikt 
Op 8 mei werd de vijftig
ste verjaardag van de 
bevrijding van Europa 
filatefistisch herdacht in 
Tsjechië, Slowakije en 
Polen de ballon DOPJI 
zorgde voor het vervoer 
Op 24 april maakte de 
Zeppelin NT ter gelegen
heid van de luchtvaart
vakbeurs Aero een vlucht 

die als vertrekpunt 
Friedrichshafen had 

KLM [2] 
In het vorige nummer van 
dit blad werden onder 
andere eerste vluchten 
van de KLM op Torp 
(Noorwegen) en Sjang
hai (China) aangekon
digd. Bij de eerstgenoem
de bestemming werd een 
'gesimuleerde eerste
vTuchtenvelop afgedrukt; 
dit om de lezers een idee 
te geven hoe het couvert 
er uit zou zien De kleur
stelling van de echte en
velop wijkt iets af, van
daar dat we ditmaal the 
real thing tonen (heen
vlucht AmsterdamTorp). 
Ook van de bestemming 
Sjanghai zijn inmiddels 
enveloppen voorhanden. 
Afgebeeld zijn zowel de 
heen als de terugvlucht. 

Amsterdam  Torp 

KLM Roya Dutch Airlines 
C/o Btaathens Sate 
Poel« Restante 
N<ï2(MTwp 
Moiway 

^ jfKÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊf^ fÊÊÊHÊÊm, 

^ 
KL MS 

Royal Dutch Airlires'No/thwesi Anl 
Shanghai Centre nn itie Rit; Cm ton Hotel) 
Lewd 2 East Podwrr S i re 207 
1375 Nanjing Road West 
Shanghai ?000d0 
Peoples Repuoiic of China 



HET VERDRAG VAN VERSAIllES EN 
ZUN FIIAIEUSHSCHE GEVOLGEN 

2. Damig, West en OostPmisen en MMemelgeUed 
W P VAN DER VLIET (TEKST) EN MR A VAN DER FLIER (FILATELISTISCH MATERIAAL) 

Vorige maand was het tachtig jaar geleden dat het Verdrag 

van Versailles werd ondertekend. In een tweeluik dat werd 

geschreven door de heer W.P. van der Vliet worden niet alleen 

de politieke, maar ook de filatelistische gevolgen von het 

verdrag beknopt beschreven. In het nu volgende tweede en 

laatste deel neemt de auteur de draad weer op. 

DANZIG EN DE 'POOLSE 
CORRIDOR' 
(Arlihl 100 tot en met 108 van 
het Vredesverdrag) 

Danzig (in het Pools Gdansk) 
IS een stad die aan de mon
ding van de Weichsel (Pools 
Wisla) ligt, aan de Oostzee
kust 
De geschiedenis van de stad is 
een strijd tussen Germaanse 
en Slavische invloeden Al tij
dens het Congres van Wenen 
in 1815, na de definitieve ne
derlaag van Napoleon, was 
Danzig een groot Europees 
probleem De stad werd door 
Polen, Rusland en Pruisen op
geëist Uiteindelijk trok Prui
sen aan het langste eind en 
werd Danzig de hoofdstad van 
OostPruisen 

498 
Danzig een zegel met een duideli|k wel 
willendheidsstempel (boven) en een zegel 
die  zoals het voorschrift voor zegels met 
een groot formaat luidde  met twee 
stempels werd ontwaard Het onderste 
exemplaar kan als echt gebruikt worden 
beschouwd dit maakt als het om de note 
ring m de Michel catalogus gaat een 
aanmerkeli|k verschil 

In de vredesonderhandelin 
gen van 1918/1919 vormde 
Danzig een centraal punt In 
artikel 13 van de beroemde 
'veertien punten' van Wilson 
wordt het probleem duidelijk 
gesteld An independent Polish 
state should be erected, which 
should include the temtones inha
bited by indisputably Polish popu 
lations, which should be assured a 
free and secure access to the sea, 
and whose political and economic 
independence and temtonal tnte 
gnty should be guaranteed by in
ternational covenant 
Het was moeilijk akkoorden te 
sluiten omtrent de status van 
Danzig Die akkoorden steun
den vooral op de volgende uit
gangspunten 
 enerzijds begreep men wel 
dat verreweg het overgrote 
deel van de bevolking van 
Danzig Duits was, 
 anderzijds wilde men Polen 
toch een toegang tot de zee 
geven 

De voornaamste vijf elemen
ten van de negen artikelen 
van het vredesverdrag die over 
Danzig gaan zijn 

1 Danzig wordt een vrije stad, 
dit betekent in feite de creatie 
van een soevereine staat, 
2 Deze staat zal de bescher
ming van de Volkenbond ge
meten, 
3 Het gebied wordt bepaald 
en de grenzen vastgesteld 
1966 km' bestaande uit de 
stad zelf alsmede het grootste 
deel van de delta van de 
Weichsel In het oosten wordt 
het gebied begrensd door 
OostPruisen, in het westen 
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De instelling van de zogenoemde Poolse Corridor (de zone die werd gecreëerd om Po 
len een toegang tot de Oostzee te verschaffen] had inariipende gevolgen voor de ver 
bindingen tussen Oost Pruisen en de rest van Duitsland Dit kaart|e laat de Zerreißung 
des Eisenbahnnetzes ten gevolge van het Versailler Diktat zien Soortgeli|ke kaart|es 
waren er ook van het wegennet en het netwerk van waterwegen 

door de 'Poolse Corridor' 
een kunstmatige toegang tot 
de Oostzee"^, 
4 Om praktische problemen 
bij de vorming van de vrije 
stad Danzig op te lossen wordt 
een commissie van de Volken
bond benoemd Zij bestaat uit 
een Hoge Commissaris, be
noemd door de geallieerden 

die wordt bijgestaan door een 
Duitser en een Pool, 
5 De Poolse compensaties 
zullen worden besproken in 
bilaterale gesprekken tussen 
Polen en Duitsland, dit punt 
was in artikel 104 opgenomen 

Op 9 november 1920 werd de 
eerste definitieve overeen

Een van de gevolgen van de totstandkoming van de Poolse Corridor in beeld gebracht 
het spoor loopt Tetterli|k  dood bi| Neuhoren 



Van een Berlijns spoorwegstation vertrekt een van de vele treinen die een reis maakten naar gebieden waar een volksstemming werd 
gehouden. De passagiers waren Duitsers die in het desbetreffende plebiscietgebied stemrecht hadden. De (niet-stemgerechtigde) 
achterblijvers zwaaiden trein en reisgezelschap fanatiek uit. 

komst gesloten: de Conventie 
van Parijs. Voornaamste on
dertekenaars waren J. Pade-
rewski voor Polen en burge
meester Sahm voor Danzig. 
De conventie omvatte veertig 
artikelen, verdeeld over vijf 
hoofdstukken: 

Hoofdstuk 1, artikel 1-12: 
De buitenlandse betrekkin
gen van Danzig komen geheel 
in Poolse handen; 
Hoofdstuk 2, artikel 13-18: 
Danzig komt binnen het dou
anegebied van Polen; 
Hoofdstuk 3, artikel 19-28: 
De economische voordelen 
van de haven, de .scheepvaart 
en de spoorwegen komen ten 
gunste van Polen; 
Hoofdstuk 4, artikel 29-32: 
Hierin wordt de organisatie 
van de PTT geregeld. In arti
kel 29 wordt vastgelegd, dat 
Polen het recht krijgt in de ha
ven van de stad een admini
stratie voor de PTT te hebben. 
Dit geldt voor alle zaken tus
sen het buitenland en Polen, 
die via Danzig verlopen. Arti
kel 32 regelt de uniforme 
posttarieven tussen Danzig en 
Polen; 
Hoofdstuk 5, artikel 33-40: 
Dit hoofdstuk omvat de garan
ties voor de Poolse minder
heid in de stad. 

Bijna een jaar later volgde de 
tweede overeenkomst: het Ak
koord van Warschau van 24 
oktober 1921. Niet minder 
dan 244 artikelen waren in 
deze overeenkomst opgeno
men voor de regeling van de 
meer technische aspecten. 
Een van deze regelingen was 
dat Polen zelf de grootte van 
zijn postdienst en postkanto
ren in Danzig mocht vaststel
len. Op 19 december 1921 

kreeg Polen van de Internatio
nale Commissie het voormali
ge legerhospitaal aan de Hel-
veliusplatz toegewezen om het 
als postkantoor te gebruiken. 
Na de Conventie van Parijs 
werd Danzig op 15 november 
1920 officieel een vrije stad. 
Het bezat een parlement dat 
uit twee kamers bestond, te 
weten de Volksdag en de Se
naat. De munteenheid bleef 
zoals in Duitsland 1 Mark 
(=100 Pfennig). Vanaf 1 no
vember 1923 werd echter de 
Danziger Gulden (=100 Pfen
nig) het wettig betaalmiddel. 
In Danzig moesten de volgen
de postzegels gebruikt worden: 

van 10 januari 1920 t/m 13 juni 
1920: 
de normale Duitse zegels; 

van 14 juni 1920 t/m 19 juli 
1920: 
de normale Duitse zegels, al 
dan niet voorzien van de op
druk 'Danzig' (mengfranke-
ringen zijn dus mogelijk); 

vanaf 20 juli 1920: 
uitsluitend de met 
overdrukte zegels; 

'Danzig' 

vanaf 31 januari 1921: 
eigen zegels met de 
'Freie Stadt Danzig'. 

tekst 

Poolse zegels zonder opdruk 
in de haven van Danzig gel
dig. Op 1 september 1939 
werd om halfzeven 's avonds 
het Poolse postkantoor aan de 
Helveliusplatz door de S.5. 
Heimwehr bestormd en in bezit 
genomen. Hiermee eindigde 
het bestaan van de Poolse post
dienst in de vrije stad Danzig. 

WEST- EN OOST-PRUISEN 
(Artikel 94 lot en met 98 van het 
Vredesverdrag) 

Algemeen 
West- en Oost-Pruisen waren 
twee provincies van de staat 
Pruisen binnen het Duitse 
Rijk aan de Oostzee. West-
Pruisen was het gebied aan de 
benedenloop van de Weichsel 
[Wisla); de voornaamste stad 
was Danzig {Gdansk). Oost-
Pruisen (voornaamste plaats 
Königsberg) werd in 1945 op
gedeeld: het oostelijk deel 
kwam bij Rusland (Königs
berg heet nu Kaliningrad) en 
het westelijk deel bij Polen. 

Na het Napoleontische tijd
perk wees het Congres van 
Wenen in 1815 deze gebieden 
aan Pruisen toe. Er volgde 
toen een eeuw lang een inten
sieve germanisatie, dat wil zeg

gen een sterke immigratie van 
Duitsers naar deze gebieden. 
Als we naar de samenstelling 
van bijvoorbeeld de stad Al-
lenstein kijken, dan zien we 
de volgende ontwikkeling: 

1831: 15.8% Duitsers 
1861: 26.1% Duitsers 
1910: 57.3% Duitsers. 

Ondanks de in aantal over
heersende bevolkingsgroep 
Duitsers werd, op aandrang 
van Polen, toch tot een volks
stemming besloten. 
Vanaf het begin zag het er 
niet goed uit voor Polen: 
1. Het protocol van het plebis
ciet (volksstemmming) van 9 
januari 1920 bepaalde dat het 
Duits bestuur voorlopig op 
zijn post kon blijven; 
2. Het Duitse XXste leger
korps bleef ook ter plaatse; de 
officieren en soldaten ope
reerden nu onder de naam 
Sicherheitswehr; 
3. Artikel 95 van het Verdrag 
van Versailles bepaalde dat 
iedereen die geboren was in de 
plebiscietgebieden stemrecht 
had. Dit principe werd in Op-
per-Silezië en Noord-Sleeswijk 
door de Duitsers optimaal be
nut. Vóór de stemmingsdatum 
werden 45.500 Duitsers met 
speciale treinen en 157.000 
Duitsers per schip aangevoerd; 
4. Het moment van de volks
raadpleging viel voor Polen 
bijzonder ongunstig. Polen 
was in een oorlog met Rus
land verwikkeld en stond er 
beroerd voor; de Russische le
gers belegerden de hoofdstad 
Warschau; 
5. De Polen konden bijna 
geen propaganda maken om
dat de 'Commissies' zich al 
vanaf het begin anti-Pools op
stelden. De voornaamste Pool
se leiders werden zelfs gearres
teerd; 

West-Pruisen 
Voor wat betreft de ontwikke
lingen in West-Pruisen: het 
ging hier om het gebied in de 
streek van Marienwerder 
(Pools: Kwidzyn). De streek 
was 2.694 km''̂  groot en had 
ca. 174.000 inwoners. 

De Commissie verliet Parijs op 
14 februari 1920 en kwam op 
17 februari 1920 in Marien-

Behalve de hiervoor genoem
de zegels werden ook nog ze
gels uitgegeven door het Pool
se postkantoor in de haven 
van Danzig. Vanaf 5 januari 
1925 werden Poolse postze
gels voorzien van de opdruk 
Port Gdansk, deze zegels waren 
door het Poolse postkantoor 
uitgegeven. Vanaf 1938 wer
den eigen zegels uitgegeven 
die ook in Polen geldig waren. 
Omgekeerd waren sommige 

Links: zegel uit de eerste Milanese serie van Marienwerder De zegels uit deze reeks 
zijn voorzien van een Franse tekst, ook de - over vi|f zegelvelden verdeelde - omschrij
ving van de zegels was geheel in het Frans. Rechts: zegel uit de tweede Milanese serie; 
nu wordt de landsnoom Monenwerder ook nog in het Pools aangegeven: Kwidzyn. 
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Zegel uit de tweede serie van Allenstein, 
alleen bij deze reeks wordt het Verdrag 
van Versailles {Traite de Versailles] na-
drukkeli|k m de opdruk vermeld. 

werder aan. Ze bestond uit 
Engelsen, Fransen, Italianen 
en Japanners. Voorzitter was 
de Italiaan Angelo Pavia. 
Op basis van het protocol van 
de volksstemming van 9 janu
ari 1920 mocht de Commissie 
eigen postzegels uitgeven. Ze 
waren niet alleen geldig voor 
post binnen het afstemmings
gebied, maar ook voor stuk
ken naar het buitenland. Ver
der had de voorzitter van de 
Commissie het recht om te be
palen waar de zegels gedrukt 
zouden worden. Dus koos de 
Italiaanse voorzitter voor een 
Italiaanse drukker: Coen & 
Co. in Milaan. 
Hoewel de Commissie al op 
17 februari 1920 was geïnstal
leerd, duurde het toch nog tot 
13 maart 1920 voordat de 
Commissie-zegels verkocht 
konden worden. Oorzaken 
van deze vertraging waren 
diefstal en een ondeugdelijke 
transportverpakking, waar
door de zegels onderweg al 
aan elkaar gingen plakken. 
Wie nog zegels van het Duitse 
Rijk bezat kon die gedurende 
zes dagen (van 13 tot en met 
18 maart 1920) tegen Com
missie-zegels inwisselen. 
Vanaf de installatiedatum van 
de Commissie (17 februari 
1920) tot en met 12 maart 
1920 bleven door gebrek aan 
Commissie-zegels de zegels 
van het Duitse Rijk nog geldig. 
Vanaf 13 maart 1920 werden 
de in Milaan gedrukte Com
missie-zegels (bekend als de 
'eerste Milanese uitgifte') ge
bruikt; omdat er een tekort 
aan deze zegels was bleven de 
zegels van het Duitse Rijk 
noodgedwongen nog geldig. 
Daarnaast werden zegels van 
het Duitse Rijk, voorzien van 
opdruk Commission Interalliée 
Marienwerder gebruikt. Deze 
opdruk werd door de drukke
rij Wendt Groll in Marienwer
der aangebracht. 
Op 11 juli 1920 kwam de 
'tweede Milanese uitgifte'. 
Resumerend: naast en door el
kaar konden gebruikt worden: 

1. zegels van het Duitse Rijk; 
2. zegels van het Duitse Rijk 
met de opdruk Commission In
teralliée Marienwerder en 
3. Commissie-zegels van de 
eerste en /of de tweede Mila
nese uitgifte. 

Op 16 augustus 1920 vertrok 
de Commissie. De Commissie
zegels waren tot 14 september 
1920 geldig, maar konden 
nog tot 27 september 1920 te
gen gewone zegels van het 
Duitse Rijk worden omgewis
seld. Het zal duidelijk zijn dat 
gemengde frankeringen van 
13 maart 1920 tot 14 septem
ber 1920 mogelijk waren. 
De uitslag van de op 11 juli 
1920 gehouden volksstem
ming was duidelijk. Ruim 92% 
van de bevolking koos voor 
aansluiting bij Duitsland. 

Oost-Pruisen 
Ook in Oost-Pruisen moest 
een volksstemming plaats heb
ben en wel in het Re^erungsbe-
zirk Allenstein (Pools: Olsztyn) 
en het meer oostelijk gelegen 
kleine gebied Kras Oletzko in 
het Regierungsbezirk Gumbinnen. 
Deze gebieden besloegen 
12.509 km^ en er woonden on
geveer 565.000 mensen. 
Volgens Polen zouden de 
Masuren, een bevolkings
groep in het zuiden van Oost-
Pruisen, in het Masurische Seen-
gebiet, Pools georiënteerd zijn; 
ze spraken een Slavisch dia
lect. Op grond van deze rede
natie wist Polen ook hier een 
volksstemming 'af te dwin
gen'. 
Ook hier werd een Commissie 
benoemd: de Commission Inter
alliée d'Administration et de Ple
biscite Allenstein. De Commissie 
moest gedurende de volks
stemmingsperiode het be
stuur uitoefenen en de volks
stemming in goede banen lei
den. De uitslag van de volks
stemming zou ook hier de ba
sis leggen voor de bepaling 
van de grens. 
Op 12 februari 1920 werd de 
Commissie in Allenstein geïn
stalleerd. De voorzitter van de 
Commissie was de Engelsman 
Sir E.A. Rennie, die zeshon

derd militairen uit Engeland 
meenam. 
In een decreet dat op 8 april 
1920 werd gepubliceerd was 
vastgelegd dat de Commissie
zegels vanaf 12 april 1920 ver
kocht zouden worden. Het 
ging om de uitgifte van zegels 
van het Duitse Rijk met de 
drieregelige opdruk Plebiscite 
Olsztyn Allenstein. De zegels wa
ren echter al tien dagen eer
der, vanaf 2 april 1920, voorra
dig en op 3 april 1920 aan de 
loketten in de stad verkrijg
baar. Tot dat tijdstip werden 
nog de zegels van het Duitse 
Rijk gebruikt en die mogen 
dus van 12 februari tot 3 april 
1920 als voorlopers worden 
beschouwd. De zegels van het 
Duitse Rijk mochten nog tot 
25 april 1920 gebruikt wor
den. Daarna konden de zegels 
van het Duitse Rijk tegen 
Commissie-zegels worden om
geruild. Gemengde frankerin
gen waren dus mogelijk. 
Eind mei 1920 kwam de de
finitieve uitgifte uit; het ging 
weer om zegels van het Duitse 
Rijk, ditmaal met een opdruk 
in ovale vorm: Commission 
dAdministration et de Plebiscite 
Allenstein/ Traite de Versailles/ 
Art. 94-95/ Olsztyn-Allenstein. 
De uitslag van de op 11 juli 
1920 gehouden volksstem
ming was overduidelijk: bijna 
98 procent van de bevolking 
koos voor aansluiting bij 
Duitsland. 

De Commissie vertrok op 12 
augustus 1920 uit Allenstein; 
de Commissie-zegels werden 
echter pas op 20 augustus 
1920 buiten gebruik gesteld. 
Door een tekort aan zegels 
van het Duitse Rijk waren de 
Commissie-zegels nog tot 13 
september 1920 in gebruik. 
Tot 20 augustus 1920 moch
ten beide series Commissie-ze
gels naast en door elkaar ge
bruikt worden. Ook gemeng

de frankeringen met zegels 
van het Duitse Rijk kwamen 
tot 12 augustus (en in minde
re mate nog tot 20 augustus) 
1920 voor. 

MEMELGEBIED 
(Artikel 99 van het Vredesver
drag) 

Het district Memel was een 
onderdeel van de provincie 
Oost-Pruisen. Het lag aan de 
oostzijde van de provincie en 
ten noorden en oosten van de 
rivieren Memel en Russ en 
een deel van de Kurische Neh
rung (Nehrung betekent land
engte; deze landengte om
sloot het Koerische Haf). Het 
gebied was 2.708 km^ groot; er 
woonden destijds 141.000 
mensen. De bevolking be
stond vooral uit Litouwers 
aangevuld met Duitsers. 
Omdat de geschiedenis van 
Litouwen nauw verweven is 
met de gebeurtenissen in het 
Memelgebied eerst een stukje 
geschiedenis. 
Litouwen, de oostelijke buur, 
was tot 1915 een deel van het 
Russische tsarenrijk. In de zo
mer van dat jaar werd Litou
wen door de Duitse legers be
zet na hun overwinningen op 
de Russen. 
Ondanks dat het nu bezet ge
bied was, streefden de Litou
wers naar een zelfstandige 
staat Litouwen. De nationalis
tische beweging kon zelfs 
enigszins haar eigen gang 
gaan. Zo werd een uitvoerend 
comité (Litouws: Taryba) ge
kozen onder voorzitterschap 
van Antanas Smetona. Op 16 
februari 1918 riep de Taryba 
in Vilnius de Litouwse onaf
hankelijkheid uit. 
Een van de eerste zorgen van 
de jonge staat was het Memel
gebied met zijn voornamelijk 
Litouwse bevolking. Al op 24 
maart 1919 vroeg Litouwen 

Een van de posten waar diegenen die mochten meedoen met de volksstemmmg in Allenstein zich konden melden. De stemmers wer
den keurig op alfabet 'gesorteerd' 
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Boven: Memelgebied, eerste uitgifte. Bij 
het overdrukken van hun Merson-zegels 
wisten de Fransen kennelijk nog niet dat 
mark in het Duits als Mark behoort te 
worden geschreven. Onder: bij de over
drukt Franse zegels komen alle varianten 
van de oorspronkelijke zegels ook weer 
te voorschijn. 

aan de geallieerden om het 
Memelgebied aan hen toe te 
wijzen. In een loskoppeling 
van Duitsland konden de geal
lieerden zich wel vinden, 
maar ze wilden het gebied 
niet meteen overdragen aan 
Litouwen wegens de politieke 
instabiliteit daar. De geallieer
den twijfelden tussen over
dracht aan Litouwen (dat be
hoefte had aan een eigen ha
venstad) of de status van vrije 
stad zoals Danzig die had. De 
geallieerden besloten uitein

delijk zelf het bestuur in het 
gebied over te nemen. Er 
werd een voorlopig Frans be
stuur geïnstalleerd onder lei
ding van generaal Ordry. Hij 
arriveerde met 1.800 militai
ren op 14 februari 1920. De 
volgende dag begon hij met 
zijn taak. Ondanks zijn goede 
bedoelingen om het bestuur 
te reorganiseren leverden zijn 
inspanningen weinig resultaat 
op. Dit kwam hoofdzakelijk 
doordat Ordry vooral een be
roep deed op de plaatselijke 
Duitse elite en de Litouwse be
volking negeerde, een handel
wijze die uiteraard spannin
gen opriep. 
Op 7 juli 1920 kreeg het Me
melgebied een civiele rege
ring. Ordry werd vervangen 
door de Franse Hoge Com
missaris Pétisné. 
Eind 1922 werd een speciale 
commissie onder leiding van 
Laroche benoemd om de sta
tus van het Memelgebied te 
bepalen. Deze commissie, ge
steund door instellingen met 
(financiële) belangen in Duits
land en Polen, vnlde van het 
Memelgebied een zelfstandige 
staat maken. De plaatselijke Li
touwse bevolking accepteerde 
dit niet en richtte een comité 
voor de redding van Klein-Li-
touwen op. Dit comité, ge
steund door Litouwen, procla
meerde op 9 januari 1923 in 
Heydekrug (Litouws: Silutê) de 
aansluiting van het Memelge
bied bij Litouwen. De dag 
daarop stuurde Litouwen troe
pen om het comité te steunen 
en al op 15 januari 1923 was 
het gehele Memelgebied in Li
touwse handen. 
Het regende daarna protest
nota's en ultimatums van de 
geallieerden bij de Litouwse 
regering, maar al op 16 febru
ari 1923, tijdens de conferen
tie van de ambassadeurs van 

de geallieerde landen, werd 
besloten de situatie te accepte
ren en zich neer te leggen bij 
de bezetting van het Memel
gebied door Litouwen. De dag 
daarna evacueerden de Fran
sen het Memelgebied. 
Postaal gezien liet een en an
der ook zijn sporen achter. 
Vanaf 7 juli 1920 verschenen 
er Franse zegels van de typen 
Semeuse en Merson met een 
opdruk Memel en waarde-aan
duidingen in Pfennige en Mar
ken. Deze bleven geldig tot en 
met 31 maart 1923. 
Op 1 augustus 1920 versche
nen er zegels van het Duitse 
Rijk met de opdruk Memelge-
biet, ze bleven geldig tot 30 ok
tober 1920. 
Op 24 januari 1923 werd de 
post onder toezicht van het Li
touwse ministerie van posterij
en te Kaunas geplaatst. Vanaf 
26 januari 1923 werden de 
Franse zegels met opdruk 
voorzien van een nieuwe, Li
touwse opdruk (waarden in 
Marken). Vanaf 5 februari 
1923 werden Litouwse 
(dienst) zegels van de opdruk 
Klaipeda (Litouws voor Memel) 
met waarden in Markiu (Li
touws voor Marken) uitgege
ven. In maart/april 1923 volg
den eigen postzegels met de 
waarden in Markiu en op 12 
april 1923 volgde nog de emis
sie jubileum van de haven van 
Memel' met waarde-aandui
dingen in Marken. 
Op 16 april 1923 werd een 
nieuwe munteenheid inge
voerd: de Lilas (bestaande uit 
100 cent). De zegels die door 
Litouwen in Marken of Markiu 
waren uitgegeven bleven nog 
geldig tot 9 juni 1923 (koers: 
40 Mark of Markiu = 1 cent!). 
Tot december 1923 versche
nen nog enkele emissies. Op 1 
juni 1925 werd de verkoop 
van Memel-zegels gestopt. Ze 

mochten nog tot 31 augustus 
1925 worden verkocht en ge
bruikt. Daarna werden de Li
touwse zegels gebruikt. 

Een laatste herinnering aan het Verdrag 
van Versailles. Polen, dat zijn wederop
standing als zelfstandige staat in 1919 
grotendeels aan het verdrag te danken 
had, wijdde in 1989 nog een zegel aan 
de zeventigste verjaardag van de over
eenkomst. 

Noten: 
': vertaling: 'Er moet een onafhan
kelijke Poolse staat worden opge
richt, die de gebieden omvat die 
door een duidelijke Poolse meer
derheid worden bewoond, en die 
verzekerd moet zijn van een vrije 
en veilige toegang tot de zee, en 
wier politieke en economische on
afhankelijkheid en territoriale een
heid moet worden verzekerd 
krachtens een internationaal ver
drag'.' 
h deze 'Corridor' zou later de aan
leiding vormen voor het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog. 

Bronnen: 
Dit artikel kwam mede tot stand 
dankzij raadpleging van het artikel 
van dr. G. Contant in Germania, 
tijdschrift van de Germania Studie
kring in België, Jaargang 5, num
mers ?> en 4. 

Het eerste deel van het artikel Het 
Verdrag van Versailles en zijn filatelis-
tische gevolgen verscheen in 'Philate
lie' van Juni 1999 (pagina's 420 tot 
en met 423). Het artikel werd eer
der (uitgebreider en ongeïllu
streerd) gepubliceeerd in Deutsche 
Post, het blad van de Filatelistenver
eniging Duitsland. Het volledige 
artikel is te verkrijgen door over
making van f6.- op Postbankreke
ning 5859047 van deze vereniging 
in Hoevelaken. 

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

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

PZH Fa. V a n VLIET Geopend do/vr. 14.00-17.00 
Ugchelseweg 50 zat. 10.00-16.00 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 055-5416108 of fax 055-5340375 

Mist u nou ook steeds de postzegelboekjes?? 

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

of voor elk motief. 

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

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

LETi ATE^IMÄTDO^ÄL POSTBUS 1051 
5140 CB WAALWIJK 
TEL. 0416-331461 
FAX 0416-342856 
booklets@te(ebyte.nl 901 
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Ontwerpschets keramiek brievenbus (Verzameling Hoogs Gemeen
tearchief) 

[7] EEN BRIEVENBUS VAN 
DE FIRMA ROZENBURG 
De producten van de be
kende Haagse aarde
werk- en porseleinfa
briek Rozenburg worden 
alom geroemd. Vaak 
gaat het daarbij om ont
werpen van bekende 
kunstenaars of om het 
wereldberoemde eier
schaalporselein. Het as
sortiment van Rozenburg 
was echter veel omvat
tender. Er werden in de 
fabriek vele tegelta-
bleau's vervaardigd, zo
als gedenk- en jubileum
platen. Een aparte op
dracht was die voor brie
venbussen voor enkele 

postkantoren, ontworpen 
door rijksbouwmeester 
C.H. Peters. 

Brievenbus 
In de postwet van 1850 
werd de komst van een 
standaardbrievenbus 
aangekondigd. De eerste 
serie van deze brieven
bussen werd vervaar
digd bij de ijzergieterij 
L.l. Enthoven &Co Deze 
bussen waren bestemd 
om op straat te worden 
geplaatst. 
In samenhang met nieuw 
te bouwen postkantoren 
later in de negentiende 
eeuw werden ook na
tuurstenen brievenbussen 
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Bestektekening standaardbrievenbus 

ontworpen voor In de 
gevel Een aparte serie 
vormen de Rozenburg
brievenbussen samenge
steld uit tegels waarin 
twee uitsparingen die 
dienden als inwerpope-
ning. De openingen zijn 
geplaatst in een cartou
che met midden op een 
posthoorn en bovenin 
een puttikopje met vleu
gels Het geheel is mono
chroom, in bruin/beige 
tinten, uitgevoerd. De 
bussen werden geplaatst 
in de 'wachtzaal', de pu
blieksruimte van het post
kantoor. 

Peters 
Postkantoren werden 
aan het eind van de vori
ge eeuw ontworpen en 
gebouwd in opdracht 
van de rijksbouwmees
ter In het kader van het 
rijksbouwen was het 
land opgedeeld in twee 
districten, het noorden en 
Den Haag vielen onder 
rijksbouwmeester C H 
Peters. Onder zijn ver
antwoordelijkheid en 
naar zijn ontwerp kwa
men zeer veel postkanto
ren tot stond 
In enkele kantoren - hoe
veel is onbekend - wer
den vermoedelijk naar 
ontwerp van Peters zelf, 
keramiek brievenbussen 
geplaatst Het PTT Muse
um heeft twee van derge
lijke tegeltableau's (for
maat co. 80x60 cm) in 
zijn collectie Eén hier
van heeft een nogal 
schetsmatige tekening en 
bestaat slechts uit drie te
gels De andere brieven
busplaat is nauwkeuriger 
geschilderd en is samen
gesteld uit vierentwintig 
tegels In het archief van 
de firma Rozenburg be
vindt zich een schetsje 
dat sterk lijkt op de plaat 
van drie tegels Het is 
een bijlage bij een brief 
van Peters aan de direc
teur Jurriaan Kok van de 
firma gedateerd 1 maart 
1907 Peters vraagt hier
in om 'zoo spoedig mo
gelijk te willen doen ver
vaardigen een brieven
bus-tegelstuk ad. f 45.-
overeenkomstig het hier 
in de wachtkamer aan 
het postgebouw gelever
de. ' Hieruit volt af te 
leiden dat de eerste te-
gelbrievenbus in het 
fioofdpostkantoor aan de 
Prinsestraat in Den Haag 
(ontwerp Peters) werd 

Tegeltableau brievenbus uit de collectie van het PTT Museum, 
afkomstig uit het postkantoor Groningen (Foto Het Nederlandse PTT 
Museum, Den Haag) 

geplaatst. Uit de corres
pondentie blijkt verder 
dat de in maart 1907 
bestelde brievenbus in 
april per staatsspoor aan 
'den heer Th. Verlaan, 

rijksopzichter te V^in-
schoten' werd afgele
verd Een foto uit de col
lectie van het PTT 
Museum bevestigt dat het 
postkantoor Winschoten 

Tegeltableau brievenbus uit de collectie van het PTT Museum, moge 
li|k afkomstig uit het postkantoor Den Haag (Foto Het Nederlandse 
PTT Museum, Den Haag) 
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Detail brievenbusplaat met de firmanaam Rozenburg (Foto Het Ne 
derlandse PTT Museum Den Haag} 

een dergeti|ke brieven

bus in de wachtkamer 
had 

De laatste 
Vermoedeli|kzi|n er 
meer van deze tegelbrie
venbussen in Peters' 
postkantoren geplaatst 
Uit het brievenboek van 
de firma Rozenburg van 
februari 1907 bh|kt, dat 
er een pri|sopgave aan 
Peters werd verstrekt 
voor een aantal van zes 
( f240 ) en twaalf 
(f 425 j brievenbussen 
De brief werd besloten 
met de verwachtingsvolle 
zin 'Hoogst aangenaam 
zal het ons zi|n uwe op
dracht te ontvangen' 
Onbekend is hoeveel te
gelplaten er uiteindeli|k 
zi|n gemaakt Dever

moedeli|k twee laatste 
exemplaren zi|n ge
spaard uit het sloopge
weld, waaronder de 
postkantoren bi| alle ver
nieuwingen hebben gele
den en waarbi| zi| een 
geheel eigentijds interi
eur kregen Het ene 
exemplaar is afkomstig 
uit de provincie Gronin
gen Het tweede is ge
zien de correspondentie 
van Peters met Rozen
burg en het bi|gevoegde 

schets|e mogelijk afkom
stig uit het hoordpostkan
toor van Den Haag He
laas ontbreken foto's van 
het interieur van het post
kantoor Prinsestraat, die 
deze toewi|zing kunnen 
bevestigen Bi| de aan
staande vernieuwing van 
de semipermanente op
stellinq van de posthisto 
rie in het museum zal 
één van de tegeltableau
brievenbussen hierin een 
plaats kri|gen 

Publiekshal postkantoor Winschoten met keramiek wandbrievenbus 1938 (Foto Het Nederlandse PTT 
Museum Den Haag) 

WELKOM BIJ ONZE 
VERZAMELINGEN 
Een mooie selectie uit 
de verzamelingen 
van het PTT Museum 
IS tentoongesteld in 
het museum zelf, die 
IS dageli|ks te bezich
tigen Voor het bekij
ken, het met uw eigen 
collectie vergelijken 
of zelfs het bestude
ren van de met geëx
poseerde postwaar
den en poststukken 
kunt u  na eerst een 
telefonische afspraak 
te hebben gemaakt 
(0703307560)  te
recht op de volgende 
donderdagen 15 en 
29 |uli, 12 en 26 au
gustus, 9 en 23 sep
tember 

Koos Havelaar is assistent con 
servotor Posthistonsche Verza 
melingen van het Nederlandse 
PTT Museum in Den Haag Zi|n 
bt|drage werd eerder gepubli 
ceerd m Hoagvaorder (bulletin 
van de Stichting Haags Indus 
trieel Erfgoed) loargang 6, 
nummer 21 mei 1999 

Bronnen: 
Archief Rozenburg (HGA bnr249 o o 
invnrs36 103 604 676 en 769) 
Documentatie postkantoren (Itet Nederlands 
PTT Museum) 

Phila^i/ia 
Uit de dierenwereld 
Tijgers liebben een ge

streepte huid, niet alleen 
maar een gestreepte vacht 

Mi Ck 
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De Duitse barokcomponist 
Johann Sebastian Bach 
hep ooit 370 kilometer om 
een organist in Lübeck te 
beluisteren 
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Wetcnschan & Tectiniek 

Aiistrainn Antard ( Tl rul ly 

36c : 
Het internationale tele

foontoegangsnummer 
voor Antarctica IS 672 
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Van overal 
Na 7ijn bezoek aan Roe

menie Stuurde president 
(linton een bedankje voor 
de ontvangen cadeaus, 
waaronder een ̂ oMc/io De 
Roemenen  die zich af
vroegen waarom ze in he

melsnaam een pmdw had

den weggegeven  keken 
de lijst met geschenken 
nog eens na Het bleek te 
gaan om een svmbolische 
gift een Roemeense vlag 
waar het 'communistische 
hart' uit gescheurd was 
De Amerikanen zasen 

Beroemde mensen 
De Engelse staatsman Sir 
Winston Churchill werd 
geboren op het dames

toilet, tijdens een danv 
feest 

ingezonden doorJ Ovennk, 
Leusden 

liP'O^ROMANA 
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deze dramaüsche herinne

ring aan de Roemeense 
volksopstand van 1989 
kennelijk aan voor een 
plaatselijk kledingstuk 
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Geschiedenis 
De oude Egvptenaren slie

pen op kussens die uit 
steen waren gehouwen 

JHK 
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De laatste woorden van 
Lodewijk XIV waren 
Waarom huilen jullie' 
Dachten jullie soms dat ik 
onsterfelijk was' 

J 
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Postzegel Partijen Centrale 

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

Wij hebben goed nieuws voor u: wij zijn de gehele vakantieperiode open. 
Dus u kunt doorgaan met uw hobby. 5 dagen per week kunt u naar hartelust de 

verzamelingen bekijken en direkt meenemen. Meer dan 1000 verschillende 
partijen van de wereld vanaf f. 10, tot f. 10.000, staan voor u klaar. 

Vroeger behoorde men bij vlees rode wijn en bij vis witte wijn te drinken. Het postzegelseizoen was van 
september t/m mei. Tijden veranderen. Juist in de vakantietijd is P.P.C, er voor u en kunt u gezellig een dagje 

komen postzegelen. 

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

Als u geen tijd heeft om deze maand naar Den Haag te komen en wilt u onze maandelijkse partijenlijst 
gratis en geheel vrijblijvend ontvangen, stuur dan onderstaande bon ingevuld naar ons toe. 

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

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

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

l **************t**i^*ir^ii^************4:* INFORMATIEBON *♦*♦♦♦**♦♦*♦♦**♦*♦♦*♦**♦♦♦**********♦*♦*♦* 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Postcode/Plaats: 
Interessegebieden: 99jui/augPh 

Als u bovenstaande informatiebon invult en naar ons toestuurt , kri jgt u een jaar lang gratis en geheel vrijblijvend 
onze maandeli jkse parti jenli jst. 



Postzege iPart ijen Centrale 
Dit is een selectie van onze ju l i Partijenlijst. 

3807 AFGHANISTAN Vnl pfr In album 
Een interessante verzameling waarbij doubletten 
Zeer geschikt voor de specialist Zelden aange
boden 

3868 AFRIKA Pfr/ongebr/gebr In 3 inst boeken 
Leuk geheel met veel betere senes 
W+BJJaarbij Engelse, Franse, Spaanse en Portugese 
kolomen 

3913 ANDORRA Pfr/ongebr In DAVO-album 
Frans en Spaans 1928-1985 
Zeer goed gevulde verzameling met veel top-
matenaal Zelden aangeboden 

4026 ANTARTICA In insteekboek 
Bneven en FDC's Een mooi geheel w/aarbij vele 
toppers Cataloguswaarde gebruikte zegels 
ff 22 000,-

4125 ARGENTINIË Pfr/ongebr In 2 insteekboeken 
Een wat rommelig geheel met veel motief Leuk 
om mee verder te gaan 

3777 AUSTRALIË Vnl gebr In album 
1913/1980 Een mooi geheel waarbij Nieuw 
Zeeland Veel zegels 

3708 BELGIË Vnl pfr In 2 albums 
1950/1980 Leuke verzameling waarbij iets 
doubletten Een mooie verzameling met veel 
betere senes jaren 50 

3825 CUBA Pfr In insteekboek 
100 verschillende senes en blokken Meest modem 
matenaal waarbij veel motief 

4119 DENEMARKEN Gebr In insteekboek 
+/-1900/1990 Een redelijk gevulde verzameling 

4148 DUITSERIJK Ongebr/gebr In album 
1872/1941 Een mooie verzameling met veel top-
matenaal en zeer veel kombinaties uit postzegel
boekjes Een mooi geheel voor de gevorderde 
Duitse Rijk verzamelaar 

4149 DUITSERIJK Pfr/ongebr In album 
1933/1945 Een absolute topverzameling met 
enkele zeer schaarse blokken en senes Zoals 
General Gouvernement met uitgegeven zegels 
En veel meer toppers Extreem hoge catalogus
waarde Zelden aangeboden Bezichtigen op 
verzoek 

3926 DUITSE STATEN In insteekboek 
Importante collectie/voorraad op insteekbladen, 
waarbij beter matenaal Gigantische cat waarde 

4106 DUITSLAND Pfr In insteekboek 
Postzegelboekjes Een mooie verzameling met veel 
beter matenaal Zelden aangeboden 
Hoge catalogusvi/aarde 

3776 DUITSLAND BUND Gebr In insteekboek 
+/-1985/1996 Toeslag zegels in aantallen Zeer 
geschikt voor de rondzending Cataloguswaarde 
+/- ff 55 000,-

3986 DUITSLAND BUND Vnl ongebr In insteekboek 
+/-1952-1968 Leuke verzameling 
Waarbij beter matenaal 

4096 EGYPTE Vnl ongebr In doos 
1866/1957 Een zeer goed gevulde verzameling 
op albumbladen, waarbij Palestina Een prachtig 
geheel met vele topseries Schaars matenaal, 
zelden aangeboden Zeer hoge cataloguswaarde 

4168 EGYPTE Pfr In album 
Waarbij Syrie 1958/1964 Een mooi geheel vi/aar-
bij betere senes en blokken 

4115 ENGELAND Vnl pfr In 3 albums 
+/-1960/1995 Postzegelboelges Een mooi geheel 
met een zeer grote verscheidenheid Waarbij 
nominaal ruim GBP 400,- Zelden aangeboden 

4127 ENGELAND Gebr In insteekboek 
+/-1970/1995 Een goed gevulde verzameling 
met ruim 200 verschillende senes 

4023 ENGELSE KOLONIEN Ongebr/gebr In 10 albums 
+/-1900/1975 Van A tot Z Een zeer uitgebreide 
verzameling met veel zegels Waarbij veel motief 
Een mooie start voor degene die met een nieuw 
gebied wil beginnen 

4192 ETHIOPIË Ongebr In map 
Een redelijk gevulde verzameling op albumbladen 
vraiarbij zeer veel motief 
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3966 FIJI Pfr/ongebr/gebr In album 
+/-1900-1985 Goed gevulde verzameling met 
veel beter matenaal Waarbij veel motief 

4197 FRANSE KOLONIEN Ongebr/gebr In doosje 
In 11 oude rondzendboekjen 

4058 INDIA & STATEN Ongebr/gebr In 2 albums 
Een mooi geheel met veel topmatenaal van vele 
verschillende staten Zeer hoge cataloguswaarde 
Zelden aangeboden 

3756 IRAN Pfr In insteekboek 
1973/1994 Goed gevulde verzameling met veel 
motief Cataloguswaarde ff 5 000,-

4045 ITALIË Pfr /ongebr /gebr In album 
1852/1987 Een goed gevulde verzameling met 
veel beter matenaal Een mooi geheel 

3812 KANAAL EIL Pfr In doos 
Een leuk geheel waarbij doubletten en 
veel postzegelboekjes 

,T88fi KANAAL EIL Pfr In 3 albums 
1969-1986 Vrijwel komplete verzameling met alle 
topsenes Veel motief Hoog nominaal 

2971 LIECHTENSTEIN Pfr /ongebr /gebr In 2 DAVO-albums 
1912/1996 Goed gevulde verzameling 
Met veel topmatenaal en veel nominaal 

2758 MAROCCO Ongebr/gebr In album 
1891/1971 Redelijk gevulde verzameling met veel 
betere zegels Een pracht collectie om mee verder 
te gaan Cataloguswaarde ff 17 000,-

3659 MOTIEF OLIE Pfr/ongebr In doos 
ZEER interessante verzameling op albumbladen 
Waarbij veel bneven 

3924 MOTIEF ROYAL WEDDING Pfr In 9 albums 
1982 Een mooie, zeer uitgebreide verzameling 
met veel extra's zoals ongetand en Gutter pairs 
Zelden zo mooi aangeboden 

3930 MOTIEF RUIMTEVAART Vnl pfr 
Collectie in 4 speciale luxe LEUCHTTURM-albums 
Mooie koop met zeer hoge cataloguswaarde 

3932 MOTIEF SPORT Pfr/ongebr/gebr In 7 albums 
Zeer uitgebreide verzameling tot +/-1975 
Met veel topmatenaal Een prachtig geheel met 
zeer hoge cataloguswaarde 

3940 NEDERLAND Pfr In album 
1944-1976 Redelijk gevulde verzameling waarbij 
ITEP en Hartz 

3952 NEDERLAND Pfr/ongebr/gebr In 2 DAVO-albums 
1852-1973 Een zeer goed gevulde verzameling 
met veel beter matenaal Leuk om mee verder te 
gaan 

4004 NEDERLAND Vnl ongebr In map 
1940-1954 een mooi geheel met veel betere 
senes, zoals Enface en ITEP 
Hoge catalogusvi/aarde In klein insteekboekje 

4028 NEDERLAND Ongebr /gebr In album 
1852/1970 Een vrijwel komplete topverzameling 
met alle topnummers Zoals nr 1/900, LP 1/14, 
Internenngszegels en postbewijszegels 
CATALOGUSWAARDE RUIM FL 35 000,-
Bezichtigen op verzoek 

4041 POLEN Gebr In doos 
1919/1980 Zeer uitgebreide handelsvoorraad 
in 8 insteekboeken en 2 doosjes Vele duizenden 
zegels waarbij veel motief Uitermate geschikt 
voor de handel 

4202 POLYNESIE Pfr/ongebr In map 
Waarbij Oceanien Een mooi geheel met veel 
motief en veel beter matenaal Catalogusv^arde 
ruim ff 7 000,-

4194 PORTUGAL & KOLONIEN Ongebr/gebr In doos 
Een mooi geheel op albumbladen met meest klas
siek matenaal Waarbij Macao Een leuke doos 
voor de Portugese kolomen-specialist 

3808 RUSLAND Rr /gebr In album 
Een mooi geheel met veel betere series en 
blokken Uit de jaren '40, '50 en '60 

3828 RUSLAND Pfr In insteekboek 
Boek vol met komplete senes en blokken Met 
veel motief 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Australië 
Een nieuwe reeks van vijf 
luchtpostbladen ver
scheen op 15 juli 1999, 
gewijd aan nationale 
parken in Australië. Elk 
blad heeft een frankeer
woarde van 75 c. De af
gebeelde parken zijn 
achtereenvolgens U\ch
field National Park (ze
gelbeeld dingoj, Wild 
Rivers National Park (vo
gelbekdier), Nullarbor 
National Park (walvis), 
Grampians National Park 
(valk) en Crater Lakes 
National Park (groene 
python). 

Brazilië 
Moederdag 1999 (9 
mei) was aanleiding 
voor de uitgifte van twee 
nieuwe voorgefrankeer
de luchtpostbladen, die 
men in Brazilië 'sociale 
luchtpostbladen' noemt 
Ze meten ongevouwen 

157x227 mm en zijn 
aan de buitenkant be
drukt met hetzelfde mo
tief dat ook in het zegel
beeld opduikt: een post
duif met een brief. 

De buitenkant van deze 
postbladen is gedrukt in 
oranje: de binnenzijde is 
uitgevoerd in vierkleu
rendruk en bevat toepas
selijke teksten en afbeel
dingen. 

Particuliere postwaarde
stukken kent men in Bra
zilië ook: de vereniging 
voor TBCbestrijding in 
de staat Sao Paolo rieeft 
enveloppen laten ver
vaardigen met in het ze
gelbeefd het beeldmerk 
van deze vereniging. In 
de linkerbovenhoek staat 
het streven van de ver
eniging afgedrukt 'een 
gezonder millennium'. 
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gewenst voorzien van 
een speciaal stempel 
verkocht voor 2 r., terwijl 
het tarief voor binnen
landse zendingen 31 c. 
bedraagt. 

Canada 
Wegens verhoging van 
het port tot 46 c. zijn in 
Canada twee nieuwe en
veloppen uitgegeven met 
afbeelingen van vogels 
in de waardeindrukken 
Eén envelop is uitge
voerd in een klein for
maat en kost 49 c , de 
andere heeft een lang
werpig model en kost 
50 c. per stuk. De verkla
rende tekst is in het En
gels en het Frans. 

Duitsland 
Een nieuw Duits post
waardestuk is de Post
fachPostkarte, een brief
kaart waarmee men zijn 
relaties op de hoogte 
kan brengen van zijn 
postbusnummer. De 
kaart (het zegelbeeld 
toont het Goethe/Schil
lermonument, waarde 
100 p.) wordt gratis ter 
beschikking gesteld aan 
nieuwe postbushouders. 
Wie een postbus opent 
ontvangt tien van deze 
kaarten, die tweeaan
twee samenhangen en 
gescheiden kunnen wor
den langs een perforatie
lijn. De boodschap die 
deze briefkaarten moe
ten overbrengen, is dat 
postbuspost vroeger bij 
de ont/anger arriveert 

don andere post. Dat 
wordt op de keerzijde 
van de kaart verduide
lijkt door de afbeelding 

rende correspondentie
kaart afgedrukt. De en
velop kost 6 f. 

GrootBrittannië 
Typisch regionale am
bachten vormen het on
derwerp van een serie 
van drie luchtpostbladen 
die Royal Mail uitbracht 
op 4 mei 1999. Net als 
bij vorige uitgiften ver
schenen er een Engels, 
een Welsh en een Schots 
blad. 

van een wekker en de 
tekst Hier kommt unsere 
Anschrift für Aufgeweck
te!. De eerste oplage van 
deze kaarten bedroeg 
500.000 stuks. 

Ter gelegenheid de 'Dag 
van de Postzepelverza
melaars' wercTtijdens de 
postzegeltentoonstelling 
IBRA 99 een bijzondere 
envelop uitgegeven. Zo
wel in net zegelbeeld 
(110 p.) als op de links 
op de adreszijde is het 
postjacht tiiorten afge
beeld. 

Frankrijk 
In januari 1999 ver
scheen een prêta
posterenvelop met in het 
zegel beeld de eerste 
Franse postzegel, het 
fypeCérès van 1849. 
Dezelfde zegel is links op 
de voorzijde van de en
velop en op de bijbeho
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Op het Schotse postblad 
zijn werkstukken te zien 
van de mandenvlechtster 
Elizabeth Farey, de stoe
lenmatters Jackie en 
Mariene Miller en de 
wandelstokkensnijder 
Joe Jackson. Alle postale 
aanwijzingen op dit 
luchtpostblad (koningin
nekop, typeMachin, Ie 
klas) zijn zowel in het 
Engels als in het Schots 
afgedrukt. 

Eind 1 998 werd een 
reeks postwaardestuk
ken buiten gebruik ge
steld, namelijk de enve
loppen voor Special De
livery, Registered en Re
gistered Plus. Ze zijn ge
zamenlijk vervangen 
door een nieuw type 
Special Deliveryenvelop 
van dunne zilverkleurige 
kunststof. 

Van deze nieuwe enve
lop zijn zowel voorge
frankeerde als ongefran
keerde versies verkrijg
baar, en tweetalige 
exemplaren speciaal be
doeld voor gebruik in 
Wales. 

Oostenrijk 
Op 14 mei 1 999 ver
scheen in Oostenrijk 
een binnenlandenvelop 
ter herdenking van het 
feit dat de gemeente 
Schwaz honderd jaar 
geleden stadsrechten 
kreeg. 
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In het zegelbeeld (7 s.) 
staat een afbeelding von 
de parochiekerk van de 
Tiroolse stad en in de lin

kerbenedenhoek het 
stadswapen en de tekst 
28 4 1899 Stadterhe

bung De envelop meet 
114x162 mm en kost 
8 50 s , de oplage be

draagt 300.000 stuks 

Polynesië (Frans) 
Vier prêfoposterbrief

kaarten die op 21 de

cember 1998 uitkwa

men, tonen de schoon

heid van de eilanden

groep die FransPolyne

sië heet Elke kaart heeft 
een verschillende inge

drukte postzegel zonder 
waardeaanduiding. De 
prijs bedraagt 1501oca

le francs; daarbij is het 
port inbegrepen naar 
alle bestemmingen ter 
wereld 

Rusland 
Onze correspondent in 
Moskou meldt een aantal 
nieuwe uitgiften Aller

eerst de uitgifte van drie 
briefkaarten

o Op 1 april jl. een 
briefkaart ter herinnering 
aan de honderdste ge

boortedag van theaterre

gisseur R. Simenow. De 
waardeindruk 

(O 90 r )toont een portret 
van de regisseur met op 
de achtergrond een 
theater in Moskou Links 
op de kaart een scene uit 
het toneelstuk 'Prinses 
Turandot'; 

kaart ter herinnering aan 
de honderdste geboorte

dag van de kunstschilder 
A. Deineka De waarde

indruk (0.90 r ) toont een 
portret van de kunstschil

der met op de achter

fa Op 23 april een brief

kaart ter herinnering aan 
de honderdste geboorte

dag van de schrijver W 
Nabokow. De waarde

indruk (0.90 r ) toont het 
portret van de schrijver 
met op de achtergrond 
vlinders Het verzamelen 
van vlinders was de hob

by van de schrijver Links 
op de kaart een uitbeel

ding van een gedeelte uit 
de roman 'Luschin ver

dediging'; 
c. Op 23 april een brief

grond een deel van een 
affiche Links op de kaart 
een afbeelding van het 
schilderij 'Een zonnige 
dag' 
Een bijzonderheid is dat 
op de drie kaarten als 
oplage vermeld staat' 
O 4 M(iljoen) Dit is niet 
juist, het moet zijn O 04 
M , dus 90 procent min

der dan aangegeven. 

Op 13 april werd verder 
nog een bijzondere en

velop uitgegeven ter her

mnering aan het feit dat 
150 jaar geleden het 
metereologisch instituut 
geopend werd De waar

deindruk (1 20 r ) toont 
het gebouw met de no

digde attributen. Links op 

1.20 r., portbinnen

and). De enveloppen 
costen 2 r. 

Verenigde Staten 
Wegens een verhoging 
van net port tot 33 c 
werden in de Verenigde 
Staten twee nieuwe enve

loppen uitgegeven. De 
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de kaart een foto van de 
stichter en eerste direc

teur A J. Kupfer 

Aan de de Russische 
postzegeltentoonstelling 
'Orthodoxe Religie en 
Cultuur '99 ' in Kalugo en 
het Baskovgedenkteken 
te Jekaterinenburg werd 
aandacht besteed door 
middel van de uitgifte 
van bijzondere envelop

pen De waardemdruk 
bestaat uit de letter A 
(1 20 r ) De enveloppen 
kosten 1 85 r 
Tot slot werden vijf enve

loppen uitgegeven ter 
gelegenheid van ver

schilfende gebeurtenis

sen, te weten 
o. Honderd jaar geleden 
werd de Jermak, de eer

ste arctische ijsbreker ter 
wereld in gebruik geno

men, 
b Verjaardag van het 
gedenkteken 1000 jaar 
Rusland', 
c. Dag van de overwin

ning; 
d Staatsinspectie voor 
de verkeersveiligheid, 
e Dag van de radio. 
De waardeindruk be

staat uit de letter A 

waardeindruk toont een 
gestileerde vlag van het 
land De envelop wordt 
uitgegeven in twee for

maten en is vervaardigd 
van gerecycled papier 
De enveloppen kosten 
40 c per stuk 

Dezelfde portoverhoging 
leidde tot de uitgifte van 
twee nieuwe veiligheids

enveloppen Ze zijn be

stemd voor de verzen

ding van cheques, bank

biljetten en documenten 
Ze worden van gerecy

cled papier gemaakt en 
ze zijn van binnen 
grauwgroen bedrukt De 
enveloppen hebben het 
formaat 225x99 cm 
Men kan kiezen uit enve

loppen met en zonder 
venster 

Een bijzondere envelop 
toont in de waardein

druk (33 c.) twee harten, 
die door het woord Love 
verbonden zijn Deze en

velop, gemaakt van ge

recycled papier, werd op 
28 januari jl. uitgegeven 
Printed on recycled pa

per staat op de envelop 
te lezen. 
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Italiaanse zegels met een 'Romeinse' inslag martiaal tint|e 

BENITO DE ROMEIN 
Onlangs werd in Amster
dam een symposium ge
houden met als centrale 
vraag of in een modern 
museum artistieke, kunst
historische en geschied
kundige elementen tot 
één geheel geïnteqreerd 
moeten worden, danwei 
dat men moet kiezen 
voor de nog gangbare 
opvatting dat de verschil
lende uitgangspunten 
ieder in hun eigen context 
aan het publiek gepre
senteerd moeten worden. 
Voor filatelisten is dat 
geen vraag, op heel veel 
postzegels vindt men op 
miniformaat historische 
en kunstzinnige afbeel
dingen of teksten op één 
zegel Soms wordt dat 
met politieke of propa
gandistische doeleinden 
gedaan In American 
Philatalist van april jl re
gistreert Clive Foss hoe 
Mussolini kunstwerken 
en uitspraken uit het Itali
aanse - lees Romeinse -
verleden gebruikte om 
de Italianen tot een wat 
martialere levenshouding 
aan te sporen. Anders 

^ gezegd: om met de histo-
^ rische grootheid van het 
" Romeinse rijk begrip te 
'^ kweken voor zijn fascisti-
^ sehe oorlogsdoeleinden. 
^ Postzegels waren daar-
^ voor een gewild medium. 
2 Mussolini vergeleek zich-
= zelf graag met de eerste 

Romeinse keizer, Augus-

5ftO tus. Want van de kleine 
w" Italiaanse koning Victor 

Emanuel III viel - on
danks de prachtige uni
formen die hij soms aan
trok - met geen mogelijk

heid een krijgsheer te 
maken. 

KORTING KWIJTGERAAKT 
Niet direct een filatelis-
tisch probleem, maar wel 
de moeite van het ver
melden waard zijn de 
gevolgen van een tarief
verlaging waartoe de 
Britse post is overge
gaan. Die verlaging van 
20 naar 19 p. voor een 
per second class verzon
den binnenlandse brief 
dient, zo schrijft J. Skin
ner in The Philatelic Ex
porter van maart, waar
schijnlijk om aanzienlijke 
tariefverhogingen voor 
onder meer luchtpost-
brieven te camoufleren. 

2ncl C/ass-boekjes in waarde 
verminderd door portoverla 
ging 

Hij merkt daarbij op dat 
er grote voorraden van 
zegels van 20 p. be
staan, vooral bij de ver
zenders van drukwerken, 
die krijgen die ene pen
ny niet terug, net zo min 
als de particulieren die in 
groten getale second 
c/ass-zegels in boekjes 
hebben gekocht. 

WAARD OM OP TE 
WACHTEN 
Met een jaar vertraging 
is aflevering 24 (eerste 
semester 1998) van de 
Notities van de Neder

landse Academie voor 
Filatelie verschenen De 
inhoud is in alle opzich
ten belangwekkend. Zo 
is het uitvoerige artikel 
over de postverbindin
gen van het Zeeuwse 
Rode Kruis in het najaar 
van 1944 van J Hintzen 
ook voor niet-gespeciali-
seerde verzamelaars van 
belang Met Zeeland in 
de vuurlinie van de op
rukkende geallieerden en 
duizenden Zeeuwen van 
huis en haard verdreven 
(vaak waren ze naar an
dere delen van het land 
geëvacueerd) trachtte het 
Zeeuwse Rode Kruis -
met wisselend succes -
om in overleg met de de 
posterijen enig postver-
keer te onderhouden. Bij 
zijn onderzoek heeft de 
auteur heel wat nieuwe 
bronnen en gegevens 
opgespoord 
Verder in dit nummer 
een kort artikel over post-
tarieven en stempels in 
Noord-lerland voor de 
invoering van de Penny 
Post door F.S.J G Herm-
se, een beschouwing 
over de enveloppen van 
Curasao met een dubbel 
zegelbeeld uit 1922 
door P.F.A. van de Loo 
voor de liefhebbers van 
postwaardestukken en 
een reactie op een artikel 
in een vorig nummer 
over het Franco-takje
stempel 

OORLOG EN ROZEN 
Zoals tegenwoordig bui
tenlandse troepen (waar
onder Nederlandse) in 
Bosnië in opdracht van 
de Verenigde Naties de 

orde moeten handhaven, 
zo was een internationale 
troepenmacht in de winter 
van 1934/35 in het Saar-
gebied gestationeerd. Ze 
moest de rust zien te be
waren bij de volksstem
ming die destijds werd 
gehouden om te beslissen 
of het gebied Frans of 
Duits zou worden. 

Een echt (boven) en een vals 
stempel van het Zv/eedse batal 
|on m het Saargebied 

Aan de aanwezigheid 
van de Nederlandse ma
riniers is in de filatelisti-
sche pers in de loop der 
tijden de nodige aan
dacht besteed. In het 
Zwitserse blad UNO Post 
(eerste kwartaal 1999 
staat een uitvoerig artikel 
over de poststempels die 
in gebruik waren bij het 
Zweedse bataljon dat in 
het Saargebied dienst 
deed De Zweedse veld
post beschikte behalve 
over eigen stempels ook 
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Rozen inspirerend thema 

over eigen postwaarde
stukken. Het artikel 
maakt ook melding van 
valse stempels. 

Een vreedzamer onder
werp is het thema 'Rozen 
op postzegels', waar
voor Timbroscopie van 
mei aandacht vraagt. 
Het blad liet zich uiter
aard inspireren door het 
mooie blokje met afbeel
dingen van oude rozen-
soorten, dat eind mei in 
Frankrijk is verschenen. 

A IS EEN AAPJE 
In de natuur en de filate
lie staan we voor niets. 
Dus daarom springen we 
onbekommerd van rozen 
naar apen, ofwel de orde 
der primaten waartoe 
apen en halfapen beho
ren In Le Monde des 
Philatélistes kijken op 
postzegels afgebeelde 
apen in allerlei soorten 
en maten de lezer aan 
Het blad verstrekt - heel 
praktisch - ook een lijst 
met apensoorten op post
zegels en de Latijnse na
men die daarbij horen 

BFEDERALEBDCAMEfOUH 

Apen op postzegels in Ne
derland een nogal onderbe 
deeld thema 



Volgens de (overigens 
onvolprezen) index van 
onze eigen NVPH-catc-
logus heeft de Neder
landse PTT geen open op 
postzegels afgebeeld, 
terwijl in 1988 toch een 
van de Zomerpostzegels 
een orang-oetan toont. 
Gelukkig worden de 
apen die op zegels van 
Suriname te vinden zijn 
wèl vermeld. 

TOGO 
In een serie artikelen 
over vroegere koloniale 
gebieden in Afrika 
brengt Timbroscopie van 
juni een artikel over het 
Westafrikaanse Togo. 

De filatelistenvereniging 
De Bevelanden heeft in 
het maartnummer van 
haar blad een grafiek 
opgenomen van de le
denmutaties in het afge
lopen jaar. De leeftijds
categorie geeft een mooi 
inzicnt in bedankjes en 
nieuwe leden. De meeste 
nieuwe leden komen uit 
de groep 51 - tot 60-jari-
gen. De jeugd, de 31 - tot 
40-jarigen en de 61 - tot 
70-jarigen halen samen 
dezelfdie aanwas (ieder 
voor een derde deel). De 
bedankers vallen vooral 
in de groep 70-plussers, 
met de jeugd en de 51 -
tot 60-jarigen als tweede 

Togo roerige geschiedenis... 

Het is een gebied dat tot 
de Eerste Wereldoorlog 
Duits was, in 1914 door 
de Britten en Fransen 
werd bezet, vervolgens 
tussen Engeland en 
Frankrijk werd verdeeld 
(het Britse deel kwam bij 
Goudkust), daarna een 
Frans mandaatgebied 
werd en in 195/ een 
autonome republiek, om 
twee jaar later geheel 
zelfstandig te worden. 
Tegenwoordig kennen 
we het land als de Répu-
blique Togolaise. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
De vereniging Drachten 
wijst in het maartnummer 
de leden nog eens op de 
mailinqs van Readers Di
gest. Afgebeeld worden 
een aantal strippen van 
Beatrix-rolzegeis van 
80 cent. De gebruikte 
postzegelplalmachine 
verminkte veel tandingen, 
terwijl het bovendien op
valt dat bij een aantal ze
gels de kop duidelijk ex
centrisch is geplaatst. 

en derde. De conclusie 
zou kunnen zijn dat - als 
er al effect wordt bereikt 
met de geforceerde aan
was van de jeugd tot 18 
jaar - dat effect pas op 
heel lange termijn merk
baar is. De jeugd haakt 
eenvoudigweg te vlot 
weer af. 

Het decembernummer 
van Stokvispost (NVPV 
Deventer) brengt een be
schouwing over de ty-
penraderstempels, en 
wel de variant daarvan 
die niet met de hand 
maar machinaal werd 
aangebracht. De auteur 
heeft zich gebaseerd op 
de in Deventer in gebruik 
geweest zijnde stempels. 
Waaruit weer blijkt dat 
de ware filatelist nooit 
uitgekeken raakt. 

Wanneer wisselt het mil
lennium? Het is een 
vraag die heel veel men
sen bezig houdt, in het 
bijzonder omdat de op
vattingen daarover niet 

eensluidend zijn. In de 
rubriek Lezersposf van 
mei jl. werd rekenkundig 
juist uitgelegd dat het 
millennium op 31 de
cember 2000 eindigt. 
Toch staat niet alleen 
vast dat een rond dui
zendtal een magische 
klank heeft, maar ook 
dat het - en nu volgt een 
citaat uit het blad Onze 
Taal van mei - 'tot het 
normale spraakgebruik 
(behoort) om de eeuw te 
laten beginnen op het 
moment dat de aandui
ding van het hondertal 
van het jaar verandert: 
de negentiende eeuw be
gint daarmee op 1 janu
ari 1800. En iemand die 
geboren is in 1920 is 
van "de jaren twintig". In 
dat licht is het verklaar
baar dot taalgebruikers 
de 21 ste eeuw op 1 ja
nuari 2000 laten begin
nen. En als gevolg daar
van tevens het nieuwe 
millennium'. 

In het blad van de post
zegelvereniging 
Zeeuwsch-Vlaanderen 
(maart) wordt een aardig 
poststuk beschreven. Het 
op 9 oktober 1908 van 
Axel naar Lillo verzon
den stuk werd - hoewel 
het voor grensverkeer 
ogenschijnlijk juist was 
gefrankeerd - toch met 
30 centimes port belast. 
'Een foutje van een post-
ambtenaar' is don al 
gauw de verklaring. 
Maar deze mensen had
den veel routine. Het zou 
interessant zijn over de 
frequentie van gemaakte 
fouten eens een studie te 
zien. 

Een kort lesje 'primaire 
en secundaire plaatfou-
ten' biedt het meinummer 
van De Postwagen (fila
telistenvereniging Hilver
sum en omstreken). Het 
blad beeldt ook een aan
tal bijzonderheden af 
van de cijferzegels van 
2V2 cent uit 1875 en 
1899. 

PTT Post sorteert dage
lijks 22 miljoen stukken, 
zo weet de Arnhemse 

Postsortering en -bestelling m 
Nederland het loopt nog met 
helemaal vlekkeloos (foto Post 
Vervoerkrant) 

Koerier te melden, aldus 
het Bestuursbulletin 
(april) van de NVPV. Ne
gentig procent van die 
berg komt binnen 24 uur 
bij de geadresseerden 
aan en dat percentage 
moet dit jaar tot zeker 95 
procent oplopen. 

Tja, wat zeggen we 
daarvan. De ooit beloof
de 98 procent zitten er 
dus nog steeds niet in, 
maar dat niet alleen: die 
90 procent is hinderlijk 
weinig, omdat bij vrijwel 
iedereen sommige post
stukken merkbaar een of 
zelfs meer daqen te laat 
worden bezorgd. 

In Koog Zaandijk is in de 
oorlog - om precies te 
zijn in 1943 - een zen
ding vuurwerk ontploft 
op het moment dot het 
pakket op het postkan
toor werd afgestempeld. 
Dit is te lezen in een sap
pig verhaal in De Hoorn
blazer van september 
vorig jaar. Het blad heeft 
heefvook iets aardigs 
over de lokale postge-
schiedenis te melden. 
Het decembernummer 
van hetzelfde blad houdt 
zich bezig met de komst 
van een eigen Zaans 
postkantoor in 1810, dus 
in de Franse tijd, en alle 
daarmee samenhangen
de instructies en voor
schriften. 

Nederland onder de 
loep herdenkt in een ex
tra dik blad van april het 
vijftigjarig bestaan van 
de Arbeitsgemeinschaft 
Niederlande, de Duitse 
vereniging van Neder
land-verzamelaars. Het 
nummer heeft een in
drukwekkende inhoud, 
waarvan enkele titels er 
bijzonder uitspringen, 
zoals 'Reizen en postver
voer per trekschuit en 
beurtschip'; 'Ook moder
ne Nederlandse stempels 
zijn verzamelwaardig' 
(stempels twintigste 
eeuw); 'De eerste Neder
landse stempelmachi-
nes'; 'Nederlandse tarie
ven voor aangetekende 
brieven naar het buiten
land'; 'Langstempels ge
bruikt in Nederlands-Tn-
dië' en 'Verhuiskaarten 
Nederlands-Indië'. 

De filatelistenvereniging 
Amersfoort geeft in naar 
aprilnummer voor de 
jeugdleden (de zoge
noemde juniorclub) twee 
pagina's informatie over 
het omgaan met postze
gels. Het inplakken er

van, het gebruik van fo
tohoekjes, het maken van 
een titelblad. Voor wie 
het weet is het allemaal 
gesneden koek, maar 
toch. alle begin is moei
lijk en daarom zijn zulke 
nuttige adviezen altijd 
goed. 

Het Belgische blad De 
Postzegel brengt al en
kele maanden stambo
men van oude vorsten
huizen die in onze con
treien hebben gere
geerd. Februari en maart 
behandelen het Bourgon
dische hof, het aprilnum
mer begint aan het 
Habsburgse huis. Een 
ander onderwerp dat 
verzamelaars altijd aan
spreekt is 'kamppost'. 
Met ingang van maart 
wordt in drie artikelen 
behandeld wat de na
men en het doel van de 
verschillende kampen in 
de Tweede Wereldoor
log zijn geweest. De 
schrijver neemt aanstoot 
aan de vaak foute aan
duidingen van bepaalde 
kampen en wil proberen 
deze door zijn artikel uit 
te bannen. 

De postzegelvereniging 
Dai Nippon, die zich be
zig houdt met de Japan
se Bezetting NedeHands-
Indië, voegt geregeld 
aan hetverenigings-
nieuws filatelistiscne bij
zonderheden toe, onder 
de aardige naam 'D.N. 
Sprokkels'. Zo ook bij het 
meinummer, waarin di
verse leden bijzondere 
vondsten aandragen, re
spectievelijk van com
mentaar voorzien. Wat 
vooral opvalt is de gede
gen aanpak van de nieu
we informatie. 

The Netherlands Philate
list is het blad van de En
gelse Nederlandverza
melaars. Het maartnum
mer heeft weer een flink 
aantal bijdragen. In het 
bijzonder valt te noemen 
de driehoekszegel voor 
bijzondere vluchten, 
waarvan de auteur ver- «̂  
klaart dat er een niet be- ^ 
staand vliegtuig op is af- ~ 
gebeeld. Ook rieel boei- 3 
end is een brief uit Me- T. 
rauke van een in septem- ^ 
ber 1939 uit Papoea- ^ 
Nieuw Guinea naar Ne- 2 
derlonds gebied gevluch- ï 
te (Duitse) piloot, met een "^ 
stukje lokale geschiede- C M 
nis, zover die kon wor- " » 3 
den nagetrokken. 
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CULTUREEL TOERISMI 
IN EIGEN lAND 
ZNeérlündsehmÈlm 

D VEENSTRA, BUITENPOST 

in het eerste deel van een tweeluik over cultureel toerisme 

behandelde de auteur de Nederlandse molens ('Philatelie' van 

iuni jL). Als u door dat artikel de smaak te pakken hebt 

gekregen, zult u de nu volgende aflevering niet willen 

overslaan. Ditmaal maken we een fllatelistische rondreis 

langs een aantal Nederlandse kastelen. 

ï Met de 'fllatelistische sprei
ding' van onze kastelen is het 

II Jl duidelijk anders gesteld dan 
IIV bij de molens het geval was. 

Wie bijvoorbeeld de serie geïl
lustreerde briefkaarten met 
afbeeldingen van kastelen er
bij pakt (19.S9, Ten Geuzen-

dam 206c, 1-24) ziet dat van 
de vierentwintig afgebeelde 
kastelen meer dan de helft in 
de provincies Gelderland, 
Utrecht en Overijssel staat. 
Over het geheel genomen 
doen ook Limburg en Noord-
Brabant het niet slecht, mede 

dankzij de beschikbaarheid 
van frankeerstempels van ge
meenten. Opvallend is dat 
veel kastelen tegenwoordig 
dienst doen als kasteel annex 
raadhuis; vanwege die laatste 
hoedanigheid worden ze niet 
zelden waardig bevonden om 
in een FS* te worden afge
beeld. Natuurlijk is de Neder
landse kastelenserie (Zomer-
?egels) uit 1951 een topper. 

Het noorden van ons land is 
kasteelarm, maar daar staan 
gelukkig genoeg andere toe
ristische trekpleisters tegen
over. Overigens heeft Friesland 
wel zijn stinzen, maar dat wa
ren meer versterkte huizen, 
zoals de Schierstins in Veen-

wouden (1, S). Sommige bor
gen in Groningen lijken al wat 
meer op een kasteel, zoals de 
Menkemaborg in Uithuizen 
(2, S). Drente is vertegenwoor
digd dankzij een FLS met een 
afbeelding van het kasteel van 
Coevorden. In Overijssel staan 
heel mooie kastelen, maar fi-
latelistisch gezien is het aan
bod schaars. Kasteel Rechte
ren in Dalfsen is afgebeeld op 
de zegel van 10+5 c. uit de Ne
derlandse kastelenreeks (3), 
maar het is ook op een brief
kaart te vinden. Schuin onder 
Ommen staat in de buurt
schap Eerde het kasteel Eerde 
(B). 

Echt interessant wordt het pas 
in Gelderland. Hier vindt u het 
bekendste kasteel van ons 
land, slot Loevestein aan de 
Waal (schuin onder Gorin-
chem). Loevestein was in 
vroeger tijden een staatsge
vangenis; vrijwel iedereen 
kent het verhaal van Hugo de 
Groot, die er na twee jaar ge
vangenschap met behulp van 
zijn vrouw in een boekenkist 
uit wist te ontsnappen. Uiter
aard werd dit kasteel op een 
briefkaart afgebeeld. 
Maar we beginnen de Geldei-
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se kastelenroute in Heerde. 
Kasteel Vosbergen (onder de 
buurtschap Hoorn) is afge
beeld in een filatelieloket-
stempel. Dan volgt Vaassen. 
Hier staat kasteel De Cannen-
burgh (B), een van de oudste 
kastelen van ons land. Het was 
in het begin van de zestiende 
eeuw de woonstee van de be
roemde veldheer Maarten van 
Rossum. Een bezoek aan Vor-
den (4, 5), ten zuidoosten van 
Zutphen, behoort op de ver
langlijst van elke 'cultureel 
toerist' te staan. In het fran-
keerstempel van de gemeente 
werd al in de jaren zestig ge
meld dat tot Vorden acht dor
pen met een kasteel behoor
den. 
Daar kwam door een gemeen
telijke herindeling op 1 janu
ari 1989 ook nog het kerk
dorp Wichmond bij, waardoor 
het aantal op negen kwam 
(nieuw FS). In hetzelfde jaar 
werd het stempel vervangen 
door een afbeelding van een 
kasteel en de tekst Vorden het 
kaUelendorp. Kasteel Keppel 
(B) bij Laag-Keppel (tussen 
Doesburg en Doetinchem) 
doen we aan op weg naar een 
ander bekend kasteel, Huis 
Bergh in 's-Heerenberg, afge

beeld op de zegel van 5+3 c. 
uit de Nederlandse kastelense
rie (6). Een gedeelte is afge
beeld in het frankeerstempel 
van Stichting Huis Bergh. 
Over de Al 2 rijdt u dan naar 
de oostelijke Veluwezoom. In 
Velp vinden we kasteel Biljoen 
(B/FLS). Aan de rand van De 
Steeg ligt het stijlvolle kasteel 
Middachten (B), dat enige ja
ren dienst deed als ambtswo
ning van de Commissaris van 
de Koningin. Ten noorden 
van Arnhem ligt Rozendaal, 
dat landelijke bekendheid 
heeft dankzij kasteel Rosen-
dael (7), met name bij diege
nen die kennis hebben ge
maakt met de 'bedriegertjes' 
in het mooie kasteelpark. Ro-
sendael werd afgebeeld op de 
eerste briefkaart in de kaste
lenserie, maar ook in het fran
keerstempel van de gemeente 
en dat van het kasteel. Kasteel 
Doorwerth is een bijzonder 
fraaie waterburcht uit de der
tiende eeuw; het bouwwerk is 
aan de Rijn bij Doorwerth te 
vinden (B1933). In het kasteel 
is het Nederlands Jachtmuse-
um gevestigd. Aan de Kasteel
laan in Wijchen staat het kas
teel van die plaats (FLS). U 
bent dan vlakbij Hemen (on-
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der Bergharen), waar u kas
teel Hernen kunt bezoeken, 
afgebeeld op de zegel van 
6+4 c. uit de Nederlandse kas
telenserie (8). Dan is het nog 
maar een paar kilometer naar 
Batenburg (9), dat - zo maakt 
het frankeerstempel ons dui
delijk - de oudste stad van Gel
derland is. Het stadje is zeker 
de moeite waard, maar het be
kendst is toch wel de schilder
achtige ruïne van slot Baten
burg met de ringmuur uit ca. 
1200. In de Bommelerwaard, 
niet ver van de A2, ligt bij He-
del aan de Maas het dorp Am-
merzoden met het imposante 
en fraai gerestaureerde kas
teel Ammersoyen (10, FS). 
Het is een middeleeuwse 
burcht die uit het midden van 
de veertiende eeuw stamt. Een 
deel is in gebruik als raadhuis. 

In Utrecht staat een van de be
kendste kastelen van ons land: 
het imposante De Haar in 
Haarzuilens, ten westen van 
de A2 bij Harmelen/Vleuten 
(B). Maar u kunt beter in 
Breukelen van start gaan, waar 
kasteel Nijenrode (B) even
eens de moeite waard is. Het
zelfde geldt voor slot Zuylen 
in Oud-Zuilen (B). Tot de be

roemde bewoners van dit slot 
behoorden o.a. Jacoba van 
Beieren en de schrijfster Belle 
van Zuylen. In Nieuwegein 
vinden we kasteel Oudegein 
(FLS). Fraai is ook slot Zeist in 
Zeist (11). Een frankeerstem
pel van de gemeente leert ons 
dat het slot in 1986 driehon
derd jaar oud was. Van huis 
Doorn in Doorn (FS) is vooral 
bekend dat de verbannen 
Duitse ex-keizer Wilhelm II er 
van 1920 tot aan zijn dood in 
1941 woonde. Van kasteel 
Zuylestein in Leersum (B) is 
alleen nog het poortgebouw 
over. Aan de voet van de 
Utrechtse Heuvelrug ligt het 
kasteeldorp Amerongen. Het 
statige gelijknamige kasteel 
ligt in de uiterwaarden, aan de 
zuidkant van het dorp (B). In 
Renswoude tenslotte vinden 
we kasteel Renswoude (B). 

De filatelistische kastelen-
oogst in Noord- en Zuid-
Holland, alsmede die van Zee
land is aan de magere kant, 
maar in Noord-Holland staat 
wel het bekende Muiderslot 
(B), gelegen aan de monding 
van de Vecht. Het kreeg voor
al bekendheid door de aanwe
zigheid aldaar van de zöge-
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noemde Muiderkring ten tij
de van P.C. Hooft. In Baarn, 
zo meldt de ANWB, staat hui
ze Groeneveld, dat onderdak 
biedt aan het Nationaal Cen
trum voor Bos, Natuur en 
Landschap. In het frankeer-
stempel van het centrum 
wordt het evenwel kasteel 
Groeneveld genoemd, en zo 
noemen de Baarnaars het dan 
ook. Voor kasteel Radboud 
(B/FLS) moet u helemaal 
naar Medemblik, terwijl u 
voor het enige kasteel dat 
Zuid-Holland filatelistisch ge
zien te bieden heeft - De 
Binckhorst (B) - een reis naar 
Voorburg moet maken. Kas
teel Hofwyck aan de Vliet en 
de ruïne van Brederode in 
Santpoort zijn ook een bezoek 
waard (B). In Zeeland blijft de 
oogst beperkt tot kasteel West-
hove in Oostkapelle op Wal
cheren (B) en kasteel Moer-
mond bij Renesse op Schou-
wen-Duiveland, afgebeeld op 
de zegel van 20-1-5 c. uit 1951 
(12). 

Limburg is altijd een reis 
=- waard. Een route langs acht 
o- kastelen is daardoor extra aan-
" trekkelijk. Het startpunt ligt in 
^ midden-Limburg. In Swalmen 
^ staat kasteel Hillenraad, afge-
Ï: beeld op de zegel van 2+2 c. 
^ uit 1951 (13). Het ligt in de 
2 bossen, even buiten het dorp; 
= het is een van de mooiste wa-

terburchten van Limburg. 

S i^i Aan de andere kant van de 
' * Maas ligt Horn met het gelijk

namige kasteel (BI 933). Deze 
middeleeuwse burcht was het 
stamslot van de graven van 
Horn of Home. In een fran-

keerstempel van de voormali
ge gemeente H o m werd er in 
1968 op gewezen dat graaf 
Philips van H o m in 1568 in 
Brussel werd onthoofd we
gens verraad aan de Spaanse 
koning. In een bocht van de 
Maas ligt juist boven Maas
tricht het dorp Borgharen. 
Hier vinden we slot Borgha
ren (FS), het enige kasteel 
met een gebogen woonge
deelte. We zitten dan al in het 
zuiden van Limburg. Door 
dus naar Eijsden, waar iets ten 
zuiden van het dorp kasteel 
Eijsden (B1933) staat. Daarna 
gaat het naar Vaals, waar niet 
ver van het hoogste punt van 
ons land, aan de weg naar Ra-
ren, kasteel Vaalsbroek (14) 
staat. Het doet tegenwoordig 
dienst als conferentieoord 
(FS). In het overbekende Val
kenburg kunt u twee kastelen 
bezoeken, namelijk kasteel 
Oud-Valkenburg (beter be
kend als het Genhoes aan de 
Geul, B) en kasteel Oost 
(FLS), tegenwoordig in ge

bruik als letterkundig muse
um. Aan een frankeerstempel 
van de vroegere gemeente 
Wijnandsrade danken we de 
wetenschap dat ook daar een 
kasteel te vinden is. In Hoens
broek (15) tenslotte staat het 
gelijknamige kasteel (B/FS). 

Noord-Brabant heeft de cultu
rele toerist zeven kastelen te 
bieden. In Breda is dat kasteel 
Bouvigne in de wijk Ginneken 
(S). In Dussen (16) in het 
Land van Heusden en Altena 
staat kasteel Dussen (FS), dat 
in gebruik is als raadhuis. Dan 
gaat het richting De Peel, waar 
in Gemert kasteel Gemert te 
vinden is (FLS). Ook in Hel
mond (17) stuit u weer op de 
combinatie kasteel annex 
raadhuis (B1933/FS), net als 
in Sint-Oedenrode (18, FS). 
Mogelijk gaat het hier om kas
teel Henkenshage. Tot slot 
vindt u ook in Geldrop (FLS) 
en Heeze (B) kastelen van die 
naam. 

Geraadpleegde literatuur: 
Toeristische Atlas van Nederland, 
ANWB/Reader's Digest, 1989 
Dorpen in Nederland; ANWB/ 
Reader'), Digest, 1985 
ANWB-sene Op stap m Nederland. 
Ten Geuzendams Catalogus van de 
Postwaardestukken van Nederland en 
Overzeese Rijksdelen, zevende editie, 
Po & Po, 1997 
Catalogus van Nederlandse Stadspost
zegels, derde uitgave, Studiegroep 
Particuliere Postbezorging (SPP), 
1997 

Dankbetuiging 
De auteur wil de heer R.W. Aalders 
uit Nieuwegein hartelijk bedanken 
voor de aanvullende informatie die 
hij verstrekte ten behoeve van het 
onderdeel Molens ('Philatelie' van 
juni j l ) 

* Afkortingen: 
Om ruimte te besparen worden 
voor het m dit artikel besproken fi
latelistisch materiaal afkortingen 
gehanteerd Hieronder een verkla
ring 

FS frankeerstempel 
GS. gelegenheidsstempel 

FLS: filatelieloketstempel 
S' stads- of regiopost-zegel 
B: briefkaart 

LPB luchtpostblad 
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50,00 
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FILATELISTISCHE 

s 
Opgaven voor deze rubriek in 
het augustus/september
nummer 1998 (verschijnt he

in september) moeten uiter-
Ijk op 1 augustus aanstaan
de in het bezit zijn van de re
dactie van 'Philatelie', Klip
per 2 , 1 2 7 6 BP Huizen. Let 
op: er verschijnt dit jour geen 
nummer in augustus! 

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

• Nog tot en met 11 juli: 
Parijs (Frankrijk). 
Philexfrance 99, internationale 
tentoonstelling georganiseerd 
door de Association pour Ie Dével-
oppement de la Philatelie en on
der patronaat van de FIP. Pare des 
Expositions (Porte de Versailles), 
hal I.Ca. 3.600kaders;ca. 300 
stands van postadminstraties, han
delaren, uitgevers en organisaties. 
Openingstijden: onbekend. Inlich
tingen: Commissariat General, 11, 
boulevard Brune, F-75685 Paris 
Cedex 14 (Frankrijk). E-mail: phi-
lexfrance99@laposte.fr; Internet: 
www.philexfrance99.com. 
• 27 , 28 en 29 augustus: 
Riccione (Italië). Europa, inter
nationale beurs en postzegelten
toonstelling op het thema 'Euro
pa'. Palazzo ael Turismo. Inlichtin
gen: Segretaria Operativa, Palaz
zo del Turismo, i-47036 Riccione 
(Italië). 
• 1 0 , 1 1 en 12 september: 
Praag (Tsjechië). $4èfo/e/, ten
toonstelling voor postzegels, mun
ten, telefoonkaarten en andere 

=- verzamelobjecten. Beurscomplex. 
^ Inlichtingen: Opietalova 55, CZ-
- 11121 Praag-1 (Tsjechië). 
-> » 2 9 september-3 oktober: 
= Brussel (België). Bruphila 99, 
s: nationale tentoonstelling georga-
2 niseerd door de Koninklijke Lands-
2 bond der Belgische Postzegelkrin-
X gen in samenwerking met Pro-

Post, de posterijen en de Belgische 

5 ii handelarenorganisatie. Plaots: 
• " nog niet bekend. Themo: 'Hon-

derdvijftiq jaar postzegels in Bel
gië'. Inlichtingen: Pro-Post, Petite 
rue des Minimes 2, B-1000 Brussel 
(België). 

• 5 t / m 10 oktober: 
Sofia (Bulqarije). Bulgaria 99, 
internationale tentoonstelling ge
organiseerd door de Union des 
Philatélistes Bulgares onder patro
naat van de FEPA. Ca. 1.500 ka
ders. National Palace of Culture. 
Inlichtingen: European Philatelic 
Exhibition, P.O. Box 190,1000 
Sofia (Bulgarije). 
• 9 en 10 oktober: 
Amsterdam. Tentoonstelling in 
categorie 3. Koningszaal, Artis. Ca. 
] OOlcaders. Openingstijden: op 
zaterdag 9/10 van 10 tot 17 uur 
en op zondag 10/10 van 10 tot 
16 uur. Inscmijving sluit op 30 
juni 1999 Inlichtingen: Comité 
Dag van de Postzegel Amsterdom, 
mevr. A.C. Hoogernuis-van Schel
len, telefoon/fax 020-6734323. 
• 1 5 , 1 6 en 17 oktober: 
Apeldoorn. Dag van de Postzegel 
1999. Evenement georganiseerd 
door de NVPV in opdracht van de 
Stuurgroep Evenementen (GSE). 
Americabal. Openingstijden: op 
vrijdag 15/10 en zaterdog 16/10 
van 10 tot 17 uur en op zondag 
17/10vanl0tot l6uur. /nsffr / / -
vingsluit ISmei 1999. Inlichtin
gen: B. Mol, Drossoordslaan 21, 
4143 BD Leerdam. 
• 1 6 t / m 24 oktober: 
Schiphol. Propagandaluchtpost-
tentoonstelling georganiseerd 
door De Vliegende Hollander ter 
gelegenheid van 90 jaor lucht-
vaort in Nederland en 80 jaar 
KLM. Expositie in samenwerking 
met de British Aerophilatelic Fede
ration. Luchtvaartmuseum Avio-
dome. Op 23 en 24 oktober de 
38ste Dag van de Aerofilatelie. 
Openingstijden: op 16 en 17 okto
ber van 12 tot 17 uur, op de ove

rige dagen van 10 tot 17 uur. In-
licntingen: J.D.H, van As, Dintel 
22,2991 RC Barendrecht, tele
foon 0180-614430. 
• 23 en 24 oktober: 
Löhne (Duitsland). Tentoonstel
ling in categorie 3 in het kader 
van de Tag der Briefmarke in 
Nordrhein-Westfalen en themati
sche vierlandententoonstelling öe-
benelux 99. Inlichtingen: Dieter 
Cramer, Postfach 4030, D-32570 
Löhne (Duitsland). 
• 6 en 7 november: 
Amersfoort. Wedstrijdtentoon
stelling (categorie 3) georgani
seerd door de Philatelistenvereni-
ging Amersfoort, ter gelegenheid 
van het zestigjarig bestaan van 
deze vereniging. Congrescentrum 
De Eenhoorn (tegenover station 
Amersfoort). 152 kaders, waaron
der 1-kaderinzendingen en jeugd. 
Openingstijden: op zaterdag 6/11 
van 10 tot 17 uur en op zondag 
7/11 van 12 tot 17 uur. Inlichtin
gen: j . Snijder, Voltastraat 20, 
3817 KN Amersfoort, telefoon 
033-4630521. 
Herentals (België). 
Herendalia 99, precompetitieve 
tentoonstelling (beginnersklas
sen). Sint-Jozefscollege, College
straat 46. Openingstijden: op bei
de dagen van 10 tot 17 jaar. In
lichtingen: Jozef Janssens, Grees-
straat 7,8-2200 Herentals (Bel-

2000 

• 27 februari: 
Nijmegen. Postzeaeltotaal, open 
dag met propagandotentoonstel-
ling. De Klokketoren, Burgemees
ter Slotemaker de Bruïneweg 272. 

Openingstijden: van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: J.M. Rijsdijk, Postweg 
37,6523 KR Nijmegen, telefoon 
024-3221596. 
• 25 maart t / m 3 april: 
Bangkok (Thailand). 
Bangkok 2000, internationale 
tentoonstelling georganiseerd 
door de Communications Authority 
of Thailand, in samenwerking met 
de nationale filatelistenbond van 
Thailand. Queen Sirikit National 
Convention Center. Ca. 2.400 ka
ders. Informatie: Bangkok 2000 
Organizing Committee, P.O. Box 
2000, Headquarters Post Office, 
Bangkok 10002, Thailand. 
• 5 , 6 en 7 mei: 
Wijk bij Duurstede. Phila-
Wijck, fifotelistisch evenement ge
organiseerd door de filatelisten
vereniging Wijk bij Duurstede en 
jeugdpostzeqelclub 'De Postduif', 
in samenwerking met het Neder
lands Rode Kruis. MS Henri 
Dunant, haven van Wijk bij Duur
stede. Propogondatentoonstelling 
(co. 140 kaders, waaronder 40 
voor de jeugd), Rode-Kruisten-
toonstelfing, handelarenstonds. In
lichtingen: P. van der Sleen, Vla
moven 1,3961 EA Wijk bij Duur
stede, telefoon 0343-572955, fax 
0343-592216. 
• 22 t / m 28 mei: 
Londen (Groot-Brittannië). 
The Stamp Show 2000, wereld-
postzegeltentoonstelling georgani
seerd door P&O Events in samen
werking met Royal Mail. Earls 
Court Exhibition Centre, Warwick 
Road. Ca. 3.500 kaders. Informa
tie: The Stamp Show 2000, P.O. 
Box 372, Haywards Heath, West 
Sussex RHl 7 7FL, Groot-Brittan
nië. 

M MAR KU« 

AHENTIE! 
Meldingen voor deze rubriek 
moeten uiferlijk zes we-
ürenvoor 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 

• 3 0 mei t / m 4 juni: 
Wenen (Oostenrijk). 
WIPA 2000 internationale postze
geltentoonstelling (alle klassen). 
Austria Center. Inlichtingen: Orga
nisationskomitee WIPA, Postfacn 
67, A-1043 Wien (Oostenrijk). 
• 20 t / m 25 juni: 
St. Gallen (Zwitserland). 
NABA 2000 nationale tentoonstel
ling met internationale deelne
ming, georganiseerd in opdracht 
van de Zwitserse bond VSPhV. 
Deelnemende landen: Zwitserland, 
Liechtenstein, Duitsland, Oosten
rijk en Nederland. Eregost: Volks
republiek China, lokatie: onbe
kend. Inlichtingen: NABA 2000, 
Bohhofstrasse 8, CH-9001 St. Gal
len (Zwitserland). 
• 4 en 5 november: 
Berg en Dal. Propogandotentoon-
stelling in het kader van 750 jaar 
Berg en Dal. Golden Tulip Hotel Val 
Monte, Oude Holleweg 5,10-17. 
Openingstijden: op beide dogen 
van 10 tot 17 uur. Inlichtingen: 
J.M. Rijsdijk, Postweg 37,6523 KR 
Nijmegen, telefoon 024-3221596. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 10 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Katwijk. Dienstencentrum 
Zwanenburg, Zwanenburgstraat 
62,10-16. Telefoon 071-
4030194. 
• 1 7 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Echt.Willie, Houtstraat 7,13-16. 
Telefoon 0475-486144. 
• 1 8 juli: 
Kaalheide. De Jreets, Koolheide-
rsteenweg 105,14-17. Telefoon 
045-5415088. 
• 15 auoustus: 
Kaalheide. De Jreets, Kaalheide-
rsteenweg 105,14-17. Telefoon 
045-5415088. 
• 28 augustus: 
i (ht . Willie, Houtstraat 7,13-16. 
Telefoon 0475-486144. 
Oldenzaal. De Zon, Bentheimer-
stroat 1,10-17. Telefoon 0541-
513640. 
Zwolle. Jubol, Geert Groote-

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


straat 1,1016. Telefoon 038

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

straat 98,9.3013. 
Venlo. De Koel, Kaldenkerker

weg 182b, 1013. Telefoon 077

3517700. 
• 4 september: 
Geldermalsen. Contactgroep Is

lamitische Wereld De Gentel, Gen

teldijk 34,9.3015. Telefoon 055

3667769. 
Gouda. Korte Akkeren, Koningin 
Wllhelminaweg 251,13.3017. 
Telefoon 0182396440. 
Lisse.'t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
1016. Telefoon 0252411406. 
Meppel. Nijmeijer, Marktstraat 
43,1016. Telefoon 0528

275629 (na 19 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. Tele

foon 0341256163. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil

derdijkhof 1,1015. Telefoon 
0297286886. 
Weert. Hederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie. Golden 
Tulip, Driesveldlaan 99,1016. 
Telefoon 0495539655. 
• 5 september: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 12, 
9.3012.30. Telefoon 0493

319063. 
Essen (Duitsland). Saclbau Es

sen, 1017. Inlichtingen: Rolf 
Schneider, Huttropstrasse 54, D

45138 Essen (Duitsland). 
Uden.Bitswijk,CellDStraot2,10

12.30.Telefoon0413265240. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,1013. Telefoon 0246413608. 
Wijle bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,1116. Telefoon 
0343573649. 

11 september: 
Amersfoort. Filatelistische Con

tactgroep Oost Europa. d'Oranje

boom, Leusderv̂ eg 43,1016. Te

lefoon 0346572593. 
Drenten. De Open Hof, 13.30

16.30. Telefoon 0321314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel

weg 399a, 1317. Telefoon 036

5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste

ren, Beemsterstroat 4,1016. Te

lefoon 0235613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0105915346. 
Nijverdal. Spoortheater, Parallel

weg 45,1016. Telefoon 0547

363000. 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,1016. 
Telefoon 0167567469. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig

stroot 7,10.3015.30. Telefoon 
0316529241. 

12 september: 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel 8, 
9.3012.30. Telefoon 0493

319063. 
IJmuiden. De Spil, Frans Hals

straat 29,1016. Telefoon 0255

522310. 
18 september: 

Aalsmeer. Aolsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat 70,1016. Tele

foon 0297325158. 

'sHeerenberg. De Rot, Emme

rikseweg 7,1317. Telefoon 
0314663396. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel

weg 399a, 1317. Telefoon 036

5304354. 
Markelo. De Haverkamp, Sta

tionsstraat, 1016. Telefoon 0547

363000. 
Waddinxveen. Ontmoetings

kerk. Groensvoorde 3,13.3017. 
Telefoon 0182396440. 
Woudenberg. De Camp, De Bos

rand 15,1317. Telefoon 033

2864487. 
• 19 september: 
Huissen. De Brink, Brink 8,11

16. Telefoon 0263271979. 
Kaalheide. De Jreets, Kaolheider

steenweg 105,1417. Telefoon 
0455415088. 
Uden. Bitswijk, Cellostraat 2,10

12.30. Telefoon 0413265240. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 1 4 en 15 juli: 
Londen (GrootBrittannië). 
Britse Rijk, postgeschiedenis. Spink, 
5 King Street, St. James's, London 
SW1Y6QS (GrootBrittannië). 
•29 juli: 
Londen (GrootBrittannië). 
IVeretó.Phillips, 101 New Bond 
Street, London WIYOAS (Groot

Brittannië). 
• 15 september: 
New York (Verenigde Sta

ten). ßf;7se Rijk, postgeschiede

nis. Spink, 5 King Street, St. Ja

mes's, London SWIY 6QS (Groot

Brittannië). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

1999 

7 september: 
;OÖ;oofl'«0/«fM^een zegel 
van 80 cent. 
Oktober: 
Twintigste eeuw; velletje met tien 
zegels van 80 cent met nationale 
hoogtepunten uit onze eeuw. 
8 oktober: 
Stripzegels; blokje van twee zegels 
van 80 cent en postzegelboekje 
met vier zegels van 80 cent. 
15 oktober; 
200 jaar Nationaal Postbedrijf; ze

gel van 15 jonuori, moor nu met 
een waarde van vijf gulden en in 
plaatdruk. 
10 november: 
Kinderpostzegels; drie zegels van 
80+40 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: 
Sociale en Culturele Zorg; zegels 
van40fl5,75+30en 
110+50 cent. 
Oktober: 
Kinderzegels; zegels von 40+15, 
75+25,110+45 en 225+100 cent. 
1 december: 
Kortingzegels; zegels van 35 en 
150 cent. 

Suriname* 

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

gels en een velletje). 

*: waarden niet opgegeven. 

België 

13 september: 
James fnsor(drie schilderijen van 
Ensor): drie zegels (17,30 en 
32 f.). 
29 september: 
Bruphila 99 [ée zes gravures van 
1998 en 1999 op een velletje): 
tweemaal 17, tweemool 32 en 
tweemaal 50 f.; verkoopprijs 
300 f. 
4 oktober: 
Gemeenschappelijke emissie met 
Zivei/e/i (Henri La Fontaine en Au

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

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

HET NEDERLANDSE P H 
MUSEUM 

Zeestraat 8 2 , 2 5 1 8 AD's

Gravenhage, telefoon 070

3307500, infolijn 070

3307575, fax 0703608926 
Internet: http:\www.ptt

museuffl.nl 
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 1017 
uur, zoterdag, zondag en 
feestdagen 1217 uur; op 25 
december en 1 januari geslo

ten. 

Zaal Postzegels Nederland 

Permanent te zien: 
• Nederland en de (voormalige) 
Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: postwaorde

stukken Nederland en de Over

zeese Rijksdelen 18711912 
• Diapresentatie: Vormgeving van 
de Nederlandse postzegels 

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

ting van ZuidOost Azië 19411945 

Zaal Postzegels Buitenland 

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

lijke expositie: 
'Vogels onder de loep', een the

maverzameling postzegels en 
poststukken: postzegels, eersteda

genveloppen, maximumkoarten, 
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 (Tepot van de 
afdeling Post op te vrogen en te 
bekijken. Telefoon: 070307560. 
Op cle algemene studiezaal in de 
bioliotheek kunt u  eveneens no 
afspraok, op donderdagen tijdens 
de openingsuren terecht. Telefoon: 
0703307581. 

1 0 2  4 
19 9 9 

6 mei: 
Machinestempel'KNRM1824

1999'. Het stempel is gebruikt op 
een mailing van de KNRM aan 
haar donateurs. Tot uiterlijk 31 
augustus a.s. is het stempel nog bij 
PTT Post Verzamelservice verkrijg

baar in Groningen (zie verderop, 
onder 'voorwaarden'). 
16 juni: 
Eerstevluchtstempel Amsterdam 
Riyadh (alleen op enveloppen van 
De Vliegende Hollander; zie de ru

briek /uc/i/pos/mei/w5 elders in dit 
nummer. 
2130 augustus: 
Gelegenheidsstempel China 99. 
911 september: 
Stomp Day, Oslo. 
912 september: 
Swiss Stamp Open. 

25 september: 
Limphilex XXX, Maastricht. 
29 september3 oktober: 
Bruphila 99, Brussel. 
23 oktober: 
38ste Dog van de Aerofilatelie, 
Luchtvaartmuseum Aviodome, 
Schiphol. 

Voorwaarden: 
Stukken die moeten worden voor

zien van een gelegenheidsstempel 
zendt u aan PTT Post Verzamelser

vice, Postbus 30051,9700 RN 
Groningen. Let er op dot de stuk

ken vofdoende zijn gefrankeerd; 
ook het omslag waarin u de stuk

ken verzendt moet van voldoende 
postzegels zijn voorzien. Op de 
omslag moet worden vermeld om 
welk stempel het gaat! 

««1, POCA 
</er/̂ ^< 2i 

3 

\ \CHINA/y 
>\ 'QQ f 

Oslo i S t a m p \ Day 

: PTT Post Nederland 

911 september 1999 
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De Amerikaanse PTT is, na lang aandringen van legio fans, eindelijk gezwicht: het populairste 

tv-echtpaar, Lucille Ball en Desi Arnaz, is vereeuwigd op een postzegel. Terecht, want CBS, het 

netwerk dat de tv-programma's van Lucy & Desi jarenlang uitzond, heeft berekend dat / Love 

Lutym vrijwel alle landen, inclusief China, Japan en Korea, te zien is geweest. 

3iö 

Toen tv-komediante Lucille 
Ball in 1974 te kennen gaf het 
welletjes te vinden en het rus
tiger aan te willen doen, stond 
op de omslag van 's werelds 
grootste programmablad TV 
Guide (6 juli 1974): 'Het einde 
van een tijdperk: Lucy stopt 
na 23 jaar!' Lucille Ball had 
op dat moment 495 'telecasts' 
gemaakt: 179 delen van I Love 
Lucy (1951-1957), 156 van de 
serie The Lucy Show (1961-
1968), 144 van Here's Lucy 
(1968-1974) en 16 Lucy Spe-
aafa (1953-1986). 
Lucy-fans hebben berekend 
dat als het tv-oeuvre van de 
roodharige comédienne aan 
één stuk zou worden uitgezon
den, daarmee bijna tien da
gen en vijftien uur gemoeid 
zouden zijn. In de Verenigde 
Staten is CBS weliswaar ge
stopt met de uitzending van 
de Lucy-shows, maar tot op de 
dag van vandaag zijn het de 
daar veelbekeken lokale tv-sta-
tions die ze blijven program
meren. Lucille Ball is, zowel in 
Amerika als daar buiten, een 
begrip geworden, haar tv-pro
gramma's zijn over de hele 
wereld nog steeds heel popu
lair. In het omroepmuseum in 
New York is Lucille Ball al ja
ren dè attractie. Voor de kas
sa's van het Broadcast Museum 
(1 East 53rd Street), staan da
gelijks duizenden mensen in 
de rij om tegen betaling van 
de suggested contribution van 
drie dollar, op grootbeeld de 
Top Ten Lucy Show te kunnen 
bekijken. In die Top Tien zit
ten alleen afleveringen uit de 
serie ƒ Love Lucy. Hoog geno
teerd staan Lucy Goes to the Hos
pital (1953, aflevering 56) en 
Lucille's Italian Movie (1956, af
levering 150). Een absolute 
must onder Lucy-aanhangers 
is Lucy Does a TV Commercial 
(1952, aflevering 30), waarin 
zij voor een reclamespot een 
elixer moet aanprijzen, een 
tonicum dat 23% alcohol be
vat. Het spul heet Vitameatave-
gamin, een woord dat ze maar 
niet vlot over de lippen kan 

Lucille Ball en Desi Arnaz. ...perfect Iv-
koppel met gevoel vcxjr financiën... 

krijgen, zeker niet naarmate 
ze meer beschonken raakt na 
ettelijke repetities en even zo
vele slokken van de wonder-
drank. 
Een episode die eveneens 
hoge ogen gooit is die waarin 
Lucy en Ethel in een snoepfa-
briek {Kramer's Candy Kitchen) 
aan de lopende band zijn ge
zet om lekkernijen in te pak
ken. De band loopt te hard en 
in paniek proppen ze het 
snoepgoed maar in hun blou
ses en mond. 

VAN RADIO NAAR TV 
Voordat Lucille Ball met de tv-
serie / Love Lucy begon deed 
ze als Liz Cooper voor CBS Ra
dio van 1948 tot 1951 de 'sit
com'-serie My Favorite Hus
band. In die hoorspelen (ge
schreven door het team dat 
ook de Lucy-tv-shows zou creë
ren) was al iets van de latere 
tv-Lucy herkenbaar. Toch 
moest er nog wat worden ge
schaafd aan de Liz Cooper 
van de radio voordat ze op de 
tv kon doorgaan voor Lucy Ri
cardo. In het begin van de ja
ren vijftig werd Lucille Ball in 
het slapstick-métier onderwe
zen door Buster Keaton en de 
voormalige music hall-artiest 
Edward Sedgwick, die eerder 
Laurel & Hardy regisseerde. 
Haar bijna vijfhonderd tv-pro
gramma's hebben allemaal 
ongeveer dezelfde opbouw: 
Lucy is een onhandige, snel in 
paniek rakende huisvrouw die 
luidkeels reageert op een. 

meestal uit een misverstand of 
door haar onbeholpenheid 
ontstane, dwaze situatie. Met 
het grootste gemak sluit ze 
zichzelf op in een stoombad 
of komt ze met haar grote 
teen vast te zitten in het goot
steenputje. Maar met hulp van 
haar man Desi, of door tussen
komst van de buren, of (later, 
in Here's Lucy) met medewer
king van haar kinderen Lucy 
& Desi junior, komt alles weer 
op z'n pootjes terecht. Lucy 
blikt intens gelukkig in de ca
mera: eind goed, al goed. 
In het programmablad TV 
Guide zei Lucille Ball in 1970: 
'In dit vak zoekt iedereen naar 
nieuwe verrassende dingen. 
Bij mij krijgen de mensen pre
cies wat ze willen zien: iemand 
die, net als zij, soms stomme 
dingen doet, iemand in wie ze 
zich kunnen verplaatsen. Lucy 
is een dierbare vriendin, niet 
zomaar een tv-figuur.' 

LATE ROEPING 
Lucille Ball was veertig jaar 
oud toen ze aan haar zege
tocht op de beeldbuis begon. 
Ze had er op dat moment al 
een carrière in de filmindus
trie opzitten van zo'n twintig 
jaar. Ze oogstte van 1933 tot 
1951 vooral waardering als de
coratieve 'bit player' in 76 
speelfilms van RKÓ, MGM en 
Columbia. Pas toen ze met 
een eigen show op de tv kwam 
brak ze door, en dat op een 
voor een blijspelactrice toch 
gevorderde leeftijd. 
Lucille in de 'special' CBS Sa
lutes Lucy (28 november 
1976): 'Mijn succes kwam laat, 
mijn kinderen Desi en Ricky 
kreeg ik laat, alles gebeurt bij 
mij laat. Het lijkt wel of mijn 
eerste twintig jaar in Holly
wood niet hebben bestaan.' 
Lucy's buurman, James Ste
wart - hij woonde op 918 Rox-
bury Drive in Hollywood, zij 
op nummer 1000 - gaf Lucille 
een plaquette namens de Aca
demy of Television Arts and Scien
ces met de tekst: 'Bedankt voor 
het mooiste dat iemand kan 

DOOR 
THOMAS LEEFLANG 

geven: vrolijkheid!' Ze was er 
zichtbaar blij mee, ondanks 
haar kast vol trofeeën, waaron
der de nodige Emmy's. 

DREIGEMENT WERD WAARHEID 
Het schijnt dat Lucille Ball in 
1942, toen ze bij RKO als edel-
figurante tegen haar zin werd 
uitgeleend aan MGM, woe
dend wegliep onder het uit
roepen van: 'Ik kóóp die hele 
tent hier nog eens een keer!' 
En inderdaad namen Lucille 
Ball en haar Cubaanse man 
Desi Arnaz (1917-1969) in au
gustus 1958 het RKO-studio-
park aan North Cower Street 
780 in Hollywood over van Te-
leradio Pictures, een onderafde
ling van de General Tire & Rub
ber Company, die de gebouwen 
in 1957 van RKO had gekocht. 
Met hulp van de Bank of Ameri
ca konden Lucy en Desi zich 
voor 6.15 miljoen dollar eige
naar noemen van RKO. Met 
haar Desi startte Lucille in de 
RKO-studio's het facilitair tv-
en filmbedrijf Desilu (van Desi 
en Lt«;ille), een bedrijf dat 
binnen eenjaar uitgroeide tot 
een multimillion dollar company. 
Lucille en Desi, hun vaste 
tekstschrijvers Jess Oppenhei
mer, Madalyn Pugh en Bob 
Carroll, hun trouwe tegenspe
lers Vivian Vance en William 
Frawley en chef-cameraman 
Karl Freund (die in de jaren 
twintig in Duitsland bij de 
UFA in Babelsberg met en 
voor regisseurs als Fritz Lang, 
F.W. Murnau en Erich Pom-
mer werkte) werkten in de 
RKO-studio's voortaan met 
elan aan The Lucy Show. 

VERSTAND VAN GELD 
Lucille was begiftigd met een 
uitstekend zakelijk inzicht. In 
1951 sloot CBS een contract 
met tabaksmogul Philip Mor
ris. Voor 30.000 dollar trad de 
sigarettenfabrikant steeds een 
halfjaar exclusief als sponsor 
van I Love Lucy op. Vervolgens 
beging CBS een van de groot
ste blunders uit zijn geschie
denis. Robert Metz beschreef 
de misser in 1975 met inge
houden leedvermaak in zijn 
bestseller CBS: Reflections in a 
Bloodshot Eye. het communica
tions empire verkocht de inter
nationale uitzendrechten van 
I Love Lucy voor een appel en 
een ei aan Ball & Arnaz. Nie-



mand bij CBS of bij concurre
rende netwerken ABC en 
NBC zag namelijk iets in die 
rare situation comedy rond een 
Amerikaanse huisvrouw en 
haar man, een vent met een 
mallotig Spaans accent. Al na 
een paar weken waren de kijk
en waarderingscijfers  tegen 
de verwachting van CBS in 
uitstekend! 

GERUSTSTELLEND GEKIBBEL 
De humor van Lucille (bijge
naamd the clown with glamour), 
viel bij de kijkers meteen in de 
smaak. Het geruststellende ge
kibbel van het echtpaar Ricar
do, hun zoontje Ricky en hun 
buren, de familie Mertz, von
den de kijkers ontzettend 
grappig. 
De basisstructuur van I Love 
Lucy was simpel: Lucy wil 
graag bij de film, Desi is leider 
van een rumbaband in de 
nachtclub Tropicana. Ricky 
(Lucy's moeder, mevrouw 
MacGillcuddy, noemt hem 
hardnekkig Mickey) is een 
miniDesi, een overactief bui
tenbeentje dat de hele dag on
verdroten op een drumstel zit 
te rammen. Ricky werd ge
speeld door de vijfjarige Keith 
Thibodeaux, the world's tiniest 
professional drummer. 
Het Spaanse accent van Desi 
werd binnen een maand in 
het Amerikaanse jeugdjargon 
opgenomen. Wie leuk uit de 
hoek wilde komen, bezigde 
een soort Desitaaltje. Desi's 
kromme AmerikaansEngels 
klonk overigens heel natuur
lijk  maar ook al zou hij dat 
hebben gewild, hij kón niet 
anders. Desi was an excellent 
straight man, een begaafd 'aan
gever', een man die precies 
aanvoelde of een scène sterk 
of zwak was. Schrijvers Made

.ucille en Desi zi|n erin geslaagd de 
■ranse c/7ansonnier Maurice Chevalier 
mtdden) m een van hun hogi komische 
.ituaties te betrekken. 

yn Pugh Davis en Bob Carroll 
/ertelden dat er nooit met 
^ucy story lines werden bespro
cen, wel altijd met Desi. 

iIJKE JEUGD 
1 cenager Lucille Desirée Ball 
'erliet in 1925 het ouderlijk 

huis in Jamestown. Onder de 
naam Diane Belmont ging ze 
als fotomodel werken. Haar 
vader overleed tien jaar eer
der, moeder, Desirée Evelyn 
Hunt keek nauwelijks naar 
Lucille om. Grootvader Fred 
Hunt, een hardwerkende 
meubelmaker en abonnee 
van het socialistische dagblad 
Daily Worker, ontfermde zich 
over z'n kleindochter. Om 
hem een plezier te doen stem
de Lucille in 1936 een keer op 
de communistische partij. Dat 
brak haar in 1953, toen ze be
roemd was geworden, nog op. 
Walter Winchell vertelde in 
zijn nieuwsrubriek voor ABC 
Television, de concurrent van 
CBS, dat Lucille Ball lid was 
geweest van de communisti
sche partij en diverse kranten 
namen dat bericht over. Ze 
moest op vrijdag 4 septembei 
1953 verschijnen voor de 
Commissie voor onAmeri
kaanse activiteiten. In kamer 
215 in een gebouw aan de 
Hollywood Boulevard 7046 
werd Lucille ondervraagd 
door William A. Wheeler. Het 
scheelde niet veel of ook Lu
cille's naam kwam terecht op 
de beruchte Zwarte Lijst. Wer
ken in Hollywood zou dan 
voor haar onmogelijk zijn ge
worden. Lucille's populariteit 
voorkwam dat; ze had de pu
blieke opinie mee, de Com
missie kon maar beter van 
deze beeldbuislieveling afblij
ven. De commissieleden ko
zen eieren voor hun geld, de 
zaak van 'kameraad' Ball (en 
die van legio andere vermeen
de aanhangers van Moskou in 
Hollywood) verdween in de 
doofpot. Een verstandig be
sluit, want Lucille was intussen 
zwanger. Producent Jess Op
penheim buitte de blijde ver
wachting van Lucille goed uit 
door van haar tvpersoonlijk
heid Lucy Ricardo ook een 
aanstaande moeder te maken. 

ZWANGER OP HET SCHERM 
Tot vlak voor de bevalling 
kwam de hoogzwangere Lucy 
gewoon elke week op het 
scherm, de geboorte van Ric
ky junior werd nation wide ge
volgd, de kijkcijfers waren ex
treem hoog, het publiek leef
de intens mee. Toen Ricky 
een paar dagen oud was, liet 
Lucy/Lucille haar zoon al op 
de tv aan haar trouwe fans 
zien. Het publiek zag en 
maakte geen onderscheid 
meer tussen Lucy Ricardo van 
de tv en de werkelijke Lucille 
Ball. Ze was onherroepelijk de 
lieveling van de Amerikaanse 
tvkijkers geworden en genoot 
als zodanig bepaalde privi
leges. Als ze 'op CBS' te zien 
was, keek geen mens meer 
naar ABC en NBC. De publie
ke opinie destijds: 'Lucille 
Ball een communist? Nou 

en?! Wij houden van haar!' 
In 1960 onderbrak Lucille 
Ball haar tvwerk korte tijd om 
in New York op te treden in 
de musical Wildcat. Daar ont
moette ze haar tweede echtge
noot, Gary Morton. Op 8 no
vember 1962 nam Lucille de 
aandelen Desilu over van ex
echtgenoot en zakelijk part
ner Desi Arnaz. 

VROUWELIJKE LAUREL & HARDY 
Op aandringen van Gary Mor
ton en CBS (die Lucille Ball 
terecht als een kippetje met 
gouden eieren beschouwde) 
begon ze in 1961 toch weer 
aan een nieuwe tvserie: 77»̂  
Lucy Show. Dit keer zonder 
Desi Arnaz, maar met Vivian 
Vance als haar vriendin Vivian 
Bagle en Gale Gordon als Mr. 

van de wereld) werden ge
maakt. Lucille richtte meteen 
een kleinere produktiemaat
schappij op: Lucille Ball Pro
ductions Inc. Meer dan drie
duizend actrices en acteurs 
deden in de loop van de jaren 
mee aan haar tvseries. Het 
was altijd een eer door Lucille 
Ball te worden uitgenodigd. 

STAANDE OVATIE 
Een paar maanden voor haar 
dood (ze overleed, 78 jaar 
oud, na een hartoperatie op 
26 april 1989) kreeg de zicht
baar ontroerde bejaarde ko
mediante tijdens de Oscaruit
reikingen nog een staande 
ovatie van haar collega's. In
tuïtief voelde men aan dat dit 
wel eens het definitieve af
scheid zou kunnen zijn van 

Als tucille Ball en Desi Arnaz hun verschiinmg op een Amerikaanse postzegel hadden 
mogen beleven, zouden ze zeker  zoals hier  enthousiast hebben gereageerd 

Mooney. Lucy en Viv zijn we
duwen, Lucy heeft twee kinde
ren (Chris en Jerry), Viv één 
(Sherman). De show werd op 
een gegeven moment her
doopt in Here's Lucy en Lucil
le's echte kinderen, Desi Jr. en 
Lucy, speelden toen haar tv
kroost. De combinatie Lucille 
Ball/Vivian Vance werkte per
fect. Vivian was een soepele 
straight man, een zichzelf weg
cijferende aangever, als dat 
tenminste zo gezegd kan wor
den van een komediante. 
Lucy & Viv vormden de nieu
we Zasu Pitts & Patsy Kelly, 
eens door Hal Roach gelan
ceerd als de vrouwelijke Lau
rel & Hardy. Tot 1967, het jaar 
waarin Gulf and Western 
(lees: Paramount) Desilu voor 
17 miljoen dollar van haar 
kocht, was Lucille Ball direc
trice van het geoliede produk
tiebedrijf waar de bekendste 
tvseries van Amerika (en dus 

deze sympathieke en talentrij
ke collega. 
Iemand die al vroeg in de ga
ten had dat Lucille Ball het in 
de showbusiness wel zou red
den, was de komiek Eddie 
Cantor. In Roman Scandals 
(1933) maakte ze deel uit van 
het showballet. Het scenario 
vermeldde een piethrowing act 
waarbij de slagroomtaart in 
het beteuterde gezicht van 
één van de Berkeleygirls te
recht moest komen. Vrijwilli
gers voor! Geen van de meis
jes voelde er echter iets voor 
die ondankbare taak op zich 
te nemen, alleen Lucille stap
te ambitieus en resoluut naar 
voren. Waarop Cantor geroe
pen zou hebben: 'Dat is de 
juiste instelling; noteer haar 
naam, zij komt er wel!' Hij 
heeft gelijk gekregen: de nala
tenschap van de voormalige 
filmfigurante Lucille Ball be
droeg 75 miljoen dollar. 

ill I I I 
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Juryzaicen en Jeugdzal(en 
P Alderliesten, Van Ki|fhoekstraat 63 
3341 SK Hendrik Ido Ambacht 
©078 6812576 

Commissaris Filatelistische Vorming 
B Langhorst, Venuslaan 56 
5702 GC Helmond 
Telefoon 0492 540279 

Pers en publiciteit 
vacature 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secrelans 
i J M Pieters, Stun Kentonsttoot 35 
2324 LL Leiden 
©071 5761726 
Maknaakommissans 
Drs H C Stoop, Nouhuysstioot 13 
2024 ia Haarlem 
©023 5262062 
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Bondsdocumentatiecentrum 
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J Vellekoop, Pres Steynstroot 21 
2312 ZP Leiden 
©071 5134424 

Bondsinformatiebureau 
Mr drs SU Ottevongers,Postbus4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
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©035 6245169, fox 035 6233603 
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naar de secretaris 
AWA Steegb,Postbus220, 
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Service-afdeling 
Directeur L van Di|k 
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Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J Spi|ker,Vefdistraall33 
2324 KC Leiden 
©071 5761720 

De onlangs gehouden 
wereldtentoonstelling 
IBRA 99 in Neurenberg 
heeft de hooggespannen 
verwachtingen van de 
organisatoren zelfs over
troffen: 123.000 bezoe
kers! Om van te water
tanden! Er was dan ook 
veel publiciteit aan deze 
tentoonstelling gegeven 
De toegangswegen naar 
Neurenberg waren van
af de Autobahn naar het 
centrum rijkelijk voorzien 
van in het oog vallende 
posters en verder waren 
er posters op elke bus-
en tramhalte. Dagelijks 
werden vanaf het IBRA-

Op 15,16 en 17 oktober 
wordt de jaarlijkse Dag 
van de Postzegel gevierd 
met een groot rilatelis-
tisch evenement in Apel
doorn, georganiseerd 
door de Nederlandsche 
Vereeniging van Postze
gelverzamelaars (NVPV) 
met medewerking van de 
Gezamelijke Stuurgroep 
Evenementen. Het wordt 
een manifestatie met een 
verfrissend en actief pro
gramma met veel kijk- en 
doeplezier voor het hele 
gezin. 

Tradi t ie . . . 
Allereerst kunt u de ge
bruikelijke activiteiten 
verwachten, handelaren-
stands, een promotieten
toonstelling (ook voor 
gewone verzamelaars), 
filatelistische informatie
stands en jeugdactivitei-
ten (filatelie en stripver
halen). Er zal ook weer 
een speciale envelop 
worden uitgegeven. 
PTT Post maakt het uitgif
teprogramma voor het 
jaar 2000 bekend en op 
vrijdag 15 oktober wordt 
de postzegel van vijf gul
den '200 jaar Postbe
drijf' gepresenteerd. 

. . .en vernieuv^ing 
Nieuw zijn de groots op
gezette filatelistische mul
timedia lees- en informa-
tiehoek, uitgebreide aan
dacht voor net 200-jarig 
bestaan van PTT Post, 
mogelijkheid om postze-

terrein radio- en televise-
reportages verzorgd De 
diverse tentoonsteflings-
hallen waren zeer pro
fessioneel en mooi inge
richt en de handelaren 
en PTT vertegenwoordi
gers uit vele landen heb
ben uitstekende zaken 
gedaan. 
Voor de bezoekers wa
ren er vele attracties, zo
als de 'Schatkamer van 
de Filatelie', waar gere
geld een rij belangstel
lenden stond van meer 
dan honderd meter en 
de wachttijd soms opliep 
tot meer dan een uuri 
Verder werden er shows 

gelverzamelingen en los
se postzegels te laten 
taxeren, uitleg bij de ten
toongestelde kaders, al
les over computers, fila
telistische software en in
ternet, een rondreis door 
Gelderland samenge
steld door het PTT Muse
um, 400 jaar Neder
landse veldpost, fiscaal
zegels en aandacht voor 
de millenniumovergang 
Er komen ook andere, 
niet-filatelistische activi
teiten Niet iedereen 
loopt warm voor de fila
telie en het is wel leuk om 
een dag met het gehele 
gezin op stap te gaan Er 
is een tentoonstelling 
over Scouting Jamborees 
en er zijn zendamateurs 
actief. 

Verrassingstas 
De PostzegeTshow '99 
wordt een Druisend eve
nement. De toegangs
prijs bedraagt F l O - per 
persoon per dag (twintig 
gulden voor de drie da
gen). Jongeren tot en met 
17 jaar hebben gratis 
toegang. 
Betalende bezoekers ont
vangen een gratis ver
rassingstas met daarin 
onder andere de ten
toonstellingscatalogus 
Deze catalogus bevat di
verse lezenswaardige fi
latelistische artikelen, zo
wel voor ervaren als be
ginnende verzamelaars 
f-let is een filatelistische 
informatiebron met veel 

gehouden, waaronder 
modeshows, waarbij de 
1 500 zitplaatsen meest
al te weinig bleken 
De jeugd had een eigen 
grote hal voor de verza
melingen, waar boven
dien caiverse attracties 
waren opgesteld, waar
onder een vluchtsimula
tor en een mini-postkan
toor waar de jeugd prij
zen kon winnen met het 
sorteren van poststukken, 
afstempelen, enzovoort. 
In de wedstrijdtentoon
stelling werden 655 ver
zamelingen gejureerd 
Het niveau van de collec
ties bleek bijzonder 
hoog' 112 inzendingen 
werden bekroond met 
goud. 
De 24 deelnemers uit 

praktische informatie, 
die als naslagwerk kan 
worden bewaard. 

O p n a a r A p e l d o o r n ! 
Reden genoeg dus om 
naar Apeldoorn te ko
men met het hele gezin. 
Het kan een leuke dag 
worden waar u veel 

MEDEDELINGEN 
BONDSBESTUUR 

Het Bondsbestuur vraagt 
uw aandacht voor het 
volgende. 

Commissaris Filatelisti
sche Vorminq 
Enige tijd geleden heeft 
het bestuur de heer B. 
Langhorst als kandidaat-
bestuurslid in de gelede
ren opgenomen De heer 
Langhorst zal zich in de 
komende tijd gaan be
zighouden met de coör
dinatie van de cursussen 
Begeleiding bij Filatelie 
(BBF) en een plan uitwer
ken m b t. filatelistische 
vorming van verzame
laars. In afwachting van 
een eventuele verkiezing 
van de heer Langhorst tot 
Commissaris Filatelisti
sche Vorming, zal de 

Nederland behaalden 
met hun verzamelingen 
de hieronder vermelde 
bekroningen. 

NederlancJse resultaten 
IBRA 99 

Groot goud M Plantinga 
Goud 1 M Goofers^, J C Ver 
meulen en D van der Wateren 
Groot verguld zilver J D H van 
As, L M A Grandel, D Spek 
sni|der ,̂ J F K Vollmer en A 
Voorbraak 
Verguld zilver mevr G R Bee 
reboom, J Ickenroth, H W van 
der Vlist en Gregor Tschroots^ 
Groot zilver mevr D FHooger 
huis, P Alderliesten, P Daver 
schot en F Jacobs 
Zilver Fleur Jonqejan, Bas Sik-
kmg en de Jeugdclub APJC Am 
sterdam 
Verzilverd brons Chr B Klein
geld, Nathalie Loman en Patrick 
C Simonis 
Brons A A H Springer 

^ erepri|S 

nieuwe ideeën en inspi
ratie kunt opdoen en 
misschien nèt tegen die 
ene postzegel die u al ja
ren zoekt aanloopt 
De manifestatie wordt 
gehouden in de Ameri-
cahal. Laan van Erica 50 
in Apeldoorn en is elke 
dag geopend van 10 tot 
17 uur (zondag tot 16 
uur) 
Als u (nog) meer infor
matie wenst kunt u con
tact opnemen met de 
NVPV, telefoon 0172-
615184, of schrijven 
aan het adres Brugstraat 
25, 2471 AS Zwammer-
dam. 

heer S.Tuin, penning
meester in het Bondsbe
stuur, als contactpersoon 
optreden voor beleidsza
ken met betrekking tot fi
latelistische vorming. 

Algemene Vergadering 
in 2000 
Het Bondsbestuur heeft 
dankbaar het aanbod 
van de afdeling Alphen 
aan den Rijn van de 
NVPV aangenomen om 
op zaterdag 15 april 
2000 de jaarlijkse Alge
mene Vergadering van 
de Bond te houden in 
Avifauna in Alphen aan 
den Rijn Nadere infor
matie over de vergade
ring en over een partner
programma volgen te 
zijner tijd. 

Kadergeld internationale 
tentoonstellingen 
Om de kosten voor de 
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WAT HEEFT DE NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-
VERENIGINGEN TE BIEDEN? 

Geregeld voorden er v a n veren ig ingen en 
v e r z a m e l a a r s v r a g e n zoals ' W a t is d e 
Bond?' en ' W a t biedt d e Bond?' g e h o o r d . 
O p deze (en andere) v r a g e n zijn ui tgebrei
d e ant>voorden te g e v e n , m a a r v^e zul len 
het hier kort houden. 

W a t is de Bond? 
De Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni
gingen (NBFV) is de lan
delijke federatie van ver
enigingen die zich met 
de King of hobbies be
zighouden en omvat on
geveer 300 verenigingen 
met bijna 50.000 leden. 
Bij de Bond zijn, behalve 
de algemene plaatselijke 
en landelijke verenigin
gen, ook diverse gespe
cialiseerde verenigingen 
aangesloten. De leden 
van gespecialiseerde 
verenigingen richten zich 
bijvoorbeeld op de filate
lie van een bepaald land 
of een speciaal gebied in 
de filatelie, zoals thema
tische filatelie, postqe-
schiedenis en aerofilate-
lie. 
Landelijk is de Bond in
gedeeld in een aantal re-
jio's met elk een eigen 
)estuur, dat voor de ver

enigingen in die regio al
lerlei zaken van gemeen
schappelijk belang kan 
coördineren, zoals ten
toonstellingen, cursussen 
voor filatefistische vor
ming e.d. 
De Bond vertegenwoor
digt de verenigingen en 
hun leden in de contac
ten met PTT Post, met de 
Nederlandsche Vereeni-

Bond te beperken, heeft 
het bestuur onlangs be
sloten, het kadergeld 
voor deelnemers aan in
ternationale tentoonstel
lingen met ingang van 1 
januari 2001 te verho
gen tot 10 Euro (ca. 
F22.-) per kader. 

Vacature Commissaris 
Pers en Publiciteit 
De heer F. van den Ho
ven heeft helaas zijn be
stuursfunctie moeten 
neerleggen. Hij heeft per 
1 juni | l . een andere 
functie bij zijn werkgever 
aanvaard, waardoor hij 
geen tijd meer overhoudt 
voor 'nevenfuncties'. 
Het bestuur heeft inmid
dels met spijt afscheid 
van de heer Van den Ho
ven genomen. Er zal 
worden geprobeerd zo 
spoedig mogelijk een op
volger te vinden. 

ging van Postzegelhan-
delaren (NVPH) en met 
de buitenlandse Bonden 
en de overkoepelende fi-
latelistische instanties Fe
deration of European 
Philatelic Associations 
(FEPA) en Federation In
ternationale de Philatelie 
(FIP). 
Het Bondsbestuur bestaat 
uit acht enthousiaste (on
bezoldigde) vrijwilligers, 
die vele uren van hun 
vrije tijd besteden aan de 
groei en bloei van de fi
latelie in Nederland. 
Daarnaast ziin er vele 
andere vrijwilligers, die 
zich met grote ijver inzet
ten voor een goede 
voortgang van de ver
schillende diensten van 
de Bond. Op het Bonds
bureau in Utrecht verzor
gen twee, al even en
thousiaste medewerk
sters, de grote hoeveel
heid dagelijkse adminis
tratieve werkzaamheden. 

W a t biedt de Bond? 
Op de vraag 'Wat biedt 
de Bond?' kan worden 
geantwoord met 'veel' 
zoals: 

Bondsbibliotheek 
De Bond heeft een van 
de grootste en best voor
ziene filatelistische bibli
otheken in de wereld. 
De bibliotheek telt meer 
dan 10.000 boeken, ca
talogi, tijdschriften en 
andere publicaties. U 
kunt daar terecht met al 
uw vragen op het gebied 
van filatelistische litera
tuur en u kunt daar stu
deren of boeken lenen 
voor thuis. Voor de ope
ningstijden: zie de colo
fon op de linkerpagina. 

Audiovisueel Centrum 
Bij het Audiovisueel Cen
trum (AVC) kunt u gratis 
(met uitzondering van de 
verzendkosten) dialezin-
gen over allerlei filatelis
tische onderwerpen le
nen. 
Het AVC maakt deze 
dia's zelf en verzame
laars die postzegels e.d. 
aanbieden bij het AVC 
om daarvan dia's te ma
ken ten behoeve van een 
lezing, ontvangen zelf 
een gratis set dia's. 

Bondskeurinqsdienst 
De Bond heert een eigen 
keuringsdienst voor post
zegels, post(waarde)-
stukken en stempels van 
Nederland, de voormali
ge overzeese gebiedsde
len en vele andere lan
den. Voor de keuring 
van zegels e.d. die niet 
door de Bondskeurings
dienst zelf kunnen wor
den gekeurd, kan bemid
deling worden verleend. 

Bondsinformatiebureau 
Ter bescherming van ver
enigingen en hun leden 
houdt de Bond een regis
ter bij van ongewenste 
personen, die verenigin
gen en/of leden hebben 
benadeeld of zich op an
dere wijze hebben mis
dragen ten opzichte van 
de filatelie. Bovendien 
kan de Bond adviezen 
geven met betrekking tot 
het verenigingsrecht en 
andere juridische zaken. 

Service-afdeling van de 
Bond 
De Service-afdeling heeft 
vele verschillende zaken, 
voornamelijk filatelisti
sche publicaties, waar
onder de boeken in de 
serie 'Bondsreeks', in 
voorraad tegen geredu
ceerde prijzen. 

Tentoonstellingen 
De Bond stimuleert en 
verleent medewerking bij 
het houden van regiona
le- en nationale tentoon
stellingen en evenemen
ten die worden georga
niseerd door de Geza
menlijke Stuurgroep Eve
nementen (GSE). 
De verenigingen kunnen 
daarbij over gratis ten-
toonstellingskaders be
schikken. 
Voor tentoonstellingen 
ter gelegenheid van een 
jubileum van een vereni
ging verleent de Bond in 
een aantal gevallen een 
financiële subsidie. 
Bij wedstrijdtentoonstel
lingen wordt gratis een 
team van juryleden ter 
beschikking gesteld. 
Verder verleent de Bond 
medewerking aan verza
melaars die deelnemen 
aan internationale ten
toonstellingen. 

Verzekeringen 
Verenigingen kunnen ge
bruik maken van een 
door de Bond afgesloten 
verzekering voor verza
melingen op tentoonstel

lingen, zowel in Neder
land als in het buiten
land. 
Ook is er een gedegen 
en voordelige verzeke
ring (brand, diefstal, ver
voer) voor rondzendin-
gen en veilingmateriaal 
van verenigingen. Ver
der kunnen leden via de 
Bond hun verzamelingen 
thuis verzekeren. 

Cursussen 
De Bond coördineert de 
cursussen Begeleiding bij 
Filatelie (BBF) om begin
nende filatelisten wegwijs 
te maken in de wondere 
wereld van de filatelie en 
de helpende hand te bie
den bij het opzetten van 
verzamelingen. 
Ook organiseert de Bond 
regelmatig cursussen om 
juryleden 'op peil' te 
houden. 

Jeugd 
De Bond hecht groot be
lang aan het stimuleren 
van de filatelie onder de 
jeugd. 
De Stichting Jeugd Filate
lie Nederland (JFN) 
coördineert de activitei
ten voor de jeugd en de 
Bond draagt daaraan bij 
met belangrijke subsidies 
en andere vormen van 
mederking. 

Vergaderfaciliteiten 
In het Bondsbureau in 
Utrecht zijn tegen lage 
prijzen vergaderruimten 
ter beschikking. Voor 
consumpties en lunches 
kan tegen geringe ver
goeding worden ge
zorgd. 

Communicatie 
De Bond is lid van de 
Stichting 'Nederlandsch 
Maandblad voor Philate
lie', die een tijdschrift 
met dezelfde naam uit
geeft. In dit maandblad 
worden op de Bondspa
gina's onder andere de 
officiële mededelingen 
van de Bond bekendge
maakt. 
Verder bevat het blad 
een schat aan wetens
waardigheden voor elke 
filatelist. Verenigingen 
kunnen tegen sterk ver
laagde prijzen een col
lectief abonnement voor 
al hun leden of een deel 
van hun leden afsluiten. 
Daarnaast zendt de 
Bond een aantal keren 
per jaar aan de vereni
gingen een Bondsbrief. 
In deze Bondsbrief wordt 
belangrijke en actuele in
formatie voor de vereni
gingsbesturen en de le
den opgenomen. 

Kosten 
Als goede Nederlanders 
willen we natuurlijk we
ten wat dat allemaal 
kost. Niet veel. Elke ver
eniging betaalt voor elk 
ingeschreven lid een 
contributie van f 4.50 
per jaar. Jeugdleden 
doen gratis meel Kleine 
verenigingen (minder 
dan veertig leden) zijn in 
het eerste jaar na toetre
ding tot de Bond vrijge
steld van contributie en 
ontvangen bovendien 
een startsubsidie! 

Samengeva t : 
De Bond is onontbeerlijk 
voor filatelistenverenigin
gen die hun leden méér 
willen bieden. 

Inlichtingen 
Het Bondsbestuur is 
graag bereid om al uw 
verdere vragen te beant
woorden. Het Bondsbu
reau is gevestigd in 
Utrecht, Zeelantlaan 11 
(Kanaleneiland Zuid, ge
makkelijk met auto en 
openbaar vervoer be
reikbaar). 
Het postadres is Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht. 
Het bureau is geopend 
van maandag tot en met 
donderdag van 9 tot 17 
uur en op vrijdag van 9 
tot 13 uur. 
Telefoon 030-2894290, 
fax 030-2800128. 

Internet 
Als u u alle informatie 
uitgebreid rustig thuis 
wilt bekijken, dan kunt 
op de volgende Internet-
sites terecht: 

igingen 
Vjfni 

http://www.nbfv.nl 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Veren 
hnp//www.iae.nl/users7jl 
Jeugd Filatelie Neder 
land 
http://mm.philatelie.demon.nl 
Maandblad Philatelie 
http://www.nvph.nl 
Nederlandsche Vereeni-
ging van Postzegelhan
delaren 
http://www.ptt-post.nl 
PTT Post 
http://www.ptt-museuni.nl 
PTT-Museum 

BONDSBUREAU 
GESLOTEN 

In verband met de va
kantieperiode is het 
Bondsbureau gesloten 
van maandag 5 juli tot 
en met maandag 2 
augustus. 
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gratis verzamelingen- en 
restanten lijst 
alsmede prijslijst 

NEDERLAND EN OVERZEE 
Uw MANCO-lijsten volgens Michel of Yvert cat zijn welkom 
WIJ hanteren zeer redelijke prijzen 

l a n O e n kwahteitsvoorraad van 
Nederland/overzee, België, W-Duitsland, Berlijn, D D R , 
Denemarken, Faroer, Groenland, Frankrijk, Monaco, Hongarije, 
Ierland, Indonesië, Israel, Finland, Liechtenstein, Luxemburg, 
Noorwegen, Oostenrijk, rep Sunname, Vaticaan, Ver Europa, 
Ver Naties, Zweden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden, 
Australië, Canada Nieuw Zeeland 

m o t i e v e n . gratis pnjshjsten van 
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, 
tremen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 
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de venrayse 
postzegelhandel 
Julianasingel 1 - 5802 AS Venray 

Winkel tel /fax- 0478-586391 (bestellingen) 
Prijsli jsten: tel 073-6572334, fax 073-6572785 
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SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER-

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND en ALAND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijslijsten op Internet http://pzhronh.filasoft nl Tel 0313-419041 
D7U DOM UCDCrUCIT f'*""^ 0313-413295 
rLXl nUlM nCriOUnCII E-mail pzhronh@bartnl 

POSTZEGELS? INTERNET? 
http://www.wide.nl/anno-1852 
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KILOWAAR MET VEELAL 1997/1998 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortering + hoge waarden 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk grote variatie + hoge waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en hoge waarden 
N Zeeland veel grootformaat 
Engeland met buitenland en hogere waarden 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden ƒ 75 00 + ƒ 5 00 porto / Orders boven ƒ 75 - portovrij 

Levering uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 

Levenng onder rembours + ƒ 12 50 porto Filatelistische frankenng 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

100 gr 
18 00 
28 00 
16 00 
21 00 
14 00 
55,00 
10 00 
19 00 

16 00 

250 gr 
42,00 
66,00 
37 50 
52 00 
32 00 

130 00 
22 00 
38,00 

20 00 
40 00 
15 00 

1 kg 
150,00 
240 00 
135 00 
180 00 
120 00 

80 00 
150,00 

70 00 
150 00 
50,00 
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POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

in uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen 
WIJ zijn geïnteresseerd in alle landen 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles' 
Een met te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje 
Bel ons even vrijblijvend 
WIJ bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346-550618 
b g g 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

DENEMARKEN - GROENLAND - FAROER 
Zegels, boek/es en brieven 

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

Schrijf m het Nederlands naar 
Pitt B Hal l ing-S0rensen, Tyge Krabbes vej 1 1 , 
DK-2300 Copenhagen S, Denemarken 

^ ^ « _. .^ ^ . .^ tel. 00 49 69 234131 
^ ^ R u d o l f S t e l t z e r fax oo 49 59 233370 
Jaarlijks 3 postzegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuis 
GmbH 

Rudolfstrasse 13-17 
60327 Frankfurt/Main 

PO ST: 
Nederland 
DOsHnscat 
NVPH 
203/07 
212/19 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
240/43 
248/51 
265/66 
270/73 
274/77 
278 
283/86 
287/88 
289/92 
293/95 
296/99 
300/04 
305/09 
310/12 
313/17 
318/22 
323/24 
327/31 
332/45 
346/49 
350/55 
356/73 
374/78 
379/91 
397/01 
402/03 
402b/03b 
404 
405/21 
422 
423/27 
428/42 
443 
444/48 
449/53 
454/59 
460/68 
469/73 
474/89 

9 0 -
2 6 0 -
6150 
75 — 
9 5 -
9 0 -

1 5 0 -
150 — 
100 — 
135 — 
162 50 
1 1 5 -
100 — 
3 0 -
81 50 
20 — 
6150 
52 50 
57 50 
17 50 
52 50 
6 5 -
2150 
57 50 
3150 

575 — 
4 0 -

1 8 0 -
15 -
8 50 
2 50 
8 50 

2 5 0 -
025 
2 50 
0 25 
125 

1150 
0 25 
150 
3 50 
4 50 

1 0 -
4 50 

1 5 0 -

Inlichting 

S.J.C. 

ZEC 
490/94 
495/96 
500/03 
504/05 
506/07 
508/12 
513/17 
518/33 
534/37 
538/41 
544/48 
549 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 
588/91 
592/95 
596/00 
601 
602/06 
607/11 
612/16 
617/36 
465b/34b 
637/40 
641/45 
646 
647/48 
649/53 
654 
655/59 
660 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
681/82 
683/87 
688/92 
693/97 
695/99 
700/01 

SEL 
8 50 
6 50 
8 50 
3 50 
4 50 
8 50 

2 0 -
3 5 0 -

1 1 5 0 -
17 50 
22 50 
3 -

5 0 -
8 0 -
1 0 -
2 5 -
3 0 -
2 0 -
2 5 -
3 -

2 0 -
1 0 -
7 5 -
12 50 

1 — 
22 50 
1 5 -
17 50 
1 5 -
18 50 
3 5 -
2 5 -
3 50 
6 50 

1 5 -
150 

17 50 
2 -

12 50 
17 50 
4 0 -
12 50 
5 0 -
18 50 
13 50 
7 50 
8 50 
7 50 

en verkrijg 

den Ou 

HANDEL 1 
702/06 
707/11 
712 
713/14 
715/19 
720/21 
722/26 
727/28 
729/30 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
752/56 
757/58 
759/63 
764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
777/78 
779/83 
784/85 
786/90 
791 
792/94 
795/99 
800/01 
802/06 
807/10 
811 
812/15 
816/17 
818/19 
820 
827/28 
829 
830/34 
835 
836/38 
839 
840/41 
842/46 
847/48 
849/53 
854 

baar 

dst 

1 5 -
1 5 -
150 
150 

1150 
150 

1 5 -
3 50 
2 50 
8 50 
4 50 

1 5 -
7 50 
3 50 

13 50 
8 50 
050 
6 50 
150 
7 50 
3 50 

1 0 -
150 
5 -
150 
7 50 
150 
0 50 
3 50 
150 
3 50 
150 
0 25 
2 50 
0 50 
1 — 
0 25 
0 50 
0 25 
2 50 
0 25 
150 
2 -
0 75 
2 50 
0 50 
2 50 

3 0 -

biJ 

en 

855 
856/57 
858 
859/63 
868/69 
870/74 
875 
876 
877/81 
882/83 
884/85 
886/88 
889/93 
894/98 
899 
900 
901/05 
906/07 
908 
909/11 
912/16 
917 
918/19 
920/24 
925/26 
927/29 
930 
931 
932/36 
937 
938 
939 
940 
939a 
941/58 
952b/58b 
963 
964 
965/69 
970 
971/72 
973/74 
975/77 
978/82 
983 
984 

i E T TREFPU 
0 25 
1 — 
3 50 
2 50 
0 50 
2 50 
3 50 
0 25 
2 50 
150 
2 75 
7 50 
2 50 
3 50 
5 -
0 25 
4 — 
150 
0 25 
2 -
4 50 
7 50 
2 25 
4 25 
2 25 
3 50 
0 50 
0 50 
5 -

1 0 -
050 
2 25 
1 — 
3 50 

3 0 -
3 0 -
0 50 
0 50 
5 -
0 50 
2 25 
2 -
2 25 
5 -

15 -
0 25 

Velletjes 
1419 12 50 
1439 13 50 
1461 12 50 
1693a 1 0 -
1709 9 50 
1714 1 0 -
1733 9 50 
1735 9 50 
1740/45 1 5 -

LP 
1/3 2 9 0 -
4/5 2 50 
9 9 5 -
10 150 
11 0 75 
14 5 75 
15 0 50 

Port 
61/64 57 50 

Ned Indie 
351/61 262 50 
361 5 75 

Postfris 
351/61 4 5 0 -
361 1050 
374/88 4 1 5 -

Sunname 
postfris 
4 s o 
l l 5 0 -
12 4 5 -
15 1 1 0 -
51 38 50 
55 47 50 
57 76 50 
62 98 50 
65/68 27 50 
Zoals gewoonli|k 
zonder gom zie 
catalogus 

100/03 
111/14 
115 
116/17 
118/26 
130/36 
141/44 
167/78 
179/82 
183/86 
187/90 
190/93 
194 
197/99 
206/09 
214/19 
220/28 
229/43 
244 
245/46 
247/48 
257/73 
274/75 
276/77 
280/83 
284 
285/94 
295/96 
297/07 
308 
309/11 
312/15 
317/20 
331/34 
336/39 
340/44 

LP 
1/7 
23 
24/26 
29/30 
35/46 

INT 
99 50 
14 50 
6 0 -
39 50 

178 50 
5 5 -
9 5 -

2 6 0 -
3 0 -
16 50 
1 0 -
13 50 
27 50 
4 5 -
750 

2 5 -
1150 

3 1 0 -
0 50 
175 
8 25 

3 5 -
175 
8 25 

87 50 
1 -

5 5 -
8 25 

1 5 -
6 0 -
4 5 -
32 50 
1 0 -
1 5 -
3 75 

1 0 -

32 50 
650 

46 50 
16 50 
3 75 

Kwangodreef 195 1 
3564 PD Utrecht 

Tel /Fax 030-2618720 
Giro 2162775. Bank 969288107 | 

http://pzhronh.filasoft
http://www.wide.nl/anno-1852


ITSÄNKOOP !! 
Voor onze internationale klantenkrins 

zoeken wij te koop̂  K 

* Mooie sespecialiseerde verzamelinsen Nederland, Overzee, 
Enselse koloniën en hele wereld & brievencollecties 

# # # 

Topnummers hele wereld 

# # # 

Handelarenvoorraden hele wereld 

# # # 

Doublettenpartijen, restanten, nalatenschappen 

# # # 

Nominaal hele wereld 

# # # 

* Munten en bankbiljetten hele wereld 

Heeft u iets aan te bieden, 
laat het ons dan weten: 

S SMITS PHILATELY 
Socratesstraat 192 * 7323 PL Apeldoorn * 055-3602604 

www.filatelie.net 
i1 

http://www.filatelie.net


THEMATISCH 
PAIUORAMA SAMENSTELLING D VEENSTRA, 

DE ACHTKANT 6, 9285 VG BUITENPOST 
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Pax Christi 
CELEBESSTRAAT ßo 

sfiRAvai psrvoor 

■;,■■ 27.IB.!1 

^ES JNlDERlAicl l 
VIERZIG JÄHRE 
BUtJDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 
VIERZIG JAHRE 
FRIEDEN 
UND FREIHEIT 

Bundesam! fur Finanzen 
Fnedhufstr 1 5300 Bonn 3 

jGRAïENKAGf ^LDERLAMg 

Bnitenliof 4) cJi" kV'Ji FR6527 

RIJSWIJKZH NEDERLAND 

I »7.1.87 i ^ »075 l 

Postbus 6305 
2280 HH 

iCENi 
FR 2291 f 

^ rvi peace OTpajth^j^ 

9 
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Adv »y MgilT 
FE/iCE At"'^ 

PIOSFïKiTY THROUGH 
V ; ' ~ : . B TÄ.' SE 

«■■■■■■■■■■■■■■•llllll 

j Durch 9riedeM 

Stadisparkasse 
Leipzig 

010 
:. f 

VREDE 
Naar aanleidinq van de 
oorlog op de Balkon se
lecteerde ik elf frankeer
stempels uit de afgelopen 
decennia die met vrede 
te maken fiebben. 
Het stempel van het 
fioofdkwortier van de 
NAVO in Brussel met de 
tweetalige tekst Alliantie 
voor de vrede kreeg 
door de militaire acties 
op de Balkon plotseling 
een andere dimensie. 
Het stempel Voorrang 
voor vrede van het Inter
kerkelijk Vredesberaad 
Pax Christi is al tientallen 
jaren oud maar actueler 
dan ooit. De dramatische 
gebeurtenissen op de 
Balkon hebben het gemis 
aan vrede opeens heel 
voelbaar gemaakt. 
Ook Israël verlangt naar 
vrede. De tekst in net 
stempel van 3e ambassa
de van Israël in Den 
Haag Shalom voor Israël 
is nog steeds geen wer
kelijkheid geworden. 
Sommige gemeenten be
nadrukken het belang 
van vrede in de straat
naamgeving zoals bij
voorbeeld 'Laan van de 
Vrede' in het stempel van 
een verzekeringsmaat
schappij uTTGroningen. 
In 1989 nam het Bundes

amt für Finanzen in 
Bonn in het frankeer
stempel ter gelegenheid 
van het veertigjarig be
staan van de Bondsrepu
bliek Duitsland de tekst 

Vierzig Jahre Frieden 
und Freiheit op. Ook 
Duitsland neemt nu deel 
aan de NAVOacties in 
het voormalige Joegosla
vië. 
De gemeente Rijswijk 
schenkt in een stempel 
aandacht aan de Vrede 
van Rijswijk (20 septem
ber 1697). Deze vrede 
maakte een einde aan 
de negenjarige oorlog, 
die in 1688 uitbrak toen 
Vv'illem III en zijn vrouw 
Maria koning en konin
gin van Engeland wer
den. De Vrede van Rijs
wijk was niet meer dan 
een wapenstilstand; in 
1702 brak de Spaanse 
Successieoorlog uit. 
In historische zin is ook 
het stempel van de Frie
densrat compleet met 
vredesduif  van de DDR 
interessant. 
Amerikaanse godsdien
stige instellingen verwij
zen in hun stempels nog
al eens naar vrede, zoals 
bijvoorbeeld de tekst 
Peace on Earth to Men of 
Goodwill in het stempel 
van een seminarie in Mill 
Valley. 
De Stadssparkasse in 
Leipzig liet in 1958 in 
een frankeerstempel we
ten Durch Frieden zu 
Wohlstand! 
In verschillende Ameri
kaanse frankeerstempels 
wordt de relatie tussen 
vrede en voorspoed en 
wereldhandel gelegd' 
Peace and Prosperity 

through World Trade. 
Dan vergeten we maar 
even de nandelsoorlogen 
tussen Amerika en Euro
pa over de bananen en 
andere producten. . 
Tot slot een opmerkelijke 
verkondiqinq van allerlei 
morele waarden door de 
Filippijnen. In hetwaar
dedeel van een Filippijns 
frankeerstempel staan 
onder een zuil de woor
den C/ionty (naastenlief
de). Faith (geloof), Fiope 
(hoop) en Justice (ge
rechtigheid) én... Peace 
(vrede). 

REDDINGBOTEN OP 
HERHALING [2] 
Vorige maand beloofden 
we u meer informatie 
over de emissie 'Red

dingboten van de RNLI' 
van Guernsey te bren
gen. Die toezegging los
sen we nu in. 
De afkorting RNLI staat 
voor Royal National Life
boat Institution; deze or
ganisatie bestaat  net 
als 'onze' KNRM  in 
1999 175 jaar. 
De serie van Guernsey 
kwam 27 april uit en be
staat uit zes zegels, 
waarin de ontv/ikkeling 
van de reddingboten tot 
uiting komt. De ontwer
per heeft niet alleen de 
reddingboten zelf afge
beeld, maar ook bouvi^e
keningen met een uitvoe
rige legenda. Hoewel er 
op Guernsey al in 1803 
een reddingboot was, 
breidde de RNLI zijn ac

AKRSiï. 

tiviteiten pas in 1861 tot 
dit eiland uit. De afge

beelde reddingboten be

strijken de periode van 
1888 tot heden. 

De Vincent Wilkinson 
Kirk Ella, een open roei
boot, afgebeeld op de 
zegel van 64 p., deed 
dienst van 1888 tot 
1912. 
Deze boot werd opge
volgd door de Arthur Lio
nel, é'te al was uitgerust 
met zeilen, zoals te zien 
is op de zegel van 44 p. 
Het was delaatste red
dingboot die op mense
lijke krachtwas aange
wezen. 
De eerste motorboot 
werd in 1929 in gebruik 
genomen. Dat was de 
Queen Victoria in de 
Barnettklasse, afgebeeld 
op de zegel van 38 p., 
deze deed dienst tot 
1954. 
De Euphrosvne Kendal 
op de zegel van 30 p. is 
de eerste reddingboot 
zoals wij die nu nog ken
nen. In de periode van 
1954 tot 1971 voer deze 
boot 176 keer uit. 
De Sir William Arnold uit 
de Arunklosse, afge
beeld op de zegel van 
25 p., beschikte over een 
veel krachtiger motor 
dan zijn voorgangers. In 
de jaren 1973 tot 1997 
kwam deze reddingboot 
zeshonderd keer in actie. 
Op de zegel van 20 p. is 
de huidige reddingboot 
afgebeeld. Het is de ze
ventien meter lange Spi
rit of Guernsey uit de 
Severnklasse. Dankzij 
de twee motoren van 
1.200 paardenkracht 
kan deze reddingboot 
een snelheid van 25.8 
knopen halen. Deze boot 
kostte 1 miljoen pond; 
het bedrag werd met do
naties bijeengebracht. 

FIETSEN 
Zweden gaf op 20 mei 
vier zegels uit met de 
fiets in de hoofdrol. Mas
saproductie van rijwielen 
kwam in Zweden in 
1883 op gang. Destijds 
bouwde men uitsluitend 
fietsen met hoge wielen, 
pas aan het einde van de 
negentiende eeuw werd 
deTiets zoals wij die ken
nen geconstrueerd. 
Mede dankzij de fiets 
werd het Zweedse platte
land ontsloten. 
De posterijen in Zweden 



hebben een nauwe band 
met het rijwiel: op veel 
plaatsen worden brieven 
nog steeds per fiets be
steld. De Zweedse Postgi-
roOpen is een populaire 
wielerwedstrijd die ook 
op Europees niveau mee
telt en de Zweedse wie-
lertop één van de weini
ge kansen biedt om thuis 
internationale beroeps
renners te ontmoeten. 
Op de zegel voor vereni-
gingspost staat een vrou
welijke postmedewerker. 
Denemarken zette in 
1988 ook al een vrouw 
op een zegel met een 
speciaal voor postbodes 
ontwikkelde fiets (Euro
pa, thema transport en 
communicatie). De pers 
meldde onlangs dat een 
proef met postbestell ing 
per speciale bokfiets zo 
goecf is verlopen, dat 
meer bestellers hun fiets 
voor een bakfiets zullen 
inruilen. 

Bij het vervoer van post 
en pakjes in de stad heeft 
de rietsKoerier een grote 
voorsprong. Het flexibele 
transportmiddel heeft 
geen last van files en is 
gegarandeerd schoon en 
milieuvriendelijk. Jam
mer genoeg krijgt de 
fietskoerier op de zegel 
van 8 kr. zoveel aan
dacht dat de fiets zelf in 
het niet valt. 
Vouwfietsen zijn ideaal 
voor recreatief gebruik 
maar ook praktisch in de 
stad. Na het bemachti
gen van een parkeer
plaats kan men zich met 
de vouwfiets verder ver

plaatsen. Op de zegel 
van 6 kr. (zie Nieuwe 
uitgiften) is dit gebruik in 
beeld gebracht. 
De afbeelding van de 
wielrenner op de zegel 
voor binnenlandse brief
post is thematisch ge
zien de zwakste ('meer 
van hetzelfde') uit de 
reeks. 

'IK WIL EEN BABY 
VAN JE' 
leb mocht' von Dir ein 
Baby - ein Steyr-Baby 
zongen de Oostenrijkers 
aan net einde van de 
jaren dertig. Bedoeld 
werd een auto die op de 
Duitse kever lijkt. De 
Steyr-Baby staat op een 
zegel van 7 s , die Oos
tenrijk op 14 mei uitgaf 
ter gelegenheid van de 
honderdste geboortedag 
van de ontwerper van 
deze succesvolle auto, 
de ingenieur Karl Jensch-

Door de economische 
crisis in het begin van de 
jaren dertig groeide de 
vraag naar kleine auto's. 
In Oostenrijk had direc
teur Jenschke van Steyr 
oog voor dit 'gat in de 
markt': hij construeerde 
een kleine auto die in 
1936 in serie werd ge
produceerd, een jaar 
eerder dan de Volkswa
gen in Duitsland. Hoewel 
de auto beslist niet goed
koop was, rolde in de
cember 1937 de vijfdui
zendste Steyr-Baby van 
het type 50 van de lo
pende band. De 
Steyr 55, die in 1938 in 
productie werd geno
men, kostte in Duitsland 
in 1938 al 2.950 Reichs
mark, terwijl voor de 
Opel Kadett in stan
daarduitvoering slechts 
1.800 Reichsmark be
hoefde te worden neer
geteld. Een Volkswagen 
kon men toen al voor 
duizend Reichsmark ko
pen. In totaal werden 
13.000 Oostenrijkse 'ke
vers' gebouwd en ver
kocht. 

KUNSI IN NEDERLAND EN 
BELGIË 
Nederland én België 
pakken dit jaar op kunst
gebied fors uit. Vooral 
onze PTT Post lijkt met de 

twee uitgiften van 8 juni 
jl. nationaal en interna
tionaal prima te scoren. 
Met de keuze voor de 
zeventiende eeuw 
('Tien uit de kunst') en 
Rembrandt ('Vijf van 
Rembrandt') ligt het ac
cent volledig op schilder
kunst in de Gouden 
Eeuw 
Kreeg in België René 
Magritte vorig jaar veel 
aandacht (zie thema
tisch Panorama wan juni 
1998), dit jaar is James 
Ensor (1860-1949) aan 
de beurt Ensor overleed 
vijftig jaar geleden in 
Oostende, de stad waar 
hij zijn hele leven woon
de en werkte. Dit jaar 
krijgt hij, na Paul Del-
vaux in 1997 en René 
Magritte in 1998, een 
grote overzichtstentoon
stelling in het Museum 
voor Schone Kunsten in 
Brussel. De Post geeft 
naar aanleiding van 
deze tentoonstelling op 
13 september een serie 
van drie zegels met wer
ken van Ensor uit. Op 17 
mei werd in een gemeen
schappelijke uitgifte van 
België en Israël al een 
werk van Ensor afge
beeld. 
Ensor was één van de 
oorspronkelijkste Belgi
sche kunstenaars van de 
negentiende eeuw Op 
een van de zegels die sa
men met Israërwerden 
uitgegeven is een detail 
van het schilderij Ma 
chambre préférée uit 
1892 afgebeeld. Dit 
kunstwerk is in het Tel 
Aviv Museum of Art te 
zien. Het schilderij is in 
zijn geheel afgebeeld op 
een zogenaamde souve-
nirkaart. 

Op de zegel van 17 f. 
staat De oestereetsfer, 
een vroeg meesterwerk 
van Ensor uit 1882. Hij 
schildert met een won
derlijke glans het huiselij
ke tafereel van zijn eten
de zus. 
Ensor was niet alleen 
schilder, maar ook grafi
cus. Een voorbeeld zien 
we op de zegel van 
30 f.. De dood achter
volgt de mensenkudde 
Op deze ets - een van 

zijn bekendste - toont hij 
zijn morbide kijk op de 
wereld. 
In de werken van Ensor 
spelen maskers een be
langrijke rol. Niet zo ver
wonderlijk, want mas
kers behoren tot de folk
lore van zijn stad; zijn 
familie verkocht ze met 
carnaval. In het tafereel 
De oude dame met mas
kers op de zegel van 
32 f. heeft Ensor zich op 
dit punt helemaal uitge-
leefd. 
Ook de vier stempels in 
de zogenaamde voorver
koop zijn de moeite 
waard. De Posf zorgt bo
vendien op 13 septem
ber voor een extraatje. In 
de serie Metro-briefkaar
ten wordt dan een brief
kaart (nummer 
BKMT0041) uitgegeven 
met het schilderij Ensor: 
Vive la Sociale van de 
Belgische schilder Roger 
Raveel, te zien in het sta
tion Merode. 
De Post is overigens heel 
actief als het om post-
waardestukken gaat 
Op 15 maart werden 
drie briefkaarten uitge
geven met werken van 
een van de belangrijkste 
Vlaamse primitieven, 
Rogier van der Weyden 
(1399-1464). Op 17 
mei werd dit trio ge
volgd door een setje van 
drie met werken van An-
toon van Dijck(1599-
1641) 

MOLENS 
Litouwen gaf op 8 mei 
twee zegels uit met wind
molens uit de dorpen 
Melniai (regio Joniskis) 
en Pumpenai (regio Pas-
valys). 

De molen uit Melniai 
werd gebouwd in 1897 

en in 1933 gerestau
reerd . De molen is ruim 
twaalf meter hoog. De 
buitenwand bestoat uit 
lange planken. 
De ongeveer twaalf me
ter hoge molen uit rode 
steen in Pumpenai werd 
in 1924 gebouwd. Deze 
molen staat dicht bij de 
autoweg van Vilnius 
naar Riga, een afbeel
ding vindt u in de rubriek 
Nieuwe uitgiften. 

OUDE BRUGGEN 
Ook op een van de twee 
zegels met oude bruggen 
die Tsjechië onder de 
noemer 'Schoonheden 
van ons land' op 26 mei 
uitgaf, is een technisch 
monument afgebeeld. 

Op de zegel van 8 k. 
staat de kettingbrug in 
Stódlec (tussen Tabor en 
Bechyne)uit 1848. Het 
stenen fundament voor 
deze brug is in 1847 ge
legd; een jaar later was 
de bouw voltooid. Oor
spronkelijk werd de brug 
gebouwd in Podolsko 
over de Moldau. Nadat 
de Oriik-dam was ge
bouwd, werd de brug in 
1975 verplaatst naar 
zijn huidige locatie over 
de Luznice Het is de eni
ge brug van zijn soort 
die in Tsjechië bewaard 
is gebleven. 
Op de zegel van 11 k. 
(afgebeeld in de rubriek 
Nieuwe uitgiften) is de 
houten brug over de ri
vier Svratka in Cernvir 
nabij Tisnov afgebeeld. 
Deze overdekte brug uit 
1718 wordt tegenwoor
dig alleen nog door voet
gangers gebruikt. 

DIEREN IN AZIË 
In 1997 begon Honga
rije de reeks 'Dieren in 
de werelddelen'. Na 
Afrika en Amerika kwam 
op 6 mei Azië aan de 
beurt. De vormgeving is 
elke keer anders. Vorig 
jaar werd bij de serie 
met dieren uit Amerika 
bijna eenderde deel van 
het beeld besteed aan 
een kaart van Amerika. 



Nu krijgen de dieren op 
de vier zegels en het 
blokje alle ruimte; de 
Hongaarse en Latijnse 
namen van de dieren 
v/orden vermeld. 

Op de zegel van 27 f. is 
de Bengaalse tijger (ïï-
gris regalis) te zien. De 
zeldzame reuzenpanda 
{Ailuropus melanoleu-
cus), afgebeeld op de 
zegel van 32 f., zit tus
sen de bamboestengels, 
zijn favoriete voedsel. 
Op de zegel van 52 f. 
staat de zwarte panter 
(Pantbera pardus); op de 
zegel van 79 f. de 
orang-oetan (Ponqo 
pvgmaeus), een dier dat 
alleen nog op Borneo en 
Sumatra voorkomt. De 
mandarijneend {Aix ga-
lericulata) op de zegel 
van 100 f. is te vinden 
op het blokje; de soort 
dankt zijn naam waar
schijnlijk aan zijn opval
lende uiterlijk. In de rech
terbovenhoek is één van 
de veertig soorten para-
dijsvogels [Paradisaea] 
afgebeeld. Deze vogels 
zijn bekend om hun 
verenpracht. 

KLEINE ZOOGDIEREN 
^ Jersey begint op 21 
^ augustus een nieuwe na-
^ tuurreeks: Jersey Nature. 
- De eerste serie toont zes 
= kleine zoogdieren die op 
"• het eiland voorkomen, 
s Op de zegel van 21 p. 
^ zien we de egel (£n-
2 naceus europaeus) en op 
= die van 25 p. de eek-

- hoorn (Sciurus vulgaris). 
M l Er zijn zo'n vierhonderd 
» " " eekhoorns op het eiland. 

Op de zegef van 31 p. 
vliegt een ruige dwerg
vleermuis [Pipisfrellus 
nathusii], op die van 

37 p. is een rosse woei-
muis {Cletbrionomyus 
glareolus caesarius) te 
zien. Dit laatste dier 
komt alleen op Jersey 
voor; van maart tot okto
ber zorgen de muizen 
elke drie tot vier weken 
voor nageslacht. 

zijn bi'[ IJsland tot nu toe 
bepaald niet onderbelicht 
gebleven. Toch ontbraken 
tot dusver de paddestoe
len, een qemis dat op 20 
meiwerJgoedgemaakt 
met de uitgifte van twee 
IJslandse zegels met wilde 
eetbare padaestoelen. 

aan de gelige kleur van 
de poriën en het vlees. 
De paddestoel heeft een 
aangename geur en 
smaak. 

De weidechampignon of 
weidekampernoelje 
(Agaricus carnpesfris) op 
de zegel van / 5 k. is van 
mei tot november te zien 
in wei- en graslanden, 
op akkers en in tuinen en 
heel soms in het bos. 
Jonge exemplaren zijn 
smakelijk en eetbaar; ze 
lenen zich voor allerlei 
culinaire doeleinden. Ze 
behoren tot de beste eet
bare paddestoelen van 
IJsland. 

RUIMTE VOOR DE 
PATRIJS 
De Oostenrijkse PTT lijkt 
een voorkeur te hebben 
voor langlopende series 
met aandacht voor de 
natuur. Begin 1997 werd 
begonnen met de reeks 
Jagd und Umwelt (Jacht 
en milieu). In dat jaar 
was het thema 'winter
voeding van herten', in 
1998 gevolgd door 

De op de zegel van 45 p. 
afgebeelde tuinspitsmuis 
{Crocidura suaveolens) is 
geboren om te eten. Als 
ze drie uur lang geen 
voedsel tot zich nemen 
gaan ze dood. 
Gazoneigenaren vrezen 
de gewone mol {Talpa 
europaea), afgebeeld op 
de zegel van 65 p. Het 
zijn wel degelijk nuttige 
dieren, maar door de 
molshopen maken ze 
zich niet echt populair. 

WILDE EETBARE 
PADDESTOELEN 
De thema's flora en fauna 

Op de zegel van 35 k. 
(afgebeeld in de rubriek 
Nieuwe uitgiften) is de 
gele ringboleet (Suillus 
grevillei) te zien, een 
paddestoel die uitslui
tend onder lariksen 
groeit. Deze boleet kunt 
u herkennen aan de rode 
tot oranjegele kleur en 

'baltsplaatsen voor het 
korhoen'. Op 7 mei 
werd een zegel van 
6.50 s. op het thema Le-
bensraumgesfalfung für 
das Rebhuhn uitgegeven. 
Steeds meer diersoorten 
raken hun leefgebied 
kwijt. Ook de patrijs 
[Perdix perdix] heeft het 
moeilijk. Op de zegel -
u vindt hem in de ru
briek Nieuwe uitgiften -
zijn niet alleen een ou
derpaar afgebeeld, 
maar ook hun vijf jon
gen. 

THEMATISCH 
FRANKEERSTEMPEL-
KWARTET 
Een onverwachte aan
winst voor een verzame
ling over het Nederland
se koningshuis uit 1998 
(FR53345) is gebruikt 
door Ruys, de importeur 
van de Francoptype-
frankeermachines. De 
combinatie van de tekst 
Een mooi gezicht en de 
koningin-Beatrixzegel 
van 80 cent is voor meer 
dan één uitleg vat
baar... 
Voor de verzamelaars 
van het thema Latijn zijn 
frankeerstempels met La
tijnse teksten bijna altijd 
interessant. Zomba 
(PB9457) uit Laren (NH) 
gebruikt de tekst 5/ non 
oscillas, noli tintinnare 
('als het niet beweegt, 
klinkt het ook niet'). 
Een leuk milieustempel 
(FR27274) wordt ge
bruikt door Daly Plastics 
in Lelystad, gespeciali-
seercl in het nergebruik 
van kunstoffen: It's a 
small planet - recycle! 
Ook in de bouw wordt 
het milieu steeds belang
rijker. Een bedrijf uit 
Halsteren maakt in het 
frankeerstempel 
(FR55305) reclame voor 
hlolonite voor duurzaam 
bouwen. 
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ALPHENSEBAAN 35 5126 PR GILZE ABN-AMRO: 51.87.98.267 
GESPECIALICEERD 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. 
Regelmatig aanbod van leuke Partijen-Restverzamelingen en onze befaamde Continentdozen op maat etc. 
Vraag onze gratis prijslijst aan of kom eens gezellig bij ons langs en geniet van onze gastvrijheid. 
AANBIEDING: VAN 1 TOT 30 AUGUSTUS 10% KORTING OP AL ONZE KILOWAAR. 

LET OP: Vriidag 27 en Zaterdag 28 Augustus organiseren wij weer onze Opendagen met BUFFET. 
Tevens bestaat er weer de mogelijkheid om los uit te zoeken uit een grote voorraad gestempeld 
materiaal, En is er weer een speciale DUBBELTJESHOEK aanwezig alleen op deze 2 dagen. 

SCHRIFTELIJKE VEILING POVEIA 
Onze 3-maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod l<avels tegen aantrel<l<elijl<e inzetten. 

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
w.o. zeer gezochte, hebben wij elke keer een groot aantal brie
ven en postwaardestukken. Overtuig Uzelf van dit schitterende 
aanbod!! 
Uw voordelen 
aantrel<l<elijl(e l<avels 
aantrel<l<elijl<e inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieën 

Vellingschema 
maart 
juni 
september 
december 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

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

POVEIA: Uw vertrouwen meer dan waard. 

• N I E U W ZEELAND-AUSTRALIE-PACIFIC-WERELD^ 

NZ, Australië, AAT, mancolijsten welkom. 
500 verschillend NZ gestempeld voor ƒ 25,00 franco. 
1 kg NZ mix op papier (incl nieuwste) voor ƒ 60,00 
franco (frankering NZ $ 20,00 zegel) 
500 verschillend Australië gest voor ƒ 25,00 franco 
NZ catalogus 1999 kleur voor ƒ 18,00 franco. 
Australië (Comprehensive) catalogus 1999 kleur 
2e editie (incl. Austr. staten) voor ƒ 50,00 franco 
(frankering $ 15,00). 
Wilt u ook onze wereld veilingcatalogus ontvangen, 
of onze andere verkooplijsten'? 

Uw reacties aan: 

•k PHIU NZ • 
P.O. Box 39-014 Howick. AKL, New Zeeland, fax. 0064-9-579-8228. 

Postbus 7080 

3286 ZH Klaaswaal 

Tel. 0186-571366 

Fax 0186-571890 

Gratis 

prijslijsten: 

postzegels 

munten 

bankbiljetten 

IVIUNT- EN POSTZEGELHANDEL DE RUITER B.V. 
Wij z-ijii dnnff^Mol Op zo&fc naar 

w£3 



UITGIFIEM SAMENSTELLING- MEVR. A.C. VAN DER HAAR-AMPTMEIJER 
POSTBUS 1 3 2 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Cf? 

Noten: 

' Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 don 
wil dat zeggen dot de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' van moort (3) 
op bladzi|de 223 

Als bi| een zegel geen omschrijving 
wordt gegeven dan is de zegel of de 
omschri|ving ervan (nog) met door de 
samenstelster van deze rubriek ont 
vangen 

Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost-
vereniging worden vermeld, dit boudt 
ecbter niet automatisch in dat derge 
li|ke emissies in tenloonstellingscollec , 
ties mogen worden opgenomen I 

EUROPA 

ALBANIË 
15-3 - '99 . Bekende Amerikanen 
en bezienswaordigheden. 
Blokje met driemaal 150 L en 
vignet. Resp. George Washington, 
Abraham Lincoln, Martin Luther 
King. 

AZOREN 
5-5 - '99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
100.-e. (E 0.50). Natuurreservaat 
bij de berg Pico (vulkaan), flora. 

BELGIË 
7 -6 - '99 . Toerisme; folklore, op
tochten en processies. 
17fr.{E0.42).TweemaaLResp. 
Geraordsbergse Ommegong (Reu-
zenfomilie van Geraordsbergen 
'Goliath, Gerarda en Kinneken 
Baba' draaen de relikwieën van 
St. Bartholomeus door de stad), 
'Confrérie de la Miséricorde' in 
Bergen (zondag na Pinksteren 
maken de broeders, onherken
baar in donkere kopmontels, hun 
opwachting in de processie van de 
'Cord'Or'). 

7-6 - '99 . De Belgische chocolade. 
17fr.(E0.42).DriemaaLResp. 
cataoteelt (als drank was chocola
de al meer dan 2000 jaar bij de 
azteken bekend als 'xocoatl'), am
bachtelijke bereiding, eindproduct 

,;/BELCIÈ BELCIQUE 

2 -7 - ' 99 . Veertig jaar! 
huwelijk van Prins Albert en Don
na Poola Ruffo di Calabria. 
17fr. (E 0.42). Combinatie van 
een recente foto en een foto uit 
1959. 
13-9 - ' 99 . Vijftigste sterfdag van 
James Ensor (1860-1949); schil
derijen. 
17,30,32 fr. (E 0.42,0.74, 
0.79). Resp. 'De oestereetster' 
(1882),'De dood achtervolgt de 
mensenkudde' (ets), 'De oude 
dame met maskers' (het masker 
was zijn bekendste motief). 

BULGARIJE 
8 -2 - ' 99 . Honderdvijftigste ge
boortedag politicus Ivan Evstatiev 
Geschov (1849-1924). 
180 L Portret. 
10-2-'99.Honderdtwintigste 
verjaardag van de derde Bulgaar
se staat. 
Vel met zesmaal 180 L. Resp. par
lement, nationale bank, minister
raad, leger, hooggerechtshof, 
symbool (leeuw) van hoofdstad 
Sofia. 
12-3 - ' 99 . Gedenkjaren van per
sonen in kunst en cultuur. 
180,200,300,6001 Resp. to
neelbouwer Georgi Korakoschev 
(1899-1970), kunstschilder 
BentschoObreschkov(1899-
1970), dirigent Assen Noidenov 
(1899-1995), componist Pantscho 
Waldigerov(1899-1978). 

DENEMARKEN 
2 -6 - ' 99 . Honderdvijftig jaar 
Deense revue; ortisten. 
4.-4.50,5.25,6.75 kr. Postze
gelboekje. Resp. Kjeld Petersen en 
Dirch Passer, Isvald Helmuth, 
Preben Kaas en Jörgen Ryg, Liva 
Weel. 

_ ___ J 
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2 - 6 - ' 9 9 . Honderdvijftig jaar 
grondwet. 
4.- kr Kleine letter g ('grundlov') 
en §-teken. 

4 . 0 0 

DUITSLAND 
2 7 - 4 - ' 9 9 . Hulp aan Kosovo 
1999; toeslagzegel. 
110-fl 00 Pf. Twee ogen en gesti

leerde duif met tekst 'Kosovo-Hilfe 
1999' (afbeelding gelijk aon 'vijf
tig jaar universele verklaring rech
ten van de mens' van 12 novem
ber 1998). 

KOSOVO HLI-t 1999 

27-4 - ' 99 . Twaalfhonderd jaar 
bisdom Paderborn (door Karel de 
Grote gesticht en door paus Leo III 
gewijd). 
110 Pf. Boek in kruisvorm, droag-
altoor. Domtoren en tijdbalk. 

27-4 - ' 99 . Honderdste sterfdag 
van Johann Strauss (1825-1899). 
300 Pf. Detail van aquarel 'Ball in 
der Wiener Hofburg' en noten
handschrift. 
27-4 - ' 99 . Vijftig jaar SOS-kin-
derdorpen (gesticnt door Oosten
rijker Hermann Gmeiner, 1919-
1986). 
110 Pf. Kindertekening (huis met 
rokende schoorsteen, moeder en 
kind, zon). 
10-6 - '99 . Toesloqserie 'voor de 
jeugd 1999'; trucfifmfiguren. 
100-f50 (tweemaal), 110-^50 
(tweemaal), 220-1-80 Pf. Resp. 'de 
kleine ijsbeer' met banaan (van 
de Nederlander Hans de Beer), 
'Robe Rudi', 'Mecki' (egel), 
'Twipsy' (mascotte van EXPO 2000 
in Hannover), 'Tabolugo' (de klei
ne drokenbeld). 

ESTLAND 
27 -4 - ' 99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
5.50 kr. 'Tolkuse raba' (Pörnu-
laaglanden in het zuidwesten). 
3-5- '99 . Tachtig jaar bonk van 
Estland. 
5.- kr. Bankgebouw in Tallinn, 

FAROER 
25 -5 - ' 99 . Europol 999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 

6.-, 8.- kr. Watervallen. Resp. 
Svartifossur, Folodarofossur. 
25 -5 - ' 99 . Fronkeerzegels, II; 
noordelijke eilanden. 
0.50,1.-, 4.-, 5.-, 4.50,6.-, 8.-kr. 
Resp. Kolsoy, Vidoy, Svinoy, 
Fugloy, Kunoy, Bordoy. 

Fugloy 
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FRANKRIJK 
Afbeelding melding 6/458. 

21-6 - ' 99 . Posterijen;'Aimer oc-
cueillir' ('het prettig vinden te ont
vangen'). 
3.- F. Mozaïek met lachende zon, 
bloemen en vogeltjes. 
28-6-'99. Figeoc, departement 
Lot; eerbetoon aan Jean-Francois 
Champollion (steen van Rosette, 
medeontcijfering hiërogliefen). 
3.- F. Abdij van Figeac met op de 
'Place des Ecritures' een reproduc
tie van de steen van Rosette. 
28 -6 - ' 99 . René Caillié (avontu
rier/ontdekkingsreiziger/natura
list, werd burgemeester van een 
gemeenschap van Sointonge, 
1799-1838). 
4.50 F. Portret met Afrikaans 
strootje (in Tombouctou?). 

GRIEKENLAND 
24 -5 - ' 99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
170,550 Dr. In doorlopende sa
menhang. Berg Olympus (top 
Mytikos), flora. 

7-6 - '99 . 'Hotel de la Monnaie', 
Parijs (symbool voor het tijdperk 
van Figeac). 
4.50 F. Gebouw in neoklassieke 
stijl. 
14-6 - ' 99 . Roman'Les Petites 
Filles Modèles' van de gravin van 
Ségur (Sofija Rostopcina, geboren 
in 1799). 
3.- F. De 'modelmeisjes' met gie
ter, vlindernetje en kruiwagen. 
2 1 - 6 - ' 9 9 . Kathedraal van Auch-
Gers. 
6.70 F. Gebrandschilderd room 
(1507-1513)vanArnaudde 
Moles. 
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GROENLAND 
7-5 - '99 . Toeslag
zegel ten bate van 
het nationaal mu
seum. 
4.50-f0.50kr.; 

blok met vierzegels. 'Kakkivik' 
(speldenkussen gemaakt uit rob-
benvel en voqelhuid); blokrand 
met nationaal museum en archief. 

; 4,50 
+50 ore 

7-5- '99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
6.- kr. Gestileerde poolbeer met 
rood hartje (geïnspireerd op de 
doorzichtige glazen beertjes: 
'tupilakker'). 

600 

KALAALUT l^UNAAT CR0NLAND 

7-5- '99 . Kunstzegels 1999; 
schilderijen von predikant/schil
der Peter Rosing (1892-1965). 
7.-, 20.- kr. Resp. 'Alummiu' ('de 
man uit Aluk', man in landschap, 
1944),'Tikisortortut'('thuis
komst', man op slede met pool-
honden,1956). 



GROOTBRITTANNIË 
Afbeelding melding 6/458/459. 

86 '99. Nieuwe frankeerzegels 
voor Schotland en Wales 
Zegels2nd, 1st, E, 64 p. Schot
land Resp. Schotse vlag met 
'saltire' of St.Andreaskruis, de 
'Lion Rampant' (woeste leeuw), 
distel (nationale bloem). Schotse 
tartan (ruit). 

Zegels 2nd (ail), 1st (af). E, 64 p. 
Wales. Resp. prei herinnerend aan 
liefdeslepels, stalen draak, narcis 
van leisteen, drie 'prins van 
Woles'veren. 

156'99. Huwelijk prins Albert 
en Sophie RhysJones. 
26,64 p. Twee verschillende of
leeldingen van het paar 
67'99. Millenniumzegels, Vil, 
Citizens' Tale'; aftellen tot jaar 
2000, zegels 24,23,22,21. 
19,26,44,64 p. Resp.'gelijke 
■echten' (vrouw achter getralied 
venster, tekst 'deeds not words', 
votes for women'; eerbetoon aan 
Emmeline Pankhurst, oprichtster 
ran de 'Women's Social and Politi
[ol Union', 1903, suffragettes), 
recht op gezondheid' (kraan voor 
ichoon water; Sir Joseph Bazol
jette, 18191981, ontwierp wa
erleiding), 'recht op onderwijs' 
jongen met telraam, meisje met 

■■■■■■■■I 
\ti. 

potlood, onderwijzer voor klas, 
schoonmakende leerlingen; pio
nier Robert Owen vestigde de 
'School for Children'), 'eerste 
rechten' (tekst 'freedom, lawful 
judgment, liberty, justice, equal 
rights' met op achtergrond 
'Magna Carta' van koning John, 
1215). 

HONGARIJE 
123'99. Uitgiftedatum mel
ding 5/383 'frankeerzegels, folk
loristische motieven'. 
194'99Borduurmotieven. 
79,100 Ft. Resp. von de volks
groep Csóngó uit Moldavië, uit het 
gebied van Szécsény. 
35 '99. Driehonderdvijftigste 
geboortedag wetenschapper/ 
arts/professor universiteit/lexico
graaf/dichter Ferenc Pópai Póriz 
(16491716). 
50 Ft. Portret. 
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35 '99. Honderd jaar sportclub 
van Ferencvóros ('Ferencvórosi 
Torna Club'). 
100 Ft. Document met club
embleem en lakzegel. 

45 '99. Vijftig jaar Raad van 
Europa. 
50 Ft. Beeldmerk (letter C: Council 
met de twaalf Europese sterren). 
65'99. Fauna van de continen
ten. Ill; Azië. 
27,32,52,79 Ft.; blok van 100 
Ft. Resp. Tigris regalis, Ailuropus 
melonoleucus, Panthern porcfus, 
Pongo pygmaeus; Aix galericulota. 
65'99. Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
27,32 Ft. Resp. nationaal park 
van Aggtelek (op lijst Unesco* we
relderfgoed in 1995), landschap 
met stalactietengrot vernoemd 
naar onderzoeker Imre Voss 
(17951863), portretje, bijzonder 
soort gros van Torna, vogel en flo
ra; nationaal park van het Bukk
gebergte, portretje 
ornitholoog/onderzoeker Ottó 
Herman (18351914), kalksteen
rotsen, giervalk en flora. 

65'99. Hongaarse wijngebie
den, l i l; gezicht op gebieden met 
op de voorgrond druiventrossen 
en glazen wijn. 
24,27 Ft. Resp. wijnstreek van de 
Somióberg (wijn: Juhfark), wijn
streek van de stad Sopron (wijn: 
Kekfrankos). 

Zonder datum en informatie. 
'Tudomóny Vilógkonferenciója', 
1999. 
65 Ft. Gebouw, beeldmerken van 
Unesco* en ICSU. 

IfflUlliHtïll 
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IERLAND 
294 '99. Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
30,40 p. Vellen met tien zegels. 
Resp. Kilcolmonreservaat (1993), 
Buttevont, graafschap Cork (zwa
nen), velrand met ruine van kas
teel Kilcolman( 14de eeuw) en 
roofvogel; Phoenix park met 'fal
low' herten, velroncfmet 'Welling
ton Memorial Obelisk'. 

294 '99. Honderdste geboorte
dag Sean Lemass (18991971, 
Ierse vrijwilligers, studeerde in ge
vangenis economie en geschiede
nis, gekozen in de 'DoiP: regering 
in 19251969, lid van de politieke 
partij 'Fianna Foil', minister voor 
industrie en handel). 
30 p. Portret. 
294 '99. Invoering Euro. 
30 p. (E 38). Munt van 1 Euro. 

294 '99. Vijftig jaar Raad van 
Europa. 
45 p. Vlaggen lidstaten. 

ITALIË 
45 '99. Vijftigste verjaardag 
van het vliegtuigongeluk bij Tu
rijn, waarbij de complete voetbal
ploeg van Torino om het leven 
Kwom. 

800,9001. (E 0.41,0.46). Resp. 
tien onherkenbare voetballers op 
de rug gezien en één frontaal, 
achtergrond met basiliek van Su
perga, propeller vliegtuig, clubem
oleem; clubembleem omgeven 
door namen voetballers 
(Castigliano, Bongirono, Bollarini, 
Mazzola, Mortelli, Schubert, Rigo
monti, Bollarini 11, Bacigolupo, Os
sola, Grezor, Grova, Fodini, Loik, 
Menti, Operto, Maroso, Gobetto), 
basiliek van Superga. 

55'99. Vijftig jaar Rood van 
Europa. 
800 L. (E 0.41). Gebouw van de 
Raad van Europa in Straatsburg. 

JERSEY 
196'99. Huwelijk prins Edward 
en Sophie RhysJones. 
35 p. Tweemaal, in samenhang. 
Twee hartvormige portretten met 
datum. 

^ l ^ ^ l A A A A * 

JOEGOSLAVIË 
273 '99. Zeventig jaar maat
schappij van advocaten/rechters 
van Belgrado ('Barristers Act' in 
voormalig koninkrijk Joegosla
vië). 
6. Ndin. Geblinddoekte Vrouwe 
Justitia, wereldbol, beeldmerk. 
!■■■■■■■■■■■■■ 
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94 '99. Vijfenveertigste kam
pioenschap tafeltennis. 
6. Ndin. Tweemaal. Gestileerde 
tafeltennissers, beeldmerk en 'tar
get'. 

Zonder datum. 
Zegel letter A. 'Target': schietschijf 
(Servisch protestsymbool tegen de 

NAVObombardementen). 
55'99. Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten. 
6., 15.Ndin. Resp. nationaal 
park Kopaonik (1981), landschap 
met vogel Faico peregrinus; natio
naal park Lovcen (1952), land
schap met flora. 

135'99. Europees natuurbe
houd. 
6., 15. Ndin. Resp. landschap, 
hond met spade, spinnenweb; 
symbolische voorstelling (duim 
perst druppel uit wereldbol); 
oeeldmerk. 

^ , 1 5 , 0 0 

LETLAND 
33 '99. Uitgiftedatum melding 
5/383 'frankeerzegel, serie pro
vincie en stadswapens, Zemgale'. 
104'99.ldem'Jelgava'. 
244 '99. Letlandse literatuur; 
schrijver Rudolf Bloumonis (1863
1908). 
1.10 Lvl. Liefdesgeschiedenis 
'Purva bridejs' (over de paarden
knecht Edgars en zijn Kristine, als 
drama 'Uguni' en als film); af
beelding paardenknecht Edgars en 
speelkaarten (schoppenkaart, kla
verkoning, hartenvrouw, joker). 

wBawBSÊmm 

35 '99. Vijftig jaar Raad van =: 
Europa (Letland lid sinds 1995). = 
0.30 Lvl. Twaalf Europese sterren i^ 
Juni ' 99 . Geschiedenis van ver ^ 

voer in 2 
Riga. z 
0.10,0.30,  — 
O 40,0.70 mi 
Lvl. Resp. vtl 
elektrische 
tram 
(1901), 
zeilschip 



(gaffelschoener Widwud, 1903), 
vliegtuig, locomotief type TK. 
Juni '99 . Basiliek van Agiona 
(centrum katholieke godsdienst). 
0.15 Lvl. De basiliek (bezoek van 
paus Johannes Paulus II in 1993). 

LITOUWEN 
Afbeelding melding 6/459. 

24-4-'99. Folklore; volksmotie
ven. 
10,20,70 c. 

MACEDONIË 
3-3-'99. Iconen. 
4,8,19,30 den.; blok van 50 
den. Resp. Maria Boodschap 
(1535, klooster Slepce bij Demir 
Hisar), heiligengroep (1862, St.-
Nicolaaskerk, Onrid), Maria met 
Kind (1535, klooster Slepce), 
Christus de Verlosser 
(1393/1394, klooster Zrze, 
Prilep); Christus met aartsengelen 
(1626,St.-Michaelskerkinhet 
klooster Lesnovo, Probistip). 

MADEIRA 
5-5-'99. Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
100.- e. (E 0.50). natuurpark van 
Madeira, flora. 

MAN 
26-4-'99. Frankeerzegeis, III; 
rozen. 
5,22,26 p. 'Dog Rose', 'Silver 
Jubilee', 'Gorse'. 
14-5-'99. Honderd jaar'Manx 
Gaelic Society'; 'juwelen van de 
taal van het eiland Man' (seizoe
nen met oude elementen van aar
de, wind, vuur en water). 
22,26,50,63 p. Resp. winter, 
lente, zomer, herfst. 
2-6-'99. Vorsten van de 20ste 
eeuw. 
Vel met zesmaal 26 p. Resp. ko
ningin Victoria (1837-1901), Ed
ward VII (1901-1910), George V 

- (1910-1936), Edward VIII (1936), 
: : GeorgeVI (1936-1952), Elizabeth 
2 111 952-). 
- : 18-6-'99. Transport; bussen. 
= 22,26,28,37,38,40 p 
::: Resp.'Tilling Stevens 46 d/deck 
= 1922MN1880','ThornycroftBC 
< 28seatd/deckl928MN5454', 
Ï 'ADC 416 28 Seats/deck 1927 
°" MN 4927','Stoker Squire 25 seat 

M O s/deck 1914 MN 590','Thorny-
«fcW croft A2 20 seat s/deck 1927 MN 

5002','Leylond Lion LT9 34 seat 
s/deck CMN 691'. 
19-6-'99. Huwelijk prins Edward 
en Sophie Rhys-Jones. 

MOLDAVIË 
9-4-'99. Honderdvijfentwintig 
jaarUPU*. 
25 b. Postkoets. 
9-4-'99. Vijftig jaar Road von 
Europa. 
2.20 L. Beeldmerk, koart van 
Europa. 

OEKRAÏNE 
27-2-'99. Vijfenzeventigste ge
boortedag filmregisseur Sergej 
Poradschanow (1924-1990). 
40 k. met vignet. Resp. Porad
schanow (masker), scène uit 
'Schottene vergessener Ahnen'. 
4-3-'99. Vijftigste geboortedag 
componist/zanger Wolodimir 
Iwasjuk (1949-1979). 
30 k. Portret. 

OOSTENRIJK 
Afbeeldingen melding 6/460. 

28-5-'99. Honderdste geboorte
dag autofabrikant Ing. Karl 
Jenschke. 
7.-S.Auto'SteyrBaby'. 
28-5-'99. Serie 'oud kunsthand
werk'. 
8.- S. Marmerreliëf van St. Martin. 

POLEN 
Afbeelding melding 6/460 

5-5-'99. Europa 1999; thema 
'nationale parken en notuurreser 
vaten'. 
1.40 Zl. Notionaal park Biolo-
wieski (Unesco*-lijst werelderf
goed in 1979), vogel Picoides tri-
doctylus met op acntergrond af
beelding 'ouroch' (symbool van 
het park). 
5-5-'99. Vijftig jaar Raad van 
Europa. 
1.- zl. Gebouw van de Raad van 
Europo in Straatsburg, beeldmerk 

(C: Council met twaalf Europese 
sterren). 

PORTUGAL 
5-5-'99. Vijftig jaar Raad von 
Europa. 
100.-e. (E 0.50). Beeldmerk (let
ter C: Council met de twaalf Euro
pese sterren). 
5-5-'99. Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
100.-e. (E 0.50) Nationaal park 
Penedo-Gerês in Noord-Portugol 
met wolf. 

13-5-'99. Driehonderdste ge
boortedag Sebastiöo José de Car-
valho e Melo, markies van Pombal 
(1699-1782). 
80.-e. (E 0.40); blok met 80, 
210.-e. (E 0.40,1.05). Resp. por
tret; portret, schrijvende hond, ze
gels met blokrana bijna volledige 
afbeelding markies, gebouwen, 
ruiterstandbeeld. 

ROEMENIE 
26-4-'99. Vogels. 
1100,2700,3700,57001 Resp. 
Ara mocao (orakanga), Pavo al
bus (witte pauw), Pavo cristotus 
(pauw), Cocotuo golerito (kake
toe). 

RUSLAND 
12-4-'99. Dag van de ruimte
vaart, onderzoeK van de ruimte. 
Blok van 7.- r Zegel met ruimte
station Alfa, blokrond met ruimte
station Mir' vrede, weer- en com
municatiesatelliet, gebouwen, 
vliegtuig, auto, beeldscherm, scho
telantenneontvangers, citaat 
grondlegger moderne ruimtever
kenning K.E. Tsiolkowsky (1857-
1935)'... de mens zal niet altijd 
op de aarde blijven moor zal op 
jacht naar licht en ruimte voor
zichtig doordringen buiten de at
mosfeer en vervolgens de circum-

soloire ruimte veroveren'. 
27-4-'99.IBRA 99, wereldpost-
zegeltentoonstelling in Neuren
berg. 
3.- r. Huis van schilder Albrecht 
Dürer (1471-1528), logo 

j fB Ü 
SAN MARINO 

12-5-'99. 
Vijftig jaar 
Rooa van Eu
ropa. 
1300 L. (E 
0.67). Man
netjes klim
men op tegen 

getal 50 leunende ladder naar 
beeldmerk (C: Council). 
12-5-'99. Honderdvijfentwintig 
joorUPU*. 
800,30001. (E 0.41,1.55). Resp. 
zegel met gebouw en tekst uit 
1874 (Bern, 9 oktober 1874); 
landkaart met vermelding lidsta
ten, datum 1 juli 1875. 
12-5-'99. Asielverlening van 
San Marino aan Giuseppe Garibal
di (1807-1882) honderdvijftig 
jaar geleden op 31 juli 1849 (ach
tervolgd door Oostenrijkse troe-
pen)/'Republica Romano' van 9 
februari tot 3 juli 1849. 
1250 L (E 0.65). Garibaldi met 
zwierige hoed met veer (gravure 
van Lorusso)/Romeinse republiek 
(menigte mensen op de 'Piazza 
del Quirinole'). 

SLOWAKIJE 
5-5-'99. Vijftig jaar Rood van 
Europa. 
16 SK.; blokje van 16 Sk. Vrou
wengezicht (Europa?) omringd 
door Europese sterren; rand blokje 
met beeldmerk in vlogvorm 

5-5-'99. Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
11 en 9 Sk. In doorlopende sa
menhang. Nationaal park 'Hohe 
Tatra' 
5-5-'99. 'Clerguman Renova
tion'. 
5 Sk. 'Transfiguratie' (verheerlij 

king op 
de berg, 
Lucas 
8:29) met 
afbeel
ding van 
Jezus, 
Mozes en 
Elia en 

slapende discipelen Petrus, Johan
nes en Jacobus. 

SPANJE 
26-3-'99. Honderdvijftig jaar 
Spaanse politie. 
35 P Motoragent, helikoptereen-
heid, de NBC (nucleair, bacteriolo
gisch, chemisch). 
9-4-'99. Exfiina '99; notionale 
postzegeltentoonstelling in Zoro-
goza. 
Blok van 185 P. Zegel en blok
rond met afbeeldingen van paleis 
'Lo Aljoferio' (interieur), logo. 

# " ^ 

16-4-'99.Vijftia jaar URE 
(Union de Radiooficionados 
Espaüoles Spoonse bond van 
amateurzenders). 
70 P. Symbolische voorstelling, 
logo 
30-4-'99. Zevende wereldkam
pioenschap atletiek, Sevilla 1999. 
70 P. Symbolische voorstelling 
met o.a. beeldmerk, figuurtje 
(mascotte?) met drie sportdicipli-

5-5-'99. Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
70 F. Natuurpark Monfrogüe in 
provincie Cóceres, wilde kot. 
7-5-'99. Vijfenzeventig jaar me
tro in Barcelona, BornafÜ '99, 
postzegeltentoonstelling. 
70 P. Metrotrem, loartollen, 
beeldmerk. 
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TSJECHIË 
5-5-'99. Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
11.-, 17.-Kc. Resp.Sumavo 
(1991) met grote spar, Podyji 
(1991) met meanderende rivier 
de Dyje. 



S5 '99. Tekens van de dieren
riem. 

Kc.Weegschaall Libra). 
26 5  ' 99 . 'Voor kinderen'; hon
derdste geboortedag van illustra
tor/journalist/schrijver Ondrej 
Sekora (18991967). 
4.60 Kc. Illustraties ontleend aan 
3oek'FerdatheAnt'(Ferdade 
mier, Pytiik de kever en de deftige 
LadyBird': lieveheerbeestje). 

265  '99 . 'Schoonheid van ons 
and'. 
3., 11.Kc.Resp.de kettingbrug 
n Stódlec, overdekte houten brug 
n Cernvir. 

rURKIJE 
133  '99 . Toetreding van Kemal 
4tatürk( 18811938) tot de mili
laire academie honderd [aar gele
gen. 
75.000I5000 TL. Portret eerste 
;taatspresident, stenen leger met 
ioofd van Atatürk. 

I/VITRUSLAND 
16/2212'98!Frankeerze

jels. 
1500,3000,5000 r. Kerk in 
tinkawitschi. 
20l'99.Tv*eehonderdstege
)oortedag dichter en prozaschrij
ver Aleksondr Sergejevitsj Poesj
cin (17991837). 
5300 r. Monument 'Mickiewicz

'oesjkin' in St. Petersburg van A. 
\nikeichik. 
52'99. Frankeerzegels. 
iOO r. Kathedraal van de 
Drieëenheid', lshkol(15de 
leuw). 
232 '99 . Burger en militair 
ransport van de outomobielfa
iriek Minsk. 
fel met 10.000,15.000 (twee
naai), 30.000 (tweemaal), 
iü.OOO r. en twee vignetten. Ge
leeltelijke doorloper. Resp. graaf
nachine, dieplader, mobiel raket
lysteem 'Smertsch', kraanwagen, 
nobiele radarwagen, mobiel ra
cetsysteem 'TopoT. 
l3'99.Sierglasuithetnatio
laal kunsthistorisch museum. 
iO.üüO(tweemaol), 100.000 r. 
(esp. kelkglas (1730), sierglas
verlc (19de eeuw), olielamp 
20ste eeuw). 

JSLAND 
!5 5  '99 . Europol 999; thema 
nationale parken en natuurreser
aten'. 

50., 75. kr. Resp. groep pseudo
kraters van Skütustadir bij Myvatn 
(meer), lavalandtong van schierei
land Sneefellsnes. 

■  ^ —  '  ^ — —  "  

25 5  ' 99 . Paddestoelen. 
35., 75. kr. Resp. Suillus grevil

lei, Agaricus campestris. 

ISLAND 25"^ 
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ZWEDEN 
20 5  ' 99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten', 
7 kr. Tweemaal. Resp. nationaal 
park Tyresta (1993), uil in den
nenboom met meer op achter
grond; eilandje Gotska Sandön in 
de Oostzee, gedeeltelijk nationaal 
park sinds 1910, sinds 1963 volle
dig, rode boslelie met duin op ach
tergrond. 

20 5  ' 99 . Flora; orchideeën 
(groeien in het wild op eilanden 
Oiand en Gotland). 
Viermaal 'brev' (mopje met tien 
zegels voor binnenlands briefpor
to). Resp. Anacamptis pyramidalis, 
Epipactus palustris, Cypripedium 
calceolus. Orchis morio. 
205  '99 . Europese parlements
verkiezingen/vijftig jaar Raad van 
Europa. 
7 kr. Symbolische voorstelling van 
een levenskrachtige kiem (sym
bool voor hoop en vertrouwen). 

P W W W ^ ^ P W « 

SVERIGE 7kr 

205  '99 . Rijwielen. 
Zegel 'brev' (binnenlands tarief), 
'föreningsbrev' (postzegel voor 
vereniginaspost), 6,8 kr. Resp. 
racefiets, fiets van Tante Pos, 
vouwfiets, koerierfiets. 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
74 '99 . Honden. 
10.000,20.000,30.000,40.000, 
50.000,60.000 Af.; blok 
van150.000 Af. Resp.'Welsh 
corgi', 'Border collie', 'Smooth 
collie'.'Beorded collie', 'Bobtail', 
'Shetland sheepdog'; 'Rough 
collie'. 

ALGERIJE 
Afbeeldingen melding 6/461. 

kAAA***A**AA***«*«« 
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n11 '98! Vogels. 
5.,10.,24.,30.Dh.Resp.Pan
dion haliaetus, Lorus audounii, 
Phalacrocorax aristotelis, Phalo
crocorax carbo. 
1012 '98 l Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
5., 24. Dh. Beeldmerken. 

ARGENTINIË 
1212 '98! Vogels; zelfklevende 
zegel. 
60 c. 'Picaflor'. 
9 12  ' 98 ! De postbode. 
25,75 c. Resp. In 1920, heden. 
164'99. 'Pasion Porteüa'; 
cafés in Buenos Aires. 

$0.25,0.75 
(tweemaal), 
1.25. Resp. 
melksolon 
'La Giralda', 
café 'Homero 
Manzi', ban

ketbakkerij 'Ideal', café 'Tortoni'; 
postzegelboekje met zelfklevende 
zegels. 

174 '99 . Vijfentwintigste boe
kenbeurs; honderdste geboorte
dag Jorge Luis Borges (1899
1986). 
Strook met tweemaal 75 c. met 
vignet, doorlopend beeld. Symbo
lische voorstellingen. Resp. Doek, 
Romeins getal XXV, letters ABC, 
beeldscherm en muis, CDrom; 
mensen met boeken, getal XXV; 
mensen met boeken en portret. 

Repubtica Afgenlma 

1 
244  '99 . Honderd jaar rugby in 
Argentinië. 
75 c; blok van S1.50. Resp. rug
by ('Los Pumas'), rugby vroeger 
en nu. 

ARMENIË 
59 '98! Zeventienhonderd jaar 
christendom als staatsgodsdienst 
in Armenië (2001); Armenia '01, 
internationale postzegeltentoon
stelling in Erewon (V); Armeense 
kerken verspreid over de wereld. 
Strook met vijfmaal 100 d. Resp. 
'kerk van de neilige 40 kinderen' 
in Miloon, St.Sargiskerk in Lon
den, St.Vardonkothedraal in New 
York, St.Johanneskerk in Parijs, 
kathedraal van Gregorius de Ver
lichter in Buenos Aires. 
269 '98! Aardbeving van 1988 
tien jaar geleden. 
250 d. 'Na de aardbeving'. 
2310 '98 l Mineralen. 
170,250 d. Resp. pyriet, agaat. 
112'98! Honderdvijfentwintig
ste geboortedag van 
schrijver/vertaler Walerie Briusow 
(18731924). 
90 d. Portretschilderij van de hand 
van V. Moliutin. 

AUSTRALIË 
65 '99 . Televisieprogramma's 
voor kinderen. 
Strook met vijfmaal 45 c. met 
doorlopend beeld; postzegelboek
je met tweemaal vijf zegels. Resp. 
'Here's Humphrey' (beer met ge
ruit jasje en noed), 'Bananas in 
Pyjamas' (twee banenen in ge
streepte pyjama's, 'Mr Squiggle' 
(figuurtje met potlood ols neus), 
'Play Scnool' (tweemaal, klok, 
beren, paardje, speelgoed). 

iiHMS ie ffia»s: 

AÜSTlALiA 

135 '99 . Honderd jaar'Perth 
Mint'. 
$ 2.. Voor en achterkant van • 

gouden'sovereign'uit 1899. 
86 '99 . 'Sport; honderd jaar 
'Test Rugby'; 'Centenary Test' te
gen Engeland in 'Homeoush 
Stadium' in Sydney, 26 juni 1999. 
45 c. Tweemaal, in samenhang, 
S I .  , 1.20. Resp.'Wallabies'(wal
laby: kleine kangoeroe) tegen 
NieuwZeeland, 'Wallabies' tegen 
ZuidAfrika, 'Wallabies' teqen Wa
les. 

87 '99 . De natuur van Austra
lië; de kust. 
70,90 (tweemaal, in samenhang) 
c, S 1.05,1.20. Resp. Megoptera 
novaeanglioe, Zebramoria zebra; 
Hallaster Indus, Pholium areola. 
Nautilus pompilius; Caretta caret
ta, Melo ampnora; Haliaeetus leu
cogaster, Strombus vittotus comp
beïli. 

AZERBEIDZJAN 
26 '98! Culturele personen. 
250 m. Driemaal. Resp. volkszan
ger Aschug Alesker (1823?), dich
ter Magomedhusein Schachrijor 
(geboren in 1908), componist 
Karo Karajew (geboren in 1918). 

BAHAMA'S 
97  '98 ! Vijfentwintig jaar onaf
hankelijkheid, I. 
15,55,60,70 c. blok von $2.. 
Resp. hooggerechtshof, biblio
theek van Nassau, gouverne
mentshuis, 'Gregory Arch'; zeilre
gotta 'Exuma Family Island', 
Georgetown. 
89 '98! Milieubescherming, VI; 
oude rozen (melding 
11/823/98). 
55 c. Vijfmaal. Resp. 'Barrel Pink', 
'Yellow Cream', 'Island Beauty', 
'Big Red', 'Seven Sisters'. 
1011 '98! Kerstmis 1998. 
15,55,60,70 c.; blok van $2.. 
Resp. Mariaboodschap, verkondi
ging aan de herders, ariekonin
gen, vlucht naar Egypte; de 'Heili
ge lieboorte'. 
2411  '98 ! Internationaal jaar 
van de oceaan; onderwoterleven. 
15,55 c. 
1012 '98! Vijfentwintig jaar 
onafhankelijkheid, II. 
60 c. Portret Timothy Gibson 
(19031978, componist en dichter 
volkslied 'March on Bahama
land'). 
Zonder datum. Herdruk fron
keerzegel. 
10 c. Met opdruk jaar 1999. 

êmv 

http://Kc.Resp.de
file:///nikeichik


BARBADOS 
Aanvulling melding 5/386 
'Australia 99, wereldpostzegelten-
toonstelling in Sydney, zeilsche
pen'. 
Blok van S 4. Zeilschip '3 Com' in 
de 'BT Global Challenge Round the 
World Yacht Race 1996/1997' 
von Southampton via Rio de Ja
neiro, Wellington, Sydney, Kaap
stad, Boston en retour naar 
Southampton. 

27-4- '99 . WWF*; vogels 
('Piping plover'). 
10,45,50,70 c. Resp. jong in on
diep water, vrouwtje met eieren, 
jonge vogels, mannetje. 

BELIZE 
17-3- '99. Posen 1999; flora 
met bijbelse teksten op achter
grond. 
10,25,60c.,Sl.Resp.Eucharis 
grondiflora, Hippeastrum puni-
ceum, Zephyranthes citrino, Hy-
menocallis littoralis. 

BENIN 
28-3- '99 . Schaken; schaak
meesters. 
135,150,200,270,300,400 F.; 
blok van 1000 F. Resp. Michail 
Tol, Emanuel Lasker, José Raul Ca-
pabianco, Alexander Aljechin, Max 
Euwe, Michoil Botwinnik (portret-

=- ten met schaakbord op acnter-
^ grond); Wilhelm Steinitz, blokrand 
~ met schaakstukken bordpatroon. 

27-4- '99 . WWF*; slangen. 
Strook met 135,250,200,2000 
F. Resp. Python regius. Python 
sebae (van beide slangen twee 
verschillende afbeeldingen). 

BERMUDA 
Aanvulling melding 6/461 'stran
den'. 
30,60,65,$ 2.-. Resp.'Shelly 
Bay', 'Catherine's Bay', 'Jobson's 
Cove', 'Warwick Long Bay'. 

BOTSWANA 
24-5- '99. Toerisme. 
35,55t. , l . - ,2.-P. 

BRAZILIË 
17-4- '99. Vallei van de dinosau
rus (dino afgeleid von Griekse 
woord deines: vreselijk/gevaarlijk 
en sourios: hagedis), Paroibo (PB); 
onderzoek vanaf 1975 in het wes
telijke gebied van Poraiba door de 
Italiaanse paleontoloog Giuseppe 
Leonardi/IBRA 99, wereldpostze-
geltentoonstelling in Neurenberg. 
R$ 1.05. Fossiele voetafdruk 
(prent), Iguanodon, Stegosaurus, 
Allosourus; logo. 

f*̂  
u Brastl 9» 

1 
21 -4 - ' 99 . Fort van Santo Amoro 
do Borro Grande (SP); historisch 
erfgoed.. 
R$ 0.22. Het fort. 

15QDR 

25-4 - '99 . Vlinders. 
200,500,900,1000,1500,4000 
R.; blok van 5400 R. Resp. Arosch-
nio levana, Vanesso cardui, Clos-
siona euphrosyne, Coenonympha 
hero, Pornassius opollo, Plebejus 
argus; Paloeochrysophonus hip-
pothoe. 

KO-ïAUMt nti 
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22-4- '99 . Brazilië vijfhonderd 
jaar geleden ontdekt/Pro-Lubra-
pex 2000/Brasil 500. 
Blok met RS 2.68. Zegel met drie 
kinderen (blonk, inheems, zwart); 
blokrand met slaven, Europese im
migranten, inheemse bevolking; 
Braziliaanse bevolking bestaat nu 
uit de 'pantaneiro' (laagland van 
Moto Grosso), 'boiano'(Bohia), 
'mineiro' (Minos Gerais), 'gaücho' 
(Rio Grande do Sul), 'omozonen-
se' (Amazonegebied) e.o. 

BRUNEI 
11-11- '98! Vogels (ijsvogels). 
20,30,60s.,$l.Resp.Alcedo 
meninting, Alcedo atthis. Halcyon 
chloris, Pelorgopsis capensis. 
23-2- '99. Vijftiende nationale 
dog. 
20,60,90s.;blokvan$1.70. 

CAMBODJA 
30-3- '99 . Katten. 
200,500,900,1000,1500,4000 
R.; blok van 5400 R. Resp. 'Rag-
doH', 'Russe bleu', 'Bombay', 
'Soulier d neige', 'Orientale ä 
pelage court', 'Somalis', 'Mau 
Egyptién'. 

CANADA 
28-12-'98!Frankeerzegel; type 
esdoornblad ('mopie leaf). 
46 c. Esdoornblad. 

8-1 - ' 99 . Chinese 
zodiak**; jaar van 
de haas/bet konijn. 
46 c; blok van 95 
c. Gestileerde haas, 
Chinese karakters. 
8-1 - ' 99 . China 

99, internationale postzegelten
toonstelling in Peking (Beijing). 
Blok 'jaar van de hoos' met op
druk. 
17-2- '99. Vijftig jaar theater 
van het 'Rideou Vert', Montreal 
(eerste Franstalige theatergezel
schap in Canada). 
46 c. Maskers van blij- en treur
spel. 
24-2- '99 . Vogels. 
46 c. Viermaal. Postzegelboekje. 
Accipiter qentilis, Agelaius pboeni-
ceus, Corduelis tristis, Grus cana
densis; postzegelboekje met 
driemaal vier zegels. 
9-3- '99 . Vijftig jaar museum 
voor antropologie van de universi

teit van Brits Columbia. 
46 c. Museum, houtsculptuur 'The 
Raven and the First Men' (grote 
roof met uit schelp kruipende 
mensen) van Bill Reid. 
19-3- '99. Oude zeilschepen. 
46 c. De'Marco Polo'(1851). 
31 - 3 - ' 99 . Snelwegen met pano
rama's, III. 
Blokje met viermaal 46 c. Resp. 
'Dempster Highway' in Yukon, 
'North West Territories' (rivier de 
Mackenzie, indiaan); 'The Disco
very Trail' in 'New Foundlond' 
(hovengezicht en walvisstaart); 
'Gaspé Peninsula' Route 132, 
'Quebec' (gezicht op stad Perce en 
rots, 'hangglider'); 'Yellowhead 
Highway' in 'Manitoba' (bison). 
1 -4 - ' 99 . Territorium von Nuno-
vut ('ons land'), nieuwe provincie 
von Canada. 
46 c. Vijf naor landschap kijkende 
gezichten von Inuits (baby met 
mutsje). 
12-4- '99. Internationaal jaar 
van de ouderen. 
46 c. Man en vrouw volgen weg 
door landschap met bergen en da
len. 
19-4- '99. Sikh Canadezen; drie
honderd jaar Boisakbi. 
46 c. Symbool de 'khanda' (met 
dubbelzijdig zwoord en 'chakra': 
cirkel als goddelijk symbool). 
27-4- '99 . Flora, orchideeën; 
zestiende wereldconferentie 'or
chideeën', Vancouver, Canada. 
46 c. Viermaal. Chinese 'brush-
paintings'. Resp. 'dragon's 
mouth', 'greater yellow lady's 
slipper', 'small round-leaved or-
chia', 'small purple fringed or
chid'; postzegelboekje met twaalf 
zegels. 

CAYMANEILANDEN 
26-3- '99 . Posen 1999; kunst
werken van Miss Lassie (Gladwyn 
Bush). 
10,20,30,40 c. Resp.'zij rolden 
de steen weg' (twee engelen en 
Jezus), de hemelvaart, 'de wereld 
bidt om vrede' (biddende mensen 
van verschillend ras), de kruisberg 
(drie kruisen met vogels). 

baiter lyW-Caynian Islands 
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CHINA (Republiek, Taiwan) 
3-5- '99. Oude Chinese gravure, 
tweede druk. 
19.-. Flora. 

12-5- '99. Internationale rood 
van verpleegkundigen honderd 
jaar geleden gesticht (118 natio
nale bonden met 1.5 miljoen le
den). 
5.-, 17.-. Resp. verpleegster bij 
bed, verpleegster met patiënt in 
rolstoel; verpleegster met dien
blad, werelobol; oeide zegels met 
beeldmerk'100 jaar'. 
27-5- '99 . Chinese klassieke 
opera (legendes van de Ming-
dynostie). 
5.-(tweemaal), 12.-, 15.-.Resp. 
'Wuan Sho Chi' ('Wosbinq Cotton 
Yarn', opera van Liang Cnenyu), 
'The story of a Pipa': Chinees 
snaarinstrument (Kao-ming), 'The 
story of Hung Fu' (Chang Fengyi), 
'Poiyueh Pavillion' (toegeschreven 
oon Shi Hui). 

MÉÉÉÉÉÉ«É«M«ÉM«ad 

CHRISTMASEILAND 
15-7- '99. Favoriete festivols; 
bekroonde kindertekeningen. 
45 (tweemaal), 85 c.,S 1.20. 
Resp. van Fong Jason (10 jaar), 
SitiZanariahZainal(14), Tan 
Diana (8), Anwar Romlan (10). 

COCOS(KEELING)EILANDEN 
17-6- '99. 'Levend mozaïek', 
kustleven (vogels, zeilboten, vlin
ders, flora, vissen, koralen). 
Vel met viermaal vijf zegels van 5, 
10,25,45 c. Doorlopend beeld. 

COSTA RICA 
16-7- '98! Vlinders. 
10,15,20,30,35,40,45,50, 
66,60 Cs. Resp. Caligo memnon, 
Morpho peleides, Papilio thoos, 
Siproeto stelenes, Ascia monuste, 
Parides iphidomas, Smyrna blon-
fildia, Callicore pitheos, Hostoris 
odius, Donous plexippus. 
27-7- '98! Vijfentwintig jaar na
tionale universiteit, Herrero. 



50 Cs. Schilderij 'generatie van in

zicht' van Julio Escómez. 
3011'98! Ameriko,Upaep*; 
belangrijke vrouwen. 
50 Cs. Portret schrijfster Cormen 
Lyra (pseudoniem voor Maria Isa

bel CarvajaK 18881949). 
l12'98i Kerstmis 1998; ver

lichte toeslagzegels ten bate van 
kinderdorp. 
Strook met driemaal 16 Cs. Gesti

eerde planten. 
lM2'98!Vijftiastesterfdaa 
van Mahatma Gandhi (Mohandas 
Karamchand, 18691948). 
50 Cs. Portrettekening van de 
hand van Miguel Casafont B. 

CUBA 
223'99. Bekende Cubaanse 
musici; portretten en tijdens optre

den. 
5,15 (tweemaal), 35,65,75 c. 
Resp. Damaso Pérez Prado (als 
drummer), Benny More (optre

dend met stok), Chono Pozo (als 
drummer), Miguelito Valdés (als 
zanger), Bola de Nieve (als pia

nist), Rita Montaner (als zange

res). 

253'99. Bezoek van Simon 
Bolivar tweehonderd jaar geleden. 
65 c. Tweemaal. Resp. Portret, 
itandbeeld. 
263'99. Veertig jaar staatsvei

igheid, ministerie van binnen

andse zaken. 
!)5 c. Wapenschild met 'Seguridad 
iel estado, ministerie del interior', 
aartallen. 
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)OMINICAANSE REPUBLIEK 
!3ll'98!Expofila98,inter

lationale postzegeltentoonstelling 
n Santo Domingo. 
i 5. Tentoonsteliingslogo, Colum

lusmonument in Santo Domingo. 

GYPTE 
!33'98! Frankeerzegel; 
arao's. 
P. Farao Thoetmozes IV (reg. 
4121402 voor Christus). 
!94'98! Frankeerzegel; 
arao's. 

E.£. 2. Toetanchamon (reg. 1347

1339 voor Christus). 

FALKLANDEILANDEN 
133'99. Bezoek van prins 
Charles. 
£ 2.. De prins van Wales. 

FIJI 
274'99. Fauna; eenden. 
S 2.; blok met tweemaal $2.. 
Resp. Anas superciliosa pelewen

sis, Dendrocygna arcuato; blok

rand met logo IBRA 99, wereld

postzegeltentoonstelling in Neu

renberg. 

HONGKONG 
235'99. Openbaar wegver

voer. 
$1.30,2.40,2.50,2.60,3.10. 
Resp. bus (tekst in wolkje 'bus is 
so convenient!'), minibus ('stop 
under the bridge, please!'), trom 
('what a wonderful ride!'), taxi 
('you can qo anywhere you like by 
taxi!'), lucnthavenexpres ('it's the 
fastest way to the airport!'). 

1 7 '99. Toerisme; gezamenlijke 
uitgifte van Hongkong en Singa

pore. 
$1.20,1.30,2.50,2.60,3.10, 
5.. Resp. haven flongkong, 'sky

line' Singapore, grote bronzen 
boeddha 'Tian Tan' op Lantou ei

land (Hongkong), symbool van 
Singapore de 'Merlion' (mystiek 
wezen: half vis, half leeuw), 
straattafereel Hongkong, met glas 
overdekte winkelstraat 'Bugis 
Junction' in Singapore. 

INDISCHE OCEAANGEBIED 
BRITS 
Afbeelding melding 5/386. 

712'98! Uitgiftedatum mel

ding 1/66 'internationaal jaar van 
de oceaan'. 
26,34 p. Beide tweemaal. Resp. 
Balaenoptera edeni, Stenella coe

ruleoalba, Globicephala macro

rhyncha, Stenella longirostris. 
l2'99.Uitgiftedafum melding 
1/66 'frankeerzegels, schepen'. 

KIRIBATI 
112'98! Uitgiftedatum mel

ding ll/825/'98'broeikaseffect'. 

KOREA ZUID 
l10'98rKoreaPilgramge 
Special'. 
Velmettwaalfmaall70w. 
912'98! Registratie Koreaans 
culturele kunstschatten; werelderf

goed. 
170,340 w. 

MAAGDENEILANDEN 
1999. Hagedissen. 
5,35,60 c., $1.50; blok met 
viermool 75 c. Resp. 'rock igu

ana', 'pygmy gecko', 'slippery 
bock skink', 'wood slave gecko'; 
'Doctor Lizard', 'Man Lizard', 'yel

lowbellied lizard', 'ground lizard'. 

MADAGASCAR 
74'99. Serie 'flora en fauna'. 
1950Fmg.(39ÜAriary).ZesmaaL 
Resp. toekon, kolibrie, kikker 
(tweemaal), jaguar, 'pangolin'. 
Drie blokken van 10.000 Fmg. 
(2000 Ariary). Resp. tijger, lui

paard, konijn (jaar van net ko

nijn). 
Blok met viermaal 1500 Fmg. 
(300 Ariary). Jaar van het konijn. 

MALAWI 
1012'98! Vijftig jaar universe

le verklaring rechten van de mens 
(melding 3/227). 
601., 6,7,8 K. Resp. stemrecht 
(vrouw werpt stembiljet in stem

bus), recht op onderwijs (leermid

delen), rechtsgelijkheid (weeg

schaal met blanke en kleurling), 
recht op eigendom (man slaat ar

men om huis en hof). 
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MALEISIË 
43'99. Inhuldiging sultan 
Mizan Zainal Abidin. 
30,50s.,lRM. 
l 4 '99. Katten. 
30,50s.,lRM. Resp.'Kucing Ma

laysia', Siomees, Abessijn. 

MAROKKO 
224'98l Uitgiftedatum mel

ding 2/150 'zesentwintigste con

gres internationale bond weg

transport'. 
145'98! Frankeerzegel. 
2.30 Dh. Portret koning Hassan II 
(geboren in 1929). 

295'98! Uitgiftedatum mel

ding 2/150'koper'. 
6. Dh. Kunsthandwerk (koperen 
wandluchter). 
208'98! Uitaiftedatum mel

ding 2/150 'vijfenveertigste ver

jaardag van de revolutie'. 
6. Dh. Koning Mohammed V en 
koning Hassan II. 

MAYOTTE 
76'99. 'Le founga'. 
5.40 F. 

MICRONESIË 
278'98!Fala (19401952), de 
hond van president Franklin D. 
Roosevelt. 
Blok met zesmaal 32 c. Doorlo

pend beeld. Verschillende afbeel

dingen van Falo; blokrand met af

beeldingen van Falo de 'first dog 
of the land', president Roosevelt, 
'Franklin Delano Roosevelt Memo

rial' met bond. 

NAURU 
911'98! Kerstmis 1998. 
85,95 c. Resp. palmenstrand, vis, 
bloemen, kaars; bloemen, pal

menstrand, cadeau, fruit. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
284'99. Vijftig jaar opvoe

dingsgesticht van het gouverne

ment (GOG); muziekinstrumenten. 
40,75,85 c. Resp. wiri (dansende 
meisjes), bamba (het GOG), trian

gel (jongen bespeeh de triangel); 
alle zegels met golvende noten

balken met noten; beeldmerk. 

NEPAL 
1012'98! Vijftig jaar universe

le verklaring rechten van de mens. 
lOR. Lachend gezicht, vogel, 
beeldmerk. 

NIEÜWCALEDONIË 
21 4'99. Inheemse muzieksin

trumenten. 
30,70,100 F. Resp.'bwanjep', 
'sonnailles' (belletjes aan koord), 
bamboefluiten. 

214'99. Elfde spelen van de 
ZuidPocific. 
5,10,30,70 F. Resp. atletiek, 
tennis, karate, baseoal. 

234'99. Paul Bloc, 
politicus/journalist/novellist/dich

ter (18831970). 
105 F. Portret, afbeelding uit 'Les 
filles de la Néamo' over leven in 
de kolonie en rassenvermenging 
(1950). 

NIGERIA 
1711'98! Vijftig jaar universi

teit van Ibadon. 
5,30 N. Resp. universiteitsge

bouw, logo 50 jaar; beide zegels 
met universiteitswapen. 

201 '99. Treinen. 
5,10,20,30 N. Resp. gekooide 
locomotief, Iddo terminus, twee

maal een trein. 

NIUE 
173'99.Naaktslakken. 
20 c.,$l., 1.20,1.50; vel met 
tweemaal vier zegels. Resp. Risbe

cia tryoni, Chromodoris lochi, 
Chromodoris elizobethino, Chro

modoris bullocki; volrond met vis

sen, koralen, zeester en zeeschild

pod, logo WWF* 

NORFOLKEILAND 
275'99. Vogels; Pterodroma 
solondri. 
75 c., $1.05,1.20; blok van 
$ 4.50. Resp. in vlucht, kop, met 
jong; als de 75 c, blokrand met 
Droedplaats (uitgehongerde straf

kolonie op Norfolkeilond voedde 
zich met de Pterodroma solondri 
'Providence petrel'). 

307'99. Flora; rozen (meer s; 
don vijftig jaar CWA: Country Wo ^ 
men's Association). 2 
45,75 c., $1.05; blok van $1.20. | 
Resp. 'Cecile Brunner', geen gege  ^ ^ 

vens; blok met roos 'A Country CO^ 
Woman'. vwl 

PANAMA 
77'98! Toerisme (aanvulling 
melding l/67/'98). 
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0.10,0.20,0.25,0.35,0.40, 
0.45,0.60 B. Resp. oude stad van 
Panama-stad, onafhonkelijkheids-
park, sluizen Panamakanaal in 
Gatün, gezicht op baai van Pana
ma, vesting 'San Jerónimo', wild
watervaren bij Rio Chagres, ge
bied 'Kuna-Yala'. 
1998! Vijftig jaar GAS*. 
0.40 B. Gebouw GAS in Bogota, 
beeldmerk. 

PARAGUAY 
12-10- '98 ! Amerika, Upaep*; 
belangrijke vrouwen. 
1600,1700 Gs.Resp. advocaat en 
jurist SerafinaDovalosd 883-
1957),'nationaal college'(ge
bouw); eerste rector normaal-
school Adelo Esperatti (1865-
1902), schoolgebouw. 
23 -10 - ' 98 ! Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens; 
schilderijen. 
500,1000 Gs. Resp. stilleven van 
Carlos Colombino (geboren in 
1937), 'man op krukken' van Joel 
Filórtiga (geboren in 1932); 
beeldmerk. 

PERU 
17-7 - '98 ! Heersers der inca's; 
portretten. 
2.70 (tweemaal), 9,705. Resp. 
Sinchi Roca, Lloque Yupanqui, 
Manco Copac. 
2 3 - 7 - ' 9 8 ! Grensconflict tussen 
Peru en Ecuador. 
Blok van 10.- S. Zegel met solda
ten bij rivier de Cenepo, blokrand 
met landkaart. 
8-8 - '98 ! Internationaal jaar van 
de oceaan. 
6.80 S. Beeldhouwwerk 'vissers op 
rieten boot' uit de Moche-cultuur 
(100 joar voor Christus tot 700 
jaar na Christus). 
11 - 8 - ' 9 8 ! Zestig jaar nationaal 
simfonieorkest. 
2.70 S. Handen van dirigent, no
tenbalk met G-sleutel. 
5-9- '98! Eerste sterfdag moeder 
Teresa(1910-1997). 
2.70 S. Moeder Teresa met kind. 
6-9- '98! Ontdekking inca-
mummie door Johann Reinhard 
drie jaar geleden. 
Blok van 1 OS. Het incameisje Ju
anita ('Princesa de Ampato'). 
8-9 - '98 ! Stichting'voor de kin
deren van Peru'. 
8.80 S. Kinderen met poppen. 
27 -9 - ' 98 ! Fauna van het Manu 
nationaal park. 
1.50 S. Oerwoud met dieren. 
9 -10 - ' 98 ! Internationale dog 
van de postzegel; zegel op zegel. 
6.80 S. 
12-10- '98! Amerika, Upaep*; 
belangrijke vrouwen. 
2.70 S. Zangeres Chabuca Granda 
(1920-1983). 
23 -10 - ' 98 ! Kikkers van het 
Manu nationaal park. 
Vel met zesmaal 3.30 S. Resp. 
Agolychnis craspedopus, Cerato-
phrys cornuta, Epipedobates 
macero, Phyllomedusa voillonti, 
Dendrobates biolot, Hemiphractus 
proboscideus. 
16-11- '98 ! Kerstmis 1998. 
3.30 S. De 'Heilige Familie' (kera

mische beeldjes uit Chulucanos). 
2 6 - 1 1 - ' 9 8 ! Ondertekening vre
desverdrag Peru en Ecuador. 
2.70 S. Vredesduif, nationale vlag
gen Peru, Ecuador, Argentinië, 
Verenigde Staten, Chili en Brazilië. 
10-12- '98! Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
5.- S. Kinderen in berglandschap, 
beeldmerk. 

POLYNESIË 
2 7 - 5 - ' 9 9 . Moederdag. 
85,120 F. 

QATAR 
2 5 - 1 - ' 9 9 . Dromedarissen (Ca-
melus dromedarius). 
25,75dh., l .- ,1.50R.;blokvan 
2.- R. Resp. lopend, staand, op 
zandheuvels, Icudde; merrie met 
veulen. 

SALOMONSEILANDEN 
19 -3 - ' 99 . Australia 99, wereld-
postzegeltentoonstelling in Syd
ney; schepen. 
Blokje met tweemaal $ 10. Resp. 
HMS'Endeavour (1770),'Los 
Reyes' met de kiel zichtbaar bij 
Guadalcanal (1568); blokrand 
met beeldmerk. 

SEYCHELLEN 
19 -3 - '99 . Australia 99, wereld-
postzegeltentoonstelling in Syd
ney; schepen. 
1.50,3.-, 3.50,10.-R.; blok van 
20.- R. Resp. 'Vierge du Cap' 
(1721),'Elizabeth'(1741),'Curi-
euse'(1768),'La Flèche'(1801); 
Franse hondelsvoarder bij de 
Seychellen (1774); blokrand met 
beeldmerk. 

SOMALIË 
3 0 - 3 - ' 9 9 . Honden. 
100,200,300,400,500,700 
Sh.So.; blok van 1000 Sh.So. 
Resp. 'American hairless terrier', 
'Muscovite guard dog' en 'Akbash 
dog', 'Mixed breeds dogs', 'Jack 
Russell terrier' en 'Chortoj', 
'Australian shepherd' en 

:̂  i I JP" 

'Chinook', 'Pit bull terrier' en 
'Cane corso'; 'White German shep-
herd'/'Belorussian owtcharka'. 

SRI LANKA 
3 -2 - '99 . Uitgiftedotum/aonvul-
ling melding 5/388/389 fran-
keerzegels 'folklore, inheemse 
danser'. 

Naast reeds gemelde waarden een 
zegel van 13.50 Rs. 
19-2 - '99 . Vijftig jaar communi
catie. 
Vl/aarden niet gemeld. 

ST. KITTS (ST. CHRISTOFFEL) 
Aanvulling melding 5/359 'hon
derdvijfentwintig jaar UPU*. 
30,90 c. Resp. mensen bij roei
boot; St. Kitts omgeven door 
stoomboot, vliegtuig, zon, duiker, 
vis, watervogel; beide zegels met 
beeldmerk. 
27 -4 - ' 99 . Vogels; IBRA 99, we-
reldpostzegeltentoonstelling in 
Neurenberg. 
Vel met zestienmoal 80 c. 
Zonder datum. Herdruk fran-
keerzegels, vlinders. 
10,15,25,30,40,50,60,90 c., 
S I . - , 1.20. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
10-5 - '99 . Trekvogels. 
20.- F. 'Le canard pilet'. 

TOGO 
2 7 - 3 - ' 9 9 . Honden. 
100,150,200,300,400,500 F.; 
blok van 1000 F. Resp. Sint Ber
nard, teckel, Duitse herder, Itali
aanse windhond,Yorkshire terrier, 
Schnauzer; Afghaanse windhond. 

REPUBUQUETOGOLAISE 
P0STES1999 

Smt-ionrt 

29 -3 - ' 99 . Fronkeerzegels; flora. 
100 (driemaal), 150 (driemaal), 
200 (tweemaal), 300 (tweemoal), 
500,1000F.Resp.Dimorphothe-
ca barberiae, Coraaluma burchar-
dii, Hoyo carnoso, Amaryllis bella
donna, Watsonia beatricis, Anthu-
rium schezerianum, Arctotis bre-
viscapa, Thunbergio alata, Impa-
tiens petersiana, Glauciun flavum, 
Chrysanthemum segetum, Zante-
deschia oethiopica. 
6-4 - '99 . Mineralen. 

100,150,200,300,400,500 F.; 
blok van 1000 F. Resp. calciet, 
turkoois, pyriet, toermolijn, pyra-
giriet, malachiet; beril. 

REPUBLIQÜE 
MAIJLCIilTB 

; 5 0 0 f POSTKS 1999 

TOKELAU 
16-2 - '99 . Chinese zodiak**; 
jaar van het konijn. 
Blok van $ 3.-. 
19-3 - '99 . Australia 99, wereld-
postzegeltentoonstelling in Syd
ney; scnepen. 
Blok van $ 3.-. HMS Pandora. 

TRISTAN DA CUNHA 
2 7 - 4 - ' 9 9 . V ™ F * ; vogels (Dio-
medea exulans). 
5,8,12,15 p. Resp. baltsen, met 
jong, volwassen vogel, in vlucht. 

TUVALU 
20 -11 - '98 ! Uitgiftedatum mel
ding 1/68'kerstmis 1998'. 

VERENIGDE ARABISCHE EMI
RATEN 
18-4 - '99 . Internationale dag 
'monumenten en plaatsen'. 
150,250 fils. Resp. beeldmerk 
'internationale dag' (ingesteld 
door Icomos: International Council 
on Monuments and Sites, Hommo-
met,18opril1982),AI-Faheidi 
fort (1799) in Dubai en kamelen. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
9-2-'99. 'Hospice Care'; zelfkle
vende zegel. 
33 c. Vlinder boven kliniek en 
boom. 
18-2-'99. 'Celebrate the Centu
ry', V. 
Vel met vijftienmaal 33 c. De jaren 
veertig. Resp. Amerika tijdens 
TweecTe Wereldoorlog, antibiotica 
als levensreddend middel, base-
boller Jackie Robinson (1919-
1972), drieëndertigste president 
Harrys. Truman (1884-1972), 
vrouwen inzetbaar in industrie, 
begin commerciële televisie 
(1941), dans (jitterbug) en Wurlit-
zer-muziekautomaot, schilder 'ac
tion paintings' Jackson Pollock 
(1912-1956), beroepsopleiding 
oudsoldoten, 'Big-Bond-Sound' 
(band met zangeres), gebouw Ver

enigde Naties in New York, stijging 
geboortencijfer na WO II, speel
goed (spiraalveer), toneelsucces 
'Endstation Sehnsucht' op Broad
way van Tennessee Williams 
(1911-1983), filmsucces'Citizen 
Kane' van Orson Welles (1915-
1985). 
25 -2 - ' 99 . Frankeerzegel; ook 
zelfklevend. 
33 c. Vlag afgebeeld voor wolken
krabbers. 

VIETNAM 
10-6- '98! Wereldvoetbalkam
pioenschap Frankrijk 1998. 
400,5000,7000 d. Spelmomen
ten, voetbalveld. 

WALLIS EN FUTUNA 
Afbeelding melding 6/464/465. 

ZUIDPOOLGEBIED AUSTRA
LISCH 
13-5-'99.AAT ('Australian Ant
arctic Territory') hutten van Sir 
Douglas Mowson (AAE: 'Australa
sian Antarctic Expedition' in 1911-
1914, 'Mawson's Huts Foundation' 
opgericht in 1962 ter behoud van 
denutten). 

45 c. Tweemaal, in samenhang, 
90 c.,S 1.35. Resp. portret 
Mowson op de avond voor zijn 
vertrek, 'Home of the Blizzard' 
van fotograaf Frank Hurley, hus
kies (alle drie zwartwit foto's), 
achter laptop zittende onder-
houdsman (Kleurenfoto). 

*: Gebruikte afkortingen: 
OAS Organization of the 

American States 
PAPU Pon African Postal 

Union 
Unesco United Nations Educa

tional Scientific and Cul
tural Organization 

Upaep Union Postal de los 
Americas y Espaüa y 
Portugal 

UPÜ Universal Postal Union 
WWF World Wildlife Fund 

(World Wide Fund for 
Nature) 

**: De Chinese zodiak (dieren
riem) bestaat uit twaalf tekens: 
rot, buffel/os, tijger, konijn/haas, 
draak, slang, paard, geit/schaap. 
aap, haan, hond, zwijn/vorken 
Het Chinese jaar van net konijn 
loopt van 16 februari 1999 tot 5 
februari 2000, soms sprake van 
konijn dan weer van haas. Zie 
voor verdere informatie pagina 
390 van het meinummer en pagi
na 465 van het juninummer. 



GRIEKENLAND 
2 Insteekalbums met vnl. ge
bruikt, veel zegels, ook Her
meskoppen. Hoge cat. waarde. 
1231 295,= 

ZWITSERLAND 
Insteekalbum waarin zeer veel 
zegels, periode 18621914, 
waarbij veel betere, zoals 
MiNr73 (3xDM50), 28(DM200), 
35(3xDM90) gebruikt, tevens 
MiNrl79/84(DIVI85ong). Ook 
mooi LP. Totaal DM 2000,=. 
1237 375,= 

ZWITSERLAND 
Pracht verzameling CH in Davo 
album, meest gebruikt!. Jaren 
1854 tm 1994. Komplete series 
alsmede klassiek, giga DM 
waarde 3600+. O.a. MiNr 17ii 
(140dm) 21(225dm) 
190(1 lOdm) 2x28(200dm). Veel 
kompl. series zoals Pro Juv + Pa
tria, bv. 1923. Een pracht. 
1240 645,= 

KOREA 
MiNr 2A L8 1/2, dmSO. 
5105 

^r ^ 

45,= 

EGYPTE PROEVEN 
De klassieke King Fuad I, 1923, 
StG 115/117/118/121 als onge
tande proefdrukken in blok
ken. Uiterst schaars! 

15113 1100,= 

JERSEY 
Overkomplete kollektie vanaf 
19691997, inkl. blokken en 
port. Postfris in prachtig DAVO 
luxe. 
1004 1295,= 

COLLECTION WORLD 
E E N W E R E L D V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E L I N G E N 

\ \ J ^ Rosmarijnsteeg 7 • 1012 RP Amsterdam 
 ^ ^ ^ Tel. (020) 423 48 81 »Fax (020) 423 48 82 

REICH 
Spektakulaire misperforatie op l 
Luftfeldpost MiNr 1, 1942 i n | 
hor, paar. 
5105 165,= 

RAMPPOST 
Gedeeltelijk verbrandde brief] 
uit rampvliegtuig Maraboe, ge
crashedin 1935. Kat: VH 110b. 
5107 375,= 

DRUKWERKROL
STEMPELS 
Tentoonstellingsverzameling 
drukwerkrolstempels NL 1912. 
Door liefhebber opgezet op 
blanko bladen, gepecialiseerd 
op jaartal en plaatsnaam, 's 
Neerlands boeiendste stempel! 
Deze verzameling is nooit kom
pleet, maar blijft altijd boeien 
als u blijft zoeken. Vele unica
ten zitten hier al in!! 
1022 10.000,= 

FRANKRIJK 
Op ruim 100 zegels na kom
pleet 18491969. Inkl. Yv| 
3/4/9/10,11 tm 17,19 tm 24 etc. 
Zeer hoge Yvert waarde. Het| 

I klassiek is gebruikt, midden ja
ren met plakker, modern post

Ifris. Kom kijken onder het gel 
not van een frans wijntje! In [ 
Davo crystal album een juweel. 

11055 1875,= 

\ 

DUITSLAND/ 
OOSTENRIJK 
Alsmede wat Suriname, Zwe
den (boekjes Kr 19,50) en Zwits, 
alles pf. Duitsland nominaal 
125DM, 
1078 150,= 

NOORWEGEN 
Topkwaliteit postfris, komplete 
series in Dual Safe. Jaren 1932
60. Jaren 30 zo uit het vel. DM 
1900,=++. 
1113 975,= 

SPANJE 
Vrijwel kompleet pf jaren 1970
79, inkl. alle LP 196381. 
1017 475,= 
SPANJE Pf en kmpit jaren 1980
90, inkl. velletjes en pzb 8690. 
1018 895,= 
SPANJE 
Postfris kompleet jaren 1991
96, inkl. Velletjes en pzb. Ook 
wat 97. 
1019 550,= 
Deze drie Luxe DAVO albums 
met Spanje samen voor 

1700,=!! 

INDIA + STATEN 
Honderden zegels, ook zakjes | 
met aantallen. Mooie opdruk
ken: Jaipur, Hyderabad etc. Be
zint eer gij begint aan deze ge
weldige postzegelklus. TV UIT, | 
PINCET AAN!! 
1116 495,= 

IRAN/IRAK/ISRAEL 
3 multobanden met div. Arab, 
staten. Vnl oud materiaal, ook 
mooie opdrukken. Echte post
zegels van die landen die later 
'aan de plaatjes" gingen. Ook 
mooi Israel, veel en gebruikt. 
Kollektie opgezet op blanko 
bladen. 
1127 475,= 

VERENIGD EUROPA 
Kompleet de jaren 81/91 (11 
jaargangen) in luxe postfrisse 
kwaliteit en in luxe Leuchtturm 
album. Uitsluitend Cept, dus 
geen meelopers. 
1131 1695,= 

SERVIË 
Oud Servië in insteekboekje, 1 
Michel DM 1000,=. Lastig maar| 
prachtig gebied. 
1140 425,= 

FINLAND 
In een schitterend rood gewat
teerd album van Leuchtturm, 
prachtig postfris Finland. Al
bum +zegels jaren 1945 t /ml 
1990. Praktisch kompleet, eindi 
jaren 60 mist herender een I 
serietje, maar de dure jongens | 
zitten erin! 
Hoge DM waarde van 1.750,=+. 
Inkl. pzb's. 
1154 625,= 

KLASSIEK PORTUGAL 
Op blanko bladen opgezette! 
verzameling gebruikt Portugal, 
vanaf 1853 t/m 1974. Meest 1 
klassiek met zeer hoge Michel I 
waarde DM 7.200,=, katalogusl 
1996/71! Uitsluitend Ie keus 
materiaal is geteld. Er is ook 2e I 
keus materiaal, zoals bijv. MiNr j 
5 DM2.000,=. Deze zegels zijn [ 
niet geteld!!. Serieus verza
meld, wat stempels en tandin
gen. Tevens porten en pakket1 
zegels. Voor verzamelaar een [ 
buitenkans gezien de lage prijs. | 
Ook voor wederverkoper inte
ressant. 
1157 1.425,= 

NOODGELD OOSTEN
RIJK 
Spektakulaire aanbieding, 600 
verschillende noodgeld bank
biljetten Oostenrijk begin jaren 
'20. Alles UNCkwaliteitü In al
bum. 
1196 385,= 

MEXICO e.a. 
Ook Luxemburg en Liechten
stein, waarbij MiNrl/2/3ge
br+82/89(DM600)beh85. Mexi
co Pnds230,=. Lux+Liecht: 
DM 1300,=. 
1208 250,= 

PERZIE 
Uitgebreid Perzie waarbij bete
re, o.a: StG296 pndsll,=. Te
vens wat Polen, o.a. MiNr75| 
(DM18), 17/18/19 (DM45) en | 
wat Peru. 
1212 195,= 

1 MONTENEGRO 
I Leuk partijtje in klein stock1 
boekje met DM waarde 450+1 
(Mi'97). Gebruikt en ong. 

11226 145,= 

VELDPOST UK 
I Op blanko bladen, collectie van | 
1375 briefstukjes Veldpost Enge

land, periode 194959, opgezet! 
lop nummer en plaats; veel| 

aparte landen. 
11229 245,= 

D E N E M A R K E N 
Verzameling vnl. gebruikt De
nemarken (ook Faroer/Groen
land) in Davo ST periode 1851
1982. Waarde volgens Yvert '941 
Frs:13.430,=, nu voor slechts 5% [ 
Yvü 
1228 675,= 

I B A N K B I L J E H E N 
165 verschillende bankbiljetten, 1 
Igehele wereld, UNC kwaliteit,] 

set A 
15012 50,= 

I B A N K B I U E H E N 
Idem, set B 

15013 50,= 

I BELGIË 
Enkele zegels in meervoud. 
MiNr 64(20x); 144(25x); 482/5 

I (7x), gebruikt meest pr ex. MiNr 
48/8(1 lx);9(7x), 2e keus. Totaal 

pM1.305,=. 
15071 75,= 

/ 

ITALIË REKLAME 
Postje van enkele reklame ze
gels van Italië: Campari/Rei
nach/Columbla/Singer/Tantal/D 
e Montel/Sierocasali. Totaal 20 
reklame zegels, pr ex, met een 
Michel waarde van 
DM2.143,50. Je sal het maar op 
solder vinden! 
5073 595,= 

PORT PROEVEN 
Bijzonder partijtje proeven/her
drukken van de Porten van Cur
acao, ook niet uitgegeven 
waarden, zoals 75ct, de halve 
en de let. Kwaliteit: POSTFRIS. 
Totaal 21ex, waarvan 15 met 
randstuk. 
5101 325,= 

USA COVERS 
Grote doos met, volgens inzen
der, pim. 900 postwaarde stuk
ken USA met ingedrukt zegel 
(embossed) of frankering, jaren 
30/40/50. Waarde, volgens in
zender, Usd 1.000++ Harris. Fl. 
675,= gedeeld door 900 is 
0,75ct per stuk! Tevens: official 
business: penalty voor private 
use. PIm. 45 stuks. Scott: "not
hing much is known; value un
certain" . Leuk! 
7010 675,= 

lANTONPIECK 
12 Voor het Kind kaarten, o.a. 
geill. door Anton Pieck (1938), 

I mooie frankeringen. 
|7012 225,= 

j BRIEFKAARTEN 
123 Oude briefkaarten en enve

I loppen met prachtige franke

I ringen, o.a. bontkraag, Rstuk

Iken, zeeserie 139/140, kom

pleet met port belast stuk etc. 
Ook 203/207 met Dierentuin

stempel NVPH 70,=. Leuke par

tij. 
17013 350,= 

GROOT ROND 
Partij grootrondstempels in 8 

I rondzendboekjes. Kat waarde 
I stempels: f I. ruim 7500,=. Zegel

I waarde niet geteld. Leuke 
I koop. 
17024 700,= 

■ A L B U M S 25,= of 50,= 
Iw i j hebben een stapel "album 
1 met zegels" voor fl. 25,= en 
Ivoor f l . 50,=. Zeer gevarieerde 
I inhoud! Laat u verrassen.... 
10000 25,=/50,= 

Collection World 
is geopend op woensdag, 
vrijdag en zaterdag van 
11.00 to t 17.00 uur. Meer 
aanbiedingen in de winkel, 
een wijntje staat voor u 
klaar. Bel of schrijft u ons 
voor de uitgebreide lijst. 
Orders boven f l . 200,= 
franko. Enjoy! 

TV UIT, PINCET AAN 

EEN WERELD VAN POSTZEGELVERZAMELINGEN 
Collection World is geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. 
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AANGEBODEN 
700 verschillend Europa / H l - in 
briff of giro ^^^0084 Boet/hes 
Baronichof 100 5704 HB Hel 
mond 

Curasao 7 1 7 i i links gtknipt 
O St Martin cpl j 80 - id Bon<ii 
re cpl rechts ƒ 200 - R R This 
sen 0485 S43f)59 

Poststukken verschillende landen 
• effecten • rek(nm{,tn • papier 
noodgeld • Duitse Reich • an 
sichtkaarten Duitsland Mw A N 
Briggeman \ / d Schelde Kante 
lenweg 70 S2SS RD Oost \oorne 
t e l / f ax 0181 4850% 

240 Laos ƒ 12 - 500 wereld ƒ 9 -
500 Frankrijk ƒ 42 - SOO vlinders 
ƒ 20 - 400 muziek ƒ 48 - 500 
schilderyen ƒ 27 50 500 sport 
ƒ 25 - JAC van Welsenis colo-
niastraat 57 Rotter d i m (^ironr 
6513551 

Munten Zilverschat \an de we 
i t l d n\\ munten John F Kenne-
d\ + di\erse zilv munten Neder 
land etc ƒ 5 0 0 0 - Kleiweg T 
0545 296609 

Rondzendboekjes Gemengd we 
reld postfris-blocs a 20-S0% \ d 
Meer 0561 688809 

Alles moet weg 140 inst boeken 
( at 80 000 Y\ \oor SOOO heel Eu 

aM 

5S' 
pa + ( 
;74I15 

Bund Berhpi DDR Rt i th los 
vanaf 15% T H \ t i l u i | t i i Soest 
035 6023837 

Poststukken hele wereld C^ratis 
fotokopie tegen ictouiport<) Ter 
Vrugt L p a d 108 7232 AI Warns-
veld 

Complete verzamehng Kanaaleil 
Jersey Guernsey Man en Aider 
ney incl vele boekjes souvenirvel 
letjes en prestig boekjes in 7 al 
bums in een koop ƒ 3000 - W 
Rots Zwaagdijk 433 1685 PE 
Zwaagdijk tel 0229 572694 

Te koop tegen elk aannemelijk 
bod 29 ingebonden jaai^angen 
Philatelie 1970 1998 A Plasman 
l e l / f ax 040 2814406 

Collecties, partijen, restanten 
P/h C cntro P iUtduo H ivenstr 
43 Woerden 034 8423885 Ook 

grote \ o o r r u d Europese h n d e n 

Polen Joegoslavië Roemenie Al 
baiiK Hongin je Bulgarije Tsje 
thoslowikijt PZH Robert Wik 
tor Hodgesstr 13 6135 CS Sit 
tard T e l / f a x 046-4512751 Ook 
rariteiten' 

100 Versch telefoonkaarten 
ƒ 5 0 - Giro 1537084 H G i r u l d s 
Hengt h) 

100 NL ƒ 3 , - p pak, 300 Buig m 
alb f 20 - di\ in dlb ƒ 30 - H 
Tijssen tel 0166-663537 

Verzamelaar ruimt zijn wereldze 
gels op via een leuk systeem Ook 
u kunt fin voordeel halen Info 
sehr lanv bij A Vriends Verdistr 
25 4614 BJB op Zoom 

100 te lk 7 5 - 200 st' 1 3 5 -
Texelk ƒ 1 5 - 3 senes ruimte 
vaart ƒ 10 - 1 kg afgew Europ i 
ƒ 8 0 - 300 wereld ƒ 22 50 H V D 
Pols Alk 56 2991 DA Bi r tn 
di t (h l 

Te koop Macau 1997 1998 posi 
fris Series vellen en blokken 
Gratis pn)sli|st B \ eenhof Post 
kadt 53 9648 JTWilder\ ank 

Kilowaar Finland Noorwegen 
Denemarken of Zweden 50% 
herdenkingszegels Zend ƒ 20 -
in een brief of op gironummer 
1624853 en ontvang 125 gr fran 
co thuis C orrespond in Englisch 
I ennar t Runfors Gotlandsgatan 
1 S-602 17Norkoping Zweden 

Duitsland 50 versch jan 97 tot 
heden \oor ƒ 1 0 - 500 versch 
jan 86 heden ƒ 95 - Prijzl Bank 
304810398 Giro 5312882 Ver 
seveld Boschman De Olmen 80 
6903 BP Zevenaar 

Ierland, hebt u wensen voor Ier 
land dan uw mankolijst naar Har 
r\ Kuipers Beetho\enlaan 15 
7604 G( Almelo tel 0546-
532155 

DDR 250/O* N t d + geb bund 
Berlin Reich + geb France 
350/O* Pf + gest J Romkens 
045 5462894 

Ned PTT mapjes 1 173 ƒ 500 - + 
\e r / kst P Guelen 0486-416333 
of 06 49289649 

Gratis pnjslijst voor kleine kavels 
etc J Slit nslra Banetgeel 21 
2718 Bl Zoetermeer tel 079 
3610229 

Nederland en Ver Europa*** O 
V a No 1 Stuui uw no s ontvang 
mijn prijs F Ghyben Zonegge 
1916 6903 GV Zevenaar T e l / f a x 
0316-529241 

1000 versch wereld veel ouder 
matenaal betere bank 260777811 
J Schoenmaker Meer en Boslaan 
47 Heemstede ƒ 3 7 50 

Partijtjes post/ munten en di\ 
mdere verzamelobjecten JJ Es-
kes tel 0341 351823 

RizH albums vissen en vogels 13 
stuks t e a b H v d Voort 0597 
551760 

Rusland verz mielmgt n 1974/ 78 
cw D M 1300 ƒ 2 6 0 - 1 9 8 1 / 9 1 
ƒ 2 7 5 - 1 9 8 2 / 8 9 c w D M 1100 
ƒ 2 2 0 - 1 9 6 3 / 7 0 c w 1640 ƒ 2 7 5 -
1 9 7 1 / 8 0 c w 1125 f 1 9 5 - C v 
Beveren tel 010 4229820 

GEVRAAGD 
Curasao peitins en aanteken 
strookjes los of op stuk ook 
prentbriefltaarten Offerte aan B 
Smit Holbeinstraat 35 1077 VC 
Amsterdam 

Gestopt met verzamelen-* Postze 
gelverzamelaar komt bi| u langs 
J Dekker 0299 621339 of 06-
22447129 

Telefoonkaarten postzegelverza 
mehngen, H C ( ruyssen Ysvogel 
h o t k e Spijkenisse 0181624635 

Postfnsse frankeergeldige zegels 
Nederland PJ Roigtis tel 010 
4205276 fax 010 45)2991 

Verzamelaar zoekt firmaperfora 
ties Koop of ruil 1 os of op stuk 
M Silkens Kortenaerlaan 18 
1215 NH Hilversum tel 035 
6234423 

Lucifersmerken (oud Nederland 
weerters) A Gaasbeek Enkstein 
7 6714 BN Ede tel 0318620813 

DIVERSEN 
Welke vereniging heeft interesse 
in poststukken/F D C s om op te 
nemen in hel lond / tndverkeer 
alsmede kavels voor d t vereni 

ZO GEEFT U EEN KLEINE ANNONCE OP 
Als abonnee van 'Philatelie' kunt u gebruik maken van de rubriek 

'Kleine annonces' Een advertentie m deze rubriek kost tien 
gulden voor de eerste drie regels en vi|f 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 
betaalcheaue of girobetaalkaart (ABN/AMRO bank, 

rek nr 401303632, t g v Brouwer Media) aan 

Brouv^^er M e d i a 
Postbus 3 4 5 

3 7 4 0 A H Baarn 

gingsvtilingen Wie heeft af/et 
mogelijkheden voor kleine ka 
vels posts tukken/F D C s e d 
Brieven onder nummer Ph 0403 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gt bit den Vaticaan en S Marino 
bijt (nkomsten veilingen en 
l o n d / t n d m g Inl L v d Brun V 
Kinslxigenstr 33 2518 GV Den 
H i Ig lel 070-3460328 

Israel gi itis piijslijst en ver/or 
ging V 111 abonnementen Inl A 
Boiiwtnse tel 0113212762 

www filasoft nl - De mooiste en 
meest vt ri assende website van 
Rent \ Dijk Pb 9519 Amster 
dam 

Offer Taiwan mint 70s-90s used 
90s m &: u Pi Pacif Hongkong 
(before 30 6-97) Greenland ' 
Faror Wanted Germany m or vi u 
Air and semi postal (esp Berlin 
DDR 50-58) Maurice Wang PO 
Box 117 973 Taipei 106 Taiwan 
Fax 886-2 2706 6536 

Zegels Nl In verkoop (v a 10%) 
of ruil - 100 kf \ 1 ƒ 1 - Stock 
mann Zevenair tel 0316-
526265 

Int'I Bulletm Netherl Phil at 
Engl langidage Qu uterly News & 
Articles Info F Rummens Bon 
tensstr 14 3771 GR Birneveld 

BREAK SETS BY TOPIC 

IVtotiefzegels 
Z e e r g r o t e v o o r r a a d 
Vee l " m o e i l i j k e " s e r i e s 
O o k v e e l l o s s e z e g e l s 

Postzegeltiandel "Dutchstamp" 
Maandereind 61, 
6711 AB, Ede-Centrum 

0318-61 03 34 

file:///oorrud


uit de kunst 
Een opmerkelijk boek over postzegels en schilderijen 

In jun i 1999 verscheen er een opmerkelijk 'velletje van tien': 'tien u i t de kunst ' . 
Deze zegels verschijnen naar aanleiding van twee tentoonstellingen die in 
1999 zullen plaatsvinden: in het Rijksmuseum (Amsterdam) 
de tentoonstelling 'Het Nederlands Stilleven van 1550-1720' 
(van 19 juni t/m 19 september 1999) en in het Mauritshuis (Den Haag) 
de tentoonstelling 'Rembrandt Zelf (zelfportretten, van 25 september t/m 
9 januar i 2000). Tien verschillende zegels; op elke zegel is een schilderij 
van een van de beroemde Hollandse meesters uit deze Gouden Eeuw te zien. 
Dit is de eerste van de thema-velletjes die PTT Post heeft uitgebracht. 
DAVO zal elk jaar over één of twee van deze velletjes, over de meest 
uiteenlopende onderwerpen, een boek uitgeven 
Het boek 'Uit de kunst ' is 
de eerste in deze serie. 

Collectie Nederlandse 
postzegels 'Uit de kunst' 

Alle Nederlandse zegels met 
betrekking tot schilderkunst 
kunt u opbergen m het 
nieuwe boek van uitgeverij 
DAVO. 
Totaal zijn er 59 zegels en 
een blokje uitgegeven in de 
peiiode 1929-1999, waar
onder de bekende series 
Rembrandt 1929 en 1956, 
Van Gogh 1954 en vele 
andere 
Bestel nu bij ons de mini-collectie van al deze kunst-
zegels van Nederland voor een bescheiden prijsje' 

Een goede gelegenheid om niet alleen 
postzegels te verzamelen, maar ook om 
vanaf het begin deze nieuwe serie boeken 
compleet te houden. Een opmerkelijke, 
geheel nieuwe wijze van opbouwen en 
uitbouwen van een verzameling. 
Boeken, die niet alleen voor de postzegelverzame
laars interessant zi]n! Dit hoek is de eerste in een 
nieuwe sene, die u zelf compleet kunt houden. 

Mmi-coUectie kunstpostzegels 
Nederland 1929-1999 
(59 zegels en 1 blokje) luxe 
postfns ƒ 499.-

Mmi-collectie kunstpost
zegels Nederland 1929-1999 
(59 zegels en 1 blokje) luxe 
gestempeld ƒ 199, 

Collectie Nederlandse 
Ie Dag Enveloppen 
'Uit de Kunst' 
Naast de gewone postzegels 
kunt u de Nederlandse kunstpostzegels ook op de Ie 
Dag Envelop verzamelen Theo Peters Numismatiek & 
Filatelie heeft de kunstzegels op FDC voor u geselec
teerd en kan u deze aanbieden voor een klem pnjsje 
U ontvangt dan 17 prachtige enveloppen (wv 11 zon
der adres) met Nederlandse kunstzegels, incl. de 
nieuwste enveloppen van 8 juni 1999 

Bestel nu 'Uit de kunst ' voor slechts ƒ 49,50 
incl. de nieuwe 11 zegels en het velletje 
van 10! 

^ 
Bestelformulier s turen aan: 

H ü O PETERS 

MinKollectie kunstpostzegels 
Nederland 1954-1999 op 
Ie Dag Envelop (17 stuks) 

ƒ 329,-

Nieuwezijds Voorburgwal 252 
1012 RR Amsterdam 
Tel. 020 - 622 25 30, fax 020 - 622 24 54 

Stuurt u mij de volgende aanbiedingen 

X DAVO Boek 'Uit De Kunst' (incl. 11 zegels en 1 velletje) ä 49,50 
X Mini-collectie kunstzegels Nederland 1929-1999 postfris ä 499,-
X Mini-collectie kunstzegels Nederland 1929-1999 gestempeld ä 199,-
X Mini-coUectie kunstzegels Nederland 1954-1999 op Ie Dag Envelop a 329,-

Kosten onder 200,- 3,50 

Subtotaal 

Totaal 

Naam 

Adres Postcode Plaats 

Handtekening 

Ik ben reeds klant bij Theo Peters en betaal binnen 14 dagen 
Ik betaal vooruit d.m.v. bijgevoegde cheques/contanten 
Ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 2351646 of 
ABN AMRO Bank rekening 408812443 overgemaakt 



ERIC DRErKURS COLLECTIE 
uit Australië. 

Tweede gedeelte van de gouden collectie Nederland Postal History 
1500-1850 en emissie 1852 gespecialiseerd, w.o. platen, 
afstempelingen, frankeringen naar het buitenland, blokken van 4 ex.. 
enz. 

De beroemde "Drammen" brief naar Noorwegen! Gefrankeerd met 5 cent lichtblauw 
no. In, plaat IVen 2 hoekstukken alsmede randpaar van de 15 cent no. 3 op complete brief 

6-6-1860 via Hamburg naar Noorwegen. Ex. collecties Van Dieten en Emanuele. 

De catalogi (w.o. veel in kleur) worden u omstreeks half augustus a.s. toegezonden na 
ontvangst van ƒ 20,- op onze giro no. 17369. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3 — 2514 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S 

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


