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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
internationaal het best georiënteerd 

OVERWEEGT U 
UW VERZAMELING 

TE VERKOPEN? 

Bij ons heeft u 2 mogelijkheden: 

Contante betaling 
of realisatie via onze 

Internationale 
veilingen 
Bel ons voor een vertrouwelijk 
en gratis advies. 
Tel. 020 - 623 02 61 
Fax. 020 - 624 23 80 

Internet: 

www.npv.nl 
De Nederlandsche Postzegelveiling 
Rokin 60 - Amsterdam-C. - Tel. 020 - 623 02 61 Fax. 020 - 624 23 80 
Postadres: Postbus 3950 - 1001 AT Amsterdam 
Beëdigd Makelaars en Taxateurs 

http://www.npv.nl


lüNIEUWÜ^mVW!!! 
I POSTFRISSE COLLECTIES 

NIEUWE ARTIKELEN VAN PHILAPOST 46 POSTFRISSE COLLECTIES VAN DIVERSE ZEER GEWILDE MOTIEVEN. 
INCLUSIEF BLOKKEN! OP VERZOEK VAN VELE KLANTEN SPECIAAL SAMENGESTELD. ( ■ 

lüNIEUW!!!^ 
Q,,„é6.s8au^ 

i'^^r GotB>ssau 
lOOP"" > M te&^ 'J% 

« | . h ■ ü ^ ~ 
"^JipéB^ssau 

500P 

BESTELCODE 

COLAUTOPF1 
COLAUTOPF2 
COLBLOEPF1 
COLBLOEPF2 
COLBLOEPF3 
COLCULTPF1 
COLCULTPF2 
COLDIERPF 
COLFLORPF1 
COLFLORPF2 
COLHONDPF 
COLKATAPF 
COLKATTPF 
COLSAVAPF 
COLLUCHPF 
COLMUZIPF 
COLOLYMPFW1 
COLOLYMPFW2 
C0L0LYMPFZ1 
COLOLYMPFZ2 
COLOLYMPFZ3 
COLPAARPF 
COLPREHPF 
COLRELIPF 
COLREPTPF 
COLROOFPF 
COLRUIMPFI 
COLRUIMPF2 
COLRUIMPF3 
COLSCHEPF1 
COLSCHEPF2 
COLSCHIPF1 
COLSCHIPF2 
COLSPORPF 
COLTREIPF 
COLVERVPF 
COLVISSPF 
COLVLIEPF 
COLVUNPF 
COLVOETPF1 
COLVOETPF2 
COLVOETPF3 
COLVOETPF4 
COLVOGEPF1 
COLVOGEPF2 
COLZEELPF 

OMSCHRIJVING PRUS 

Auto's (1)  Collectie xxx ƒ 
Auto's (2) - Collectie xxx ƒ 
Bloemen (1) - Collectie xxx ƒ 
Bloemen (2) - Collectie xxx ƒ 
Bloemen (3) - Collectie xxx ƒ 
Cultuur (1) - Collectie xxx ƒ 
Cultuur (2) - Collectie xxx ƒ 
Dieren - Collectie xxx ƒ 
Flora (1) - Collectie xxx ƒ 
Flora (2) - Collectie xxx ƒ 
Honden - Collectie xxx ƒ 
Katachtigen - Collectie xxx ƒ 
Katten - Collectie xxx ƒ 
Savannen (katachtigen) - Collectie xxx ƒ 
Luchtvaart-Collectie xxx ƒ 
Muziek - Collectie xxx ƒ 
Olympische Winterspelen (1) - Collectie xxx ƒ 
Olympische Winterspelen (2) - Collectie xxx ƒ 
Olympische Zomerspelen (1) - Collectie xxx ƒ 
Olympische Zomerspelen (2) - Collectie xxx ƒ 
Olympische Zomerspelen (3) - Collectie xxx ƒ 
Paarden - Collectie xxx ƒ 
Prehistorie - Collectie xxx ƒ 
Religie - Collectie xxx ƒ 
Reptielen / Insekten - Collectie xxx ƒ 
Roofdieren / Wilde Dieren - Collectie xxx ƒ 
Ruimtevaart (1) - Collectie xxx ƒ 
Ruimtevaart (2) - Collectie xxx ƒ 
Ruimtevaart (3) - Collectie xxx ƒ 
Schepen (1) - Collectie xxx ƒ 
Schepen (2) - Collectie xxx ƒ 
Schilderijen (1) - Collectie xxx ƒ 
Schilderijen (2) - Collectie xxx ƒ 
Sport (incl. schaken) - Collectie xxx ƒ 
Tremen - Collectie xxx 
Vervoer (nostalgie) - Collectie xxx 
Vissen - Collectie xxx 
Vliegtuigen - Collectie xxx 
Vlinders - Collectie xxx 
Voetbal (1) - Collectie xxx 
Voetbal (2) - Collectie xxx 
Voetbal (3) - Collectie xxx 
Voetbal (4) - Collectie xxx . . . . 
Vogels (1) - Collectie xxx 
Vogels (2) - Collectie xxx 
Zeeleven - Collectie xxx 

57,50 
45,00 
70,00 
62,50 
62,50 
67,50 
60,00 
60,00 
47,50 
62,50 
62,50 
60,00 
52,50 
57,50 
70,00 
45,00 
67,50 
72,50 
67,50 
72,50 
72,50 
67,50 
52,50 
72,50 
65,00 
75,00 
77,50 
67,50 
62,50 
87,50 
97,50 
77,50 
60,00 
92,50 
80,00 
60,00 
62,50 
65,00 
72,50 
57,50 
62,50 
57,50 
55,00 
77,50 

102,50 
57,50 

A A Z 

lüNIEüWÜ! 

Gratis Motief-Wonderdoos tw.v. uw bestelling! 
BIJ EEN BESTELLING VAN BIJVOORBEELD ƒ 99,= KRIJGT U EEN MOTIEF-WONDERDOOS VANAF ƒ 99 = GRATIS 

BEL 
FAX 

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

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

SCHRIJF 

BEZOEK 

Postbus 96, 2650 AB 
Berkel en Rodenrijs 

Ranonkelweg 4. 2651 MX 
Berkel en Rodenrijs 

PHILAPOST. 
BERKELENRODENRIJS 

Gratis taxaties op afspraak of tijdens de Open Dagen van Philapost op vr 5 en za 6 november van 10.00 - 17 00 uur. 

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



Ook het nieuwe millennium zet goed in! 
Voor het jaar 2000 ontvingen wij voor de veiling o.a. 
de collectie van de heer Mr. J. Dutilh te Rotterdam 

Een van de grootste nog bestaande collecties Nederland en Overzee, 

met o.a. no. 18 laf (de 9-cent zonder waarde Inschrift) van Nederland, en de beroemde 
opdrukken op getande postzegels van de uitgifte 1899-1913 zowel ongebruikt als 
gebruikt. Voorts de Postpakket-verrekenzegels compleet ongebruikt in alle tandingen 
w.o. no. 2C (Cat. fl. 40.000,-). Voorts belangrijk Frankrijk w.o. Luchtpost 'ILE DE 
FRANCE', compleet ongebruikt met keur "Calves". 
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Brießaart van de 3 cent op 2^/2 Cent no. 55vb echt gebruikt. 

U kunt dagelijks inzenden voor de volgende veiling! De eerstkomende veiling staat 
genoteerd voor 24 tot en met 28 januari 2000. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Pnnsessegracht 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 



Ongekende recordprijzen op de 575e veiling. 
2e Dreikurs veiling van 22 september j.1. 

yy-QT^y^ 

'2^^>(^^^f^0i^l2.^:;^^ 

Opbrengst fl. 42.000 - (excl. opgeld) 

Bijzondere opbrengsten voor de halfrondstempels 
Franeker A op no. 3 (Reed 650) 
Geertruidenberg C op no. 1 (Reed 900) 
Gorinchem A op no. 3 (Reed 800) 
Grave A op no. 1 (Reed RR) 
Grave A op no. 2 (Reed 900) 
Grave B op no. 3 (Reed 800) 
Grave C op no. 3 (Reed RRR) 
Groningen A op no. 2 (Reed RRR) 
Hattem A op no. 1 (Reed R) 
Hattem A op no. 2 (Reed 850) 
Hattem A op no. 3 (Reed RRR) 
(record voor een Nederlands stempel) 
Heerlen B op no. 2 (Reed R) 
Heerlen B op no. 3 (Reed R) 
Heerlen C op no. 3 (Reed RR) 
's-Hertogenbosch A op no. 3 (Reed 350) 
Heusden B op no. 3 (Reed 850) 
Heusden C op no. 1 (Reed 450) 
Hulst C op no. 3 (Reed R) 
Koevorden B op no. 3 (Reed 700) 
Koevorden C op no. 1 (Reed R) 
Koevorden C op no. 2 (Reed R) 
Leerdam C op no. 1 (Reed 200) 
Leeuwarden A op no. 1 (Reed RR) 
Leeuwarden A op no. 2 (Reed RRR) 
Leeuwarden A op no. 3 (Reed RR) 
Maassluis A op no. 3 (Reed R) 

De totale opbrengst van de 2e Dreikursveiling bedroeg ruim fl. 1.000.000 — 

op emissie 1852 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 

3400, 
3800, 
2500, 
6200, 
2900, 
3200, 

15.000, 
7400, 
9000, 
3800, 

fl. 28.000, 

fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 

3100, 
2900, 

18.500, 
3800, 
3400, 
2200, 

10.500, 
5200, 
3800, 
3700, 
1650, 

fl. 23.000, 
fl. 
fl. 
fl. 

19.000, 
11.500, 
4000, 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

\l 
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 
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Ned. Indiè 
postfris zonder 
plakker 
71a XX 
74a XX 
78a XX 
63f/78f XX 
(13w) 
132 XX 
133 XX 
135/137XX 
138/41 XX 
141A XX 
160/66 XX 
167/70 XX 
172/75 XX 
176/79 XX 
180 XX 
181 XX 
182/85 XX 
186/94 XX 
205/10 XX 
211/15 XX 
216 XX 
217/20 XX 
221/25 XX 
226/27 XX 
228/29 XX 
230/34 XX 
235/38 XX 
239/40 XX 
241/45 XX 
246/52 XX 
253/59 XX 
260 XX 
261 XX 
262 XX 
263 XX 
264 XX 
265 XX 
266/71 XX 
269/70axx 
269/70bxx 
272 XX 
273 XX 
277 XX 
278 XX 
279 XX 
280 XX 
281 XX 
282 XX 
283 XX 
284 XX 
285 XX 
286 XX 
287 XX 
288 XX 
289 XX 
290/92 XX 
293/97 XX 
298/02 XX 
304/16 XX 
317/21 XX 
322/25 XX 
326/32 XX 
334/36 XX 
337/46 XX 

26,25 
105,— 
325,— 
375,— 

15,— 
67,50 
78,— 
58,75 

300,— 
680,— 

60,— 
80,— 
36,— 

7,50 
35,— 
38,— 
24,— 

350,— 
?, 

eieo 
59,50 
27,50 

7,50 
18,— 
28,— 
10,00 
6,50 

22,50 
17,50 

144,— 
725,— 

45,— 
220,— 

99,— 
84,— 
75,— 
15,50 

9,90 
9,90 
3,— 
7,— 

63,— 
77,— 

9,— 
325,— 

25,— 
10,— 

6,50 
6,50 
6,50 

35,00 
625,— 

77,— 
525,— 

28,— 
5 1 , — 

4,20 
17,50 
2,50 
4,— 

32,50 
2,50 

199,50 
(mooi getand) 
347/50 XX 
Lp 1/5 XX 
Lp 13 XX 
Lp 18 XX 
Porto 
41/48 XX 
49/52 XX 
53/65 XX 
66 XX 
Brandkast 
1/7 XX 
+Cert 

3,— 
65,— 
50,— 

5,— 

55,— 
77,— 
27,50 

2 — 

760,— 

ongebr plakker 
1 +Cert X 
1 fraai (x) 

Nrs NVPI-
plakker, x= 

425,— 
125,— 

, Indon 
ongebr 

teken mooi gebru 
geldig voorzover c 
bezoek gaarne na 

\ 
ROSENDAEL 

3 (X 
4 (X 
5 (X 
6 (X 
7 (X 
8 (x 
9 (X 
10 (X 
11 (X 
12 (X 
13 (X 
14 (x 
15 (x 
16 (x 
17/22 X 
21 (x 
23/30 X 
31/37 X 
40/47 X 
48/57 X 
58/59 X 
40a/49a x 
60/61 X 
62 X 
63/80 X 
80 X 
65a X 
67a X 
71a X 
74a X 
77a X 
78a X 
79a X 
63f/78f X 
79f X 
80f X 
81/98 X 
81/82f X 
83f X 
84f X 
85f X 
86f X 
88f X 
89f X 
90f X 
92f X 
94f X 
95f X 
96f X 
97f X 
84fb X 
86fb X 
99/14 X 
115/28 X 
129/34 X 
135/37 X 
138/41 X 
142/48 X 
149/59 X 
160/66 X 
167/70 X 
172/75 X 
176/79 X 
182/85 X 
186/10 X 
211/15 X 
217/20 X 
221/25 X 
228/29 X 
230/34 X 
241/45 X 
246/52 X 
253/59 X 
260 X 
261/65 X 
265 X 

NED. INDIË-
NV\f. GUINEA 
INDONESIA 
i / _ _ _ f A r \ r \ / _ _ i j 

vanai ^UTÏ 
12,50 

6,50 
150,— 

12,— 
60,— 
90,— 
20,— 

8,— 
32,50 

150,— 
32,50 
55,— 
35,— 

120,— 
125,— 

4 8 , -
392,50 
170,— 
42,50 

155,— 
166,— 

78,— 
148,— 

4,— 
275,— 

95,— 
10,— 
40,— 
12,50 
42,50 

150,— 
125,— 
525,— 
188,— 
295,— 

9, 

2981— 
2,50 
6,— 
2,50 

40,— 
2,— 
5,— 

10,— 
52,50 
16,— 
12,— 
25,— 
15,— 

325,— 
77,— 
77,— 
30,— 
60,— 
67,50 
25,50 
12,50 
25,— 

275,— 
198,— 

20,— 
24,50 
12,50 
12,50 

125,— 
15,— 
19,80 
11,00 

7,50 
10,— 

1 — 
9,— 

60,— 
475,— 
220,— 

28,— 

ongebr plakker 
256/71 X 
274/76 X 
277 X 
278 X 
279 X 
280 X 

7,50 
6,— 

45,— 
55,— 

6,25 
220,— 

3sia volgens Zonne 
met plakk er, (x) on 

kt. BIJ opdracht bov 
e voorraad strekt F 
telef. afspraak 

J.H. i fVCK 
2-1121 HH LA 

281 X 
282/86CX 
282/86DX 
287 X 
288 X 
289 X 
290/92 X 
293/97 X 
345 X 
346 X 
351/61 X 
359 X 
360 X 
361 X 
362/70 X 
371 X 
374/88 X 
Lp 1/5 X 
Lp6 /10x 
Lp 13 X 
Lp 14/16 
35,— 

Porto 
5/13 X 
14/22 X 
23/29 X 
49/52 X 

Dienst 
1/7 X 
3f X 
6f X 
8/27 X 
27C X 
27Cfa X 
13f X 
24f X 
Brandkast 
1/7 X 

Indonesia 
RIS 3/25 X 

Ned. Indié 

neiio 
17,50 
44,— 
49,50 

425,— 
52,50 

375,— 
20,— 
35,— 
42,50 
88,— 

320,— 
54,— 

100,— 
140,— 

6,— 
8,50 

225,— 
19,50 
12,50 
20,— 

X 

150,— 
149,— 

55,— 
72,— 

144,— 
420,— 

25,— 
150,— 
47,50 
75,— 

2 2 5 , -
350,— 

420,— 

625,— 

mooi gebruikt 
1 goede 
randen 
2 fraai 
2 
3/16 

150,— 
70,— 

225,— 
245,— 

div tandingen 
leverbaar, 
manco-lijs 
4G 
5G 
7G 
8G 
9G 
11G 
13G 
15G 
21 
24 
30 
37 
31f 
33f 
60 
61 
80 
135/37 
149/59 
165 

Ned. Indiè 
166 
167/70 
172/75 
176/79 
182/85 
186/210 
209 
217/20 

j l o e m cat. 

gaarne 

12,50 
250,— 

88,— 
14,— 
24,— 

120,— 
12,— 
10,— 
39,50 
30,— 
55,— 
27,50 
10,— 

1 1 5 , -
10,— 
60,— 
77,50 
27,50 

375,— 
40,— 

170,— 
15,— 
19,— 
9,50 
7,50 

38,— 
17,50 
15,— 

i<x=postf 
gebr zonder gom o 
en ƒ 2 5 0 , - f ranco Ie 
'os tg i ro 271040 Ge 

ERMANN 
MDSMEER - Tel. ( 

221/25 9,— 
230/34 6,50 
241/45 5,50 
256 36,— 
262 80,— 
264 19,50 
265 10,— 
269/70a 10,— 
269/70b 10,— 
288 28,— 
289 210,— 
290/92 16,50 
293/97 16,— 

332 8,— 
aanbiedingi 

345 20,— 
346 88,— 
goed getand 
359 15,— 
360 40,— 
361 120,— 
Porto 
41/48 36,— 
49/52 77,50 
53/68 30,— 

Indonesia 
RIS hoge waarden 
21/25 288,— 

Indonesia 
onafhankelijk 
nrs Zonnebloem 
cat 
1/11 XX 375,— 
12 XX 10,— 
13/14 XX 3,— 
15/23 XX 7,50 
24/38 XX 355,— 
39/40 XX 10,— 
41/63 XX 970,— 
64/66 XX 17,— 
72/80 XX 10,— 
101/06 XX 33,— 
107/16 XX 7,50 
119/26 XX 38,— 
142/45 XX 9,60 
146/49 XX 1 1 , — 
154/56 XX 12,— 
161/63 XX 9,60 
veel series 
Indonesia lever
baar a 40% cat 
Prijslijst Indonesia 
in aanmaak, gratis 
toezending 

Ned. Nw.-Guinea 
1/9 XX 16,— 
10/18 XX 52,— 
19 XX 17,50 
20 XX 15,— 
21 XX 15,— 

1/21 XX110,— 

22/24 XX 37,50 
25/29 XX 2,50 
30/37 XX 15,— 
38/40 XX 5,— 
41/44 XX 7,20 
45/48 XX 7,20 
49/52 XX 7,20 
53 XX 2,— 
Porto 1/6XX 18,— 
UNTEA XX 
1/19 

l e o p l XX 55,— 
1/19 II XX 60,— 
UNTEA gebruikt 
1/19 56 — 

ns zonder 
nagegomd, geen 

venng Aanbod 
en winkel , 

)20-4823966 

n 

t/nte M4 met cijferslot 
UMsn M-4 DP brandwerend 
(?ec/i/s M-4 met elektronisch veiligheidslol 

Postzegelkluis M-4 
- brandwerend en dubbelwandig 
- geïsoleerd volgens DIN 4102 
- 150x45x40cm(lxbrxd) 
- dubbele baardsleutel 
- 4 zware schoten 
- binnen kluis 

3 verstelbare schappen 
standaard verankeringsgaten 
bodem en wand 
veel ruimte voor ordners en 
postzegelmappen 
gewicht ca HO kilo 

- duitse stufe B f l Q O g _ 

inki BTW 

Postzegelkluis M-4 
-150x40x35cm(lxbn<d) 
- enkelwandig 
- dubbele boordsleutel 
- 4 zware schoten 
- binnen kluis 
- 3 verstelbare schappen 
- standaard verankeringsgaten in 

bodem en wand 
- veel ruimte voor ordners en 

postzegelmappen 
gewicht ca 70 kilo 
duitse stufe A f I CCfl 

Inkl. 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 

POSTZEGELVEILING 

Runmono 
In onze 42-ste veiling 
van 20 november a.s. 

bieden wij u aan: 
- intact gelaten nalatenschappen 
- belangrijke inzendingen kleinrond 
- mooie Ie emissie 
- "Alexanderstadt": (één van de grootste 

zeldzaamheden van de 

2e wereldoorlog) 

Geïnteresseerd? 

Vraag een gratis catalogus aan. 

Westewagenstraat 60 
3011 AT, Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam 
Tel.nr.: 010-213 09 86, Faxnr.: 010-2131730 
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• EURQPOST"DEDIEZE" groot en detailhandel 
in postzegels en munten 

Nieuwstraat 8 tel. 0736132157 
J L J L ' " 5211 NL 'sHertogenbosch fax 0736147589 

EMail: europost@euronet.nl 

YVERT CATALOGI ■ NERGENS GOEDKOPER 

ZOJUIST VERSCHENEN EDITIE 2000 
Deel 1, Frankrijk in kleur 
Adviesprijs,.39:9ö Europostprijs 3 1 

Deel 1 bis, Andorra, Monaco, etc. in kleur 
Adviesprij s,j24<^ 
Deel 6/1, Overzee Guinea BissauLesotho 
Adviesprijs.M;^

Europostprijs 20,

Europostprijs 52,50 

Nog steeds leverbaar van Yvert: 
Deel 2/1, Franse Kol. tot onafhankelijkheid in kleur (ed. '99) 
Adviesprijs,jZO;^^ Europostprijs 55,— 
Deel 2/2, Franse Kol. vanaf onafhankelijkheid (ed. '97) 

Europostprijs 52,50 Adviesprijs,^^?;?!) 
Deel 3, WestEuropa in 2 delen (ed. '98) 
Ad viesprij 5 ,̂36^— 
Deel 4, OostEuropa (ed. '96) 
Adviesprij sß^^^ 
Deel 5/1, Overzee ABrazihë (ed. '98) 
Adviesprij ij^r^^ 
Deel 5/2, Overzee BruneiC (ed. '98) 
Adviesprijs,6^t^^ 
Deel 5/3, Dominicaanse Rep.Guatemala, ruim 800 blz. w.o. 
Falklands en de Verenigde Staten (ed. '99). 
Adviesprij,sjS5r^ Europostprijs 52,50 
Deel 7, Overzee OZ in 2 delen (ed. '98) 
AdviesprijsJ^eC— Europostprijs 95,— 
Supplement 1998, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur; 
256 blz. Een must voor de motiefverzamelaar! 
Adviesprijs,3*r^ Europostprijs 29,50 

Europostprijs 105,

Europostprijs 55,

Europostprijs 52,50 

Europostprijs 52,50 

NIEUW 
DOMFIL MOTIEF CATALOGI 
VOOR EUROPOST PRIJZEN 

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

1999 
1999 
1999 
1996 
1997 
1997 
1997 
2000 
2000 

27,75 
91,25 
22,50 
32,50 
37,75 
28,75 
49,50 

Medio 2000 
Okt. '99 

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 
Bctaaltip! Stuur samen met uw bestelling een girobetaalkaart of 
Eurocheque en ontvang uw spullen binnen 4 dagen thuis! 
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17 45 uur 

zaterdag 10.00-17.00 uur 

-Slirmy Seas with 
i S t a p p s - t h e 1999 Year Set 

Experience the Aland 
sailing tradition with 
the wind howling in 
the sails. In the year set 
you find a valuable 
treasure consisting of 
all the stamp issues of 
the year. Price:FIM 1(>I 
€ 12,78 Date of issue: 
29 October. 

"Frosted Window 
Panes, Candles Gleaming Inside..." 
Experience the true 
Christmas spirit through 
this year's merry and 
colourful Christmas seals. 
One sheet of 20 self-
adhesive seals only costs 
FIM 15/€2,52. 
Date of issue: 1 November. 

Y e s , p l e a s e , I wish to subscribe to 
year set(s) and sheet(s) of Christmas seals as of 1999. 

O Y e s , p l e a s e , I wish to order 1999 Aland Year Set(s) 
FIM 76 and sheet(s) of Christmas seals ä FIM 15 

Y e s , p l e a s e , I wish to receive more information about Aland stamps 

Name 

f iAddress/P.0 Box 

1 

City/Postal Code 

State/Country 

I (Signoture ol guardian for persons under 18) Philatelie 036-99 
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Postbus 7080 
3286 ZH Klaaswaal 
Tel. 0186571366 
Fax 0186571890 

Gratis 

prijslijsten: 

postzegels 

munten 

bankbiljetten 

MUNT EN POSTZEGELHANDEL DE RUITER B.V. 
Wij ziJM èrma^è op z^&fc naar: 

Mfc 

AANBIEDING OKTOBER '99 
NEDERLAND 

POSTFRIS EN GESTEMPELD 
IN PERFECTE KWALITEIT 

POSTFRIS 
5055 
9094 
1023 
177198+C 
203207 
238239 
256 
267268 
379391 
402403 
459473 
500503 
542543 
563567 
602606 
617636 
637640 

80,00 
27,00 

295,00 
1195,00 

75,00 
124,00 
42,00 

124,00 
7,50 
8,00 
2,70 
7,50 

11,00 
26,00 
22,00 
10,50 
36,00 

POSTFRIS 
671675 
700701 
715719 
774776 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
985989 

39,00 
7,00 
9,50 
8,50 

24,00 
2,25 
4,50 
7,50 
8,00 

16,00 
5,50 

GEBRUIKT 
17,50 
59,00 
47,00 
39,50 
57,50 

Winkel 
's maandags 

gesloten 

lel: 077351 26 98 fax: 077 ■ 354 72 42 telprhé: 0774653764 

Aanbod geldig zolang voorraad strekt. 
Uw gewaardeerde bestelling wordt FRANCO toegezonden. 

GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen. 

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

iiiANKAUF 
von hochwertigen Einzelstücken, Länder und 

SpezialSammlungen und ganzen Nachlaßobjekten. 
Sprechen Sie uns bitte an ! 

Barzahlung in jeder Größenordnung möglich ! 

KS> 
ULRICH FELZMANN 
BRIEFMARKENAUKTIONEN 

D40210 Düsseldorf • Bismarckstraße 98 
Tel.: 0049211172 920 • Fax 172 92 11 

http://vvww.fclzmann.dc 

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 niet te sleclite prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 
Lodev\/ijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

http://vvww.fclzmann.dc


c ggiortpost loqQ^ 
Select Mail 
Filatelistische dienst 
Grote Tocht 4-0 
1507 CG Zaanstad 
Tel: 075-6536363 
Fax: 075-6536360 

Verzamelt U reeds de echte (5tads)postzegels van Nederland? 
Ca. 80 goedwerkende stads-
regioposten verenigd in de 
Stadspostunie geven regelmatig 
nieuwe postzegels uit. Met deze 
zegels gefrankeerde post kunt U 
over de gehele wereld laten 
bezorgen, met uitzondering van 
de Nederlandse postbussen. Het 
merendeel van deze postzegels 
passen ook in de thematische 
verzameling. Sinds enige tijd 
wordt een deel van de nieuwe uit
giften ook in dit maandblad in een 
nieuwtjesrubriek vermeld. Ook is 
is het mogelijk een basis nieuw
tjes abonnement af te sluiten, bij 
ons of bij een van de meer dan 50 
speciaal zaken. Handelaren en 
particulieren kunnen ook terecht bij 

Thurn en Taxis, Scheldeplein 
20, 1078 GR Amsterdam, 
tel:020-6641202. Of wel bij de 
betere postzegelhandel . 

Zowel voor de beginnende als 
voor de gevorderde verzamelaar 
hebben wij in deze advertentie 
nog een aantal aanbiedingen. 
Voor hen die "Nederland" bijna 
compleet denken te hebben en 
zich nu verder willen verdiepen in 
de echte stadspostzegels wijzen wij 
g raag op de spec iaa l 
verzamelaars vereniging de SPP 
(Studie groep Particuliere 
Postbezorging) te bereiken onder 
n o 0 5 5 - 3 5 5 2 0 4 2 . 
Deze vereniging geeft ook een 

catalogus, een periodiek en een 
prijslijst uit. Steeds zijn wij 
geïnteresseerd in de aankoop 
van alle postzegels, collecties, 
engros etc, etc, in het bijzonder 
stadsopstzegels al dan niet op 
echtgelopen stukken. Voorbeeld: 
ser ie gemeente wapens 
Zaanstad, nominaal hfl 3,65, 
onze biedprijs hfl 17,50 per serie. 
Brief met zegel en stempel vanaf 
hfl 2,50 per stuk! 

1 
5 . 1 
j 

1985 

M 

m 
- 1995 

I- P u uMÊ m 
vv) Paus Johanon Paulus II ua Nederland 

Voor de liefhebber: 1-malige aanbieding Grote collectie 
Stadspost met veel echtgelopen stukken FDC's, 
proeven, misdrukken enz, enz. Zegels voor meer 
dan 75% compleet. Dit moet U zien!! Zeer hoge 
catalogus waarde, vele unieke stukken 
Nu voor de prijs van hfl 22.500,00 

Voor de beginnende en/of gevorderde verzamelaar 
hebben wij de volgende aanbiedingen: 
A) 500 gram onafgeweekte stadspostzegels ook 
voor semi handelaren en rondzenders. Veel zegels 
voor weinig geld, let op NU: F49,50 

B) 1000 gram 
NU: Fl 19,50 

idem nog beter assortiment. 

F) Leuke collectie met meer dan 400 complete 
series/zegels, veel betere series en leuke bloes 
F750,-
Voor de ruilhandel en rondzenders, alleen zolang de ve
rraad strekt! Tweede set F voor de halve prijs. 

G) Voor de themaverzamelaars VOETBAL het zeer 
schaarse bloc AJAX 1971 met oa. Johan Cruyff nu 
voo r de w e g g e e f p r i j s van F 4 9 , 5 0 
SLECHTS 1 PER KLANT!!!!!!!!!!! 

H) Voor de themaverzamelaars PAUS, een epreuve 
de luxe, een souvenirsheet en een serie 10 jaar 
pausbezoek Nederland en het blokje van pausbe
zoek 1985 samen voor de prijs van slechts F39,50 

C) Starterscollectie van ca. 100 zegels, series, 
bloes, etc F125,-

D) Aanvulling I idem F200,-

E) Aanvulling II idem F300,-

Bestellingen schriftelijk of per fax aan bovenstaand 
adres. Levering vrijblijvend zo lang de voorraad strekt. 
Ons onbekende klanten levering onder rembours of via 
incasso machtiging.Voor bestellingen onder ƒ 250,-
wordt ƒ 10,- portokosten in rekening gebracht. 

««■»«( ««■«•»••■■n>% 



Onze 176ste veiling zal worden gehouden op 
10 en 11 december a.s. in het IBIS-hotel te Tilburg 
Onder de hamer komen o.a. 
• Nederland Ie emissie 1852 losse nummers, diverse platen met positienrs.; 
• mooie afdeling betere nrs. Nederland, OR en buitenland; 
• vele mooie en geheel intact gelaten landencollecties van o.a. Engeland, Rusland, 

Russische Levant, Nederland en OR, België, Baltische staten, USA en diverse andere 
landen; 

• voorts mooie afdelingen stockboeken, dozen, kistjes en partijen met o.a. engros 
Nederland (w.o. grote partij postzegelboekjes). 

Behoort u nog niet tot onze relatiekring maakt u dan Hfl. 12,50 over op giro 31.42.000 
en wij zenden u onze goed en duidelijk uitgevoerde veilingcatalogus gaarne toe (wij 
stellen het op prijs te vernemen indien u een specialistisch verzamelgebied heeft). 

Wij ontmoeten u graag in onze stand op de Dag van de Postzegel van 
15 t/m 17 oktober in Apeldoorn 

P O S T Z E G E L V E I L I N G H O E S 
Internationale veilineen sinds 1945 

St. Annaplein 7 
Postbus 3106, 
5003 DC Tilburg 

E-mail: post@hoes.demon.nl 
www.hoes.demon.nl 

Telefoon (013) 580 04 34 
Fax (013) 580 04 35 

Postzegelhandel 
QUIRIJNS Ai\1STERDAi\1 

Vraagt doorlopend te koop 
collecties - partijen - postzegels - munten 

van Nederland, Europa en 
de gehele wereld. 

Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

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

(kilo)waar voor uw geld 
grootformaat kwaliteitskilowaar per 
Nederland njke variatie met '99 
Australië met '99 en veel HW 
Nw Zeeland met '99 en iets HW 
Noorwegen met '99, HW en boekjeszegels 
Zweden met '99 en boekjeszegels 
BRD 1 met '99 en iets toeslag 
BRD 2 idem met 1/3 toeslag 
BRD 3 met toeslag, HW en boekjeszegels 
Berlijn prachtig, veel toeslag, hoge cw 
Engeland I met '99, greetings en HW 
Engeland 2 idem 50% greetings en HW 
Frankrijk met '99, prachtige samenstelling 
Canada met veel '99, mooie sortering 

Een uitgebreide lijst sturen wij u op aanvraag toe 
Spaar nu voor gratis kilowaar van uw eigen keuze! 
Spanjersberg Filatelie 
Breestradt 12 - 2.111 CR Leiden 
Tel/fax: 071 - 5145332 / e-mail: spanjers(axs4all.nl 
Pnjzen zijn incl porto Prijswijzigingen voorbehouden 
Levering na vooruilbelaling op giro 799 83Üi 

100 gram 
12 50 
18 00 
25 00 
18 00 
18 00 
15 00 
25 00 
25 00 
80 00 
15 00 
27 50 
42 50 
28 00 

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

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

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

r.lke 3 maanden geven wij een nieuwe prijslijst uit die u gratis 
kunt aanvragen. 

1 evens zijn wi j geïnteresseerd in de aankoop van uw 
verzameling, nominaal, inruil en bemiddeling bij de verkoop van uw 
verzameling. 

V raag onze prijslijst aan of breng een bezoek aan: 

Smits Philately Openmgsti|den: 
Socratesstraat 192, 7323 PL Apeldoorn donderdag t/m zaterdag 
Tel.. 055-3602604, Fax- 055-3602304 van 11.00 uur tot 16 30 uui 
Mobiel. 06-55710735 en volgens afspraak 
Internet www tilatLlic net t-niail sniitphiKaworldonlint nl 

]VIotiefzegels 
Z e e r g r o t e v o o r r a a d 
V e e l " m o e i l i j k e " s e r i e s 
O o k v e e l l o s s e z e g e l s 
Postzegelhandel "Dutchstamp" 
Maandereindöl, 6711 AB, Ede-Centrum 0318 61 03 34 

FILATELIC PHRIENDS IN SOUTH AFRICA 
I The largest mail auction in Africa with 3 sales per annum. 70004- lots from 
, A to Z. Strength in Southern Africa, Br. Commonwealth & Western Europe. 
, Easy payment, credit cards welcome. Visit our website or send for free 

catalogue. Please advise your collecting/specialist interests. 
T.G. Barnes, P.O. Box 26456, Hout Bay 7872, South Africa. 

Phone -H-I-272I 790-5943. Fax ++2721 790-5745 
, E-mail tgbarnes@mweb.co.za Website at www.tgbarnes.co.za 

mailto:post@hoes.demon.nl
http://www.hoes.demon.nl
mailto:tgbarnes@mweb.co.za
http://www.tgbarnes.co.za
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Het maandblad Philatelie waarin opgenomen 
De Philatelist is een uitgave van de onafhanke 
lijke Stichting Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag 

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

Philatelie verschijnt omstreeks het midden van 
de maand uitgezonderd in augustus 

Hoofiiretlacteur 
AadKnIkmanAUP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
Telefoon 035 52 54 391 
Telefax 035 5240 926 
E mail philatelie@tip nl 
Website http //www philatelie demon nl 

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

A t o n n e m e n t e n a t f m i n i s t r a l i e 
t j e i o rgmg 

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

Adreswijzigingen opgeven aan de secretans 
van de vereniging of afdeling waarvan u lid bent 
Als u individueel abonnee beni (u betaalt het 
blad jaarlijks rechtstreeks aan de Stichting) 
zendt u uw adreswijziging aan de admimstrat e 
(adres zie boven) 

Abonnemente 
Er zijn twee wijzen van abonneren 
1 een collectiefabonnementvoot aangesloten 
verenigingen het abonnement voor leden is in 
de contributie inbegrepen 
2 een individueel abonnement Het 
abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling wor 
den overgemaakt tarieven voor 1999 
a binnen Nederland f39 op giro 5005485 van 
de Stichting Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Dordrecht 
b voor België Bfr 800 op giro 000 0350882 
33 van de penningmeester van het maandblad 
Philatelie te Brussel 
c in het buitenland f 68 50 (incl port) op 
dezelfde rekening als vermeld onder 2a 
Als het abonnement op 1 apnl of 1 juli ingaat 
moet een evenredig bedrag tot het emd van het 
jaar worden gestort Abonnementen per 1 okto 
ber zijh slechts mogelijk in combinatie met een 
abonnement op de daaropvolgende jaargang 

Een ndividueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schriftelijke opzegging die uiterli/k op 30 
november bi\ de administratie in Arnhem moet 
Zljh 

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

voorzitter 
secretaris 

penningmeester 

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

Erevoorzitter 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright 
©1999 Maandblad Philatelie 

Oplaqs 
42 500 exemplaren 

ISSN nummer 
0166 3437 

/GDjr 
Lid van de miernationale uitgevers 
vereniging van postzegelcalalogi en 
poslzegellijdschriften ASCA T 

INHOUD Philateïe 
636/637 

639/640 641 

642 

Uit de >vereld van de filatelie 

Verzameigebied Nederland 

Nieuw op het postkantoor 

Een kaart die er doorheen slipte 
644/645 

Een Uiverbrief die de Uiver nooit heeft gezien 
645 

1919 - De Nederlandse verhuiskaart - 1999 
646/647/648/649/650/651/652/653 

De Vrede van Versailles (3) 
656 

Nieuwe postzegelboekjes 
658/659 

De Postzegelshow wordt anders dan anders 
660/661 

Indrukwekkend boek over Cijferemissie 
662 

Wij lazen voor u 
664/665 

Bondspagina's 
666/667 

Luchtpostnieu>vs 
675 

Over kv^ajongens en een banale psychiater 
676/677/678/679 

680/681/682 
686/687 
688/689 

690/691/692 
694/695/696 

696 

8 0 jaar 646 
Hard werken en veel research lagen aan 

de basis van de studie die Arie Bosman en 
Jacques Spi|kernnan m dit numnner van 
'Philatelie' presenteren Onderwerp de 

tachtigste verjaardag van de Nederlandse 
verhuiskaart 

JÜ t O R M L U t R 

AORESWUZIGINO 

NOTA 
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AURLb 

Show! 660 

Postwaardestukken 

Filatelistische evenementen 

Zeestraat 82 , 's-Gravenhage 

Bedreigd bestaan 

Verenigingsadressen 

Philatrivia 

Piet Schreuders: verguld met zegelopdracht 
699/700/701 

Nieuwe uitgiften 
704/705/706/707/708/709/710/711 

Thematisch panorama 
713/714/715/716 

Kleine annonces 
717 

BIJ DE VOORPAGINA: 
De Belgische striphond Dommel als postbode, ontleend a a n een 

van de leuke Belgische stripzegels die de afgelopen |aren a a n de 

loketten kwamen In dit nummer schri|ft Jeffrey Groeneveld naar 

aanleiding van de uitgifte van de nieuwe Nederlandse stripzegels 

de geschiedenis van het stripverhaal Illustratie De Post, Brussel 

AlVlfEIOrEIIITIE-IIIIIlEX 

Traditionele tentoonstellingen zi|n uit, 
eigentijdse shows zi|n m De organisatoren 

van net evenement dat deze maand in 
Apeldoorn v/ordt gehouden willen het 

daarom 'anders dan anders' doen 

Bedreigd 690 
Toegegeven, Twente-
stacl IS even in de ijs
kast gezet, maar dat 
neemt met weg dat er 
in de afgelopen |aren 
tal van andere 'ge
meentelijke fusies' zi|n 
geweest Medewerker 

rewes Veenstra laat 
zien hoe gemeenten in 
hun bestaan worden 
bedreigd 

lOLAKjOEÖëMfeÊNIEr STJWT 

Auckland City Stamps 

Bijl v d 
Boeier De 
Booklets International 
Bouscher Ronald 
Bredenhof/De Berm 
Contact Schept Kracht 
Dieten van 

ESPA 
Europost De Dieze 
Felzmann Ulrich 

Gilze Postz handel 
Globe De 
Hapofel 
Herscheit Ron 
Hoekstra 
Hoes 
Hollands Glorie 
Huls 
Hunter 

630 
718 
718 
634 
717 
697 
702 

671 674 
663 
684 

628 629 
634 
683 
631 
632 
793 
693 
665 
702 
685 
685 
634 

654 655 
698 
630 

IJssel en Lekstreek Fil Ver 

Karveel Het 
Kienhorst 
Leopardi 
Ladder 

Lokven van 
Meinhardt 
Mohrmonn 

MP0 88 
Ned Ver v Thematische Fil 
Nederlandsche Postz veiling 
Nijs De 
NVPH 
NVPH handelaren 
Overi|Sselse Postz veding 
Peerenboom 
Philaposf 
Postbeeld 
Pasten Aland 
Posthoorn De 
Poststempel Het 

682 
657 
682 
718 
684 
712 
698 
632 
719 
698 
670 
638 
697 
712 
626 
685 
720 
638 
703 
718 
627 
685 
631 
683 
675 

Posizegel Partijen Centrale 
Poszegelhoes t 
PTT Post Nederland 
Quirijns 
Rietdi|k 
Rijnmond 
Ruiter De 
Safe Nederland 
Schoming 
Select Mail 
Smits Philately 
Spanjersherg 
Spijkenisse Postz handel 
Stamps on the Web 
Sleltzer Rudolf 
Trefpunt Het 
Valk De 
Venrayse Postz handel 
Viking De 
Vliegende Hollander De 
Vliet von 
Wasseur 
%en 
Zondervan 

668 669 
632 
718 
634 
643 
630 
632 
702 
685 
633 
634 
634 
675 
693 
665 
684 
702 
698 
697 
693 
683 
682 
685 
684 

635 



U I T DE lAIERELD VAIU DE FILATELIE 
PTT MUSEUM HEET VOORTAAN 
MUSEUM VOOR COMMUNICATIE 

Op maandag 13 sep
tember kreeg het PTT 
Museum in Den Haag 
een nieuwe naam: Muse
um voor Communicatie. 
De naamsverandering is 
een gevolg van de finan
ciële verzelfstandiging 
van het museum, die ook 
heeft gezorgd voor een 
andere identiteit van het 
voormalige PTT Museum. 
Tot medio 1998 betaal
de Koninklijke PTT Ne
derland (KPN) de kosten 
van de Stichting Het Ne
derlandse PTT Museum. 
Door de splitsing van 
KPN in TPG en KPN Tele
com op 29 juni 1998 
werd net nodig het mu
seum te verzelfstandigen. 
Dit had niet alleen finan
ciële gevolgen, maar 
zorgde er ook voor dat 
de aanpak van het 
museum veranderde, met 
als gevolg dat de vlag 
'PTT Museum' niet langer 
de lading dekte. 
Het kleine postmuseum 
uit 1929 dat huisde in 
twee kamertjes van het 

hoofdkantoor van de PTT 
is anno 1999 uitge
groeid tot een complex 
van 3.500 vierkante me
ter met tien expositie
ruimten. De museale, fi-
latelistische, historische 
en technische ontwikke
lingen op het gebied van 
communicatie Komen 
daar samen. De bezoe
kers worden uitgenodigd 
actief mee te doen aan 
diverse presentaties. 
De nieuwe koers van het 
Museum voor Communi
catie wordt vooral zicht
baar in de eigentijdse 
presentaties van cfe unie
ke collecties van het mu
seum. In zeventig jaar 
tijd heeft het museum in
drukwekkende verzame
lingen op het gebied van 
post, telecommunicatie 
en filatelie opgebouwd. 
Bij de tentoonstellingen 
ligt de nadruk vooral op 
het interactieve karakter: 
er moet evenveel te zien 
als te doen zijn. Voor 
een museum dat zoveel 
jong publiek trekt is dit 

belangrijk. 
Het museum heeft in de 
afgelopen jaren diverse 
malen een voortrekkers
rol vervuld op het gebied 
van educatie en pu
blieksbegeleiding. Een 
aantal vernieuwende 
toepassingen en interac
tieve programma's zijn 
later door andere musea 
overgenomen. 
Een succesvolle opmaat 
naar de nieuwe ontwik
kelingen is de tentoon
stelling Hé... Hallo! Com
municatie van A tot Z, 
die nog tot en met 9 ja
nuari 2000 in het muse
um is te zien; deze expo
sitie heeft inmiddels ruim 
45.000 bezoekers ge
trokken. 
Op 18 november a.s. 
opent het museum in de 
volledig nieuw ingerichte 
benedenverdieping de 
tentoonstelling: Lieve 
oma, geachte heer/me
vrouw, een expositie die 
de weg van een brief 
volgt. 
Het adres van het muse
um is gelukkig onveran
derd gebleven: Zeestraat 
82 in Den Haag. 

BALLERINA OP AMERIKAANSE POSTZEGEL 
BLIJKT WERKELIJK TE BESTAAN 

In Nederland is de regel 
dat levende personen 
(met uitzondering van le
den van het koninklijk 
huis) niet op postzegels 
mogen worden afge
beeld - zo hij al bestond 
- behoorlijk verwaterd. 
Nog onlangs werd de in 

^ blakende gezondheid 
^ verkerende tennisser Ri-
- chord Krajicek immers 
^ op een zegel vereeu-
" wigd. 

De Amerikaanse PTT, de 
USPS, schijnt op dit punt 
wat strenger te zijn, met 
als gevolg dat de verza
melaars daar nogal ge
spitst lijken te zijn op ze
gels die niet aan de be
wuste regel voldoen. 
Vorig jaar verscheen een 
zegel van 32 cent met 
een afbeelding van een 
balletdanseres. Omdat 
het om een foto ging, 
wilden de verzamelaars 

3 PRIJZEN WINNEN 
5 OPDEWIPA-SITE 

De organisatoren van de 

Sf t internationale postzegel-
WÖ tentoonstelling WIPA 

2000 (Wenen, 30 mei 
tot en met 4 juni 2000) 
doen er alles aan om 
vooral een jeugdig pu

bliek naar de Oostenrijk
se hoofdstad te trekken. 
Op de website van de 
expositie, v/ww.wipa.at, 
worden tot mei 2000 zes 
puzzels geplaatst wie ou
der is dan 9 en jonger 
dan 21 mag meedoen. 
Er zijn onder andere rei
zen en een scooter te 
winnen. Meedoen dus! 

wel eens weten of de be
wuste danseres nog leef
de. Een voorlichter van 
de USPS ontkende dit. 
Dat was nogal onver
standig, want de Santa 
Barbara Nev/s-Press 
bracht vervolgens het be
richt dat het om de in 
Santa Barbara wonende 
balletdanseres Mariko 
Crane ging. De voor de 
zegel gebruikte foto 
werd drie jaar geleden 
van haar genomen. 

Nog steeds levende persoon op 
Amerikaanse postzegel dit is 
balletdanseres Mariko Crane. 

MILLENNIUMEDITIE NVPH-CATALOGUS 
GEBUNDELD MET COMPLETE CD/ROM 

Vorige maand verscheen 
de negenenvijftigste edi
tie van de Speciale Cata
logus van de Nederland-
sche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren 
(NVPH). Was er in de af
gelopen jaren in feite 
sprake van twee catalogi 
(de 'papieren' editie en 
de CD/ROM), nu zijn 
die twee producten ge
bundeld'. Voor f 34.75 
komt de koper daardoor 
in het bezit van zowel de 
traditionele catalogus op 
papier en de moderne 
uitvoering als CD/ROM. 
De papieren catalogus is 
op een aantal punten uit
gebreid en verbeterd. 
Nieuw is het katern 
'oude postzegelboekjes', 
dat werd samengesteld 
door Walter de Rooij, 
onder andere medewer
ker van 'Philatelie' voor 
het verzamelgebied van 
de postzegelboekjes. De 
Rooij's aanvulling, die de 
periode 1902 tot en met 
1950 beslaat, zal blij
vend in de catalogus 
worden opgenomen. 
Ook nieuw - èn blijvend 
- is de vermelding van de 
postzegelmapies van de 
Nederlandse Antillen. 
Als het om de prijswijzi
gingen gaat moeten 

vooral worden genoemd 
de zegels op poststuk, de 
variëteiten, foutdrukken, 
de postzegelmapjes van 
Nederland, de velletjes 
van tien en de meer re
cente uitgiften van de 
NedeHandse Antillen. 
Wat het gebruik van de 
CD/ROM betreft: verza
melaars die nog niet eer
der met deze digitale ca
talogus aan de slag gin
gen Kunnen hulp krijgen 
van het bestand 'Aan de 
slag met Catview', dat 
ondersteund door een 
groot aantal afbeeldin
gen aangeeft hoe de 
CD/ROM werkt. 
Het is mogelijk de 
CD/ROM up-to-c/ote te 
houden door van tijd tot 
tijd de nieuwe emissies 
van Nederland van het 
Internet te downloaden. 
Dot is mogelijk tot en met 
mei 2000, dus tot vlak 
voor de verschijning van 
de nieuwe catalogus. 

MFN IN OKTOBER 
WEER BIJEEN 

Motorrijdende filatelisten 
hebben er een schitteren
de zomer opzitten. Nu 
breekt de tijd aan waarin 
de verzameling kan wor
den bijgewerkt: er wor
den overal beurzen, ruil-
middagen en tentoonstel
lingen georganiseerd. 
De landelijke vereniging 
van motorpostzegelver
zamelaars, de Motorrij
ders Filatelistenclub Ne
derland (MFN), blijft niet 
achter: op zondag 31 
oktober organiseert de 
vereniging voor haar le
den een cTubmiddag. 
Motorrijders uit het gehe
le land die ook postze
gels verzamelen rijden 
op die dag naar Rijswijk, 
naar het jongerencen
trum Don Bosco aan de 
Julialaan. In een onge
dwongen, maar - zo be
loven de organisatoren -

reuze gezellige sfeer is 
het daar mogelijk om 
nieuwe aanwinsten te 
verwerven, dubbel mate
riaal door ruil of verkoop 
van de hand te doen en 
te praten over de geza
menlijke hobby: de mo
torfiets.Op de clubmid-
dag, die omstreeks half 
twee 's middags begint 
(de zaal is al open van
af een uur 's middags) 
zullen ook enkele hande
laren aanwezig zijn. Er 
is bovendien een kleine 
tentoonstelling van mate
riaal, afkomstig uit de 
collectie van een clublid. 
Leden, aspirant-leden en 
andere verzamelaars 
zijn op de MFN-clubdag 
van harte welkom. Meer 
informatie is verkrijgbaar 
bij MFN-secretaris Nico 
Helling, Baambrugse 
Zuwe 84, 3645 AJ Vin
keveen, telefoon 0297-
264060 of bij Jan Ter-
maaten, 0297-264060. 



VLIEGENDE HOLLANDER HOUDT 38E DAG 
VANDEAEROFILATELIE 

Alweer voor de achten
dertigste maal organi
seert de Nederlandse 
Vereniging van Aero-
Philatefisten De Vliegen
de Hollander de Dag van 
de Aerofilatelie. Van 16 
tot en met 24 oktober 
wordt in het Nationaal 
Luchtvaartmuseum Avio-
dome-Schiphol een lucht
posttentoonstelling ge
houden waaraan wordt 
meegewerkt door de Bri
tish Aerophilatelic Fede
ration. 
De tentoonstelling staat 
in het teken van de jubi
lea '90 jaar luchtvaart in 
Nederland' en '80 jaar 
KLM'. 
De eigenlijke Dag van de 

Aerofilatelie wordt op 23 
oktober gehouden; PTT-
Post heeft voor dit evene
ment op verzoek van de 
organisatoren een bij
zonder poststempel laten 
ontwerpen. Dit stempel 
wordt op zaterdag 23 en 
zondag 24 oktober ge
plaatst op alle post die 
op die dagen in de ten
toonstellingsruimte wordt 
gepost. 
Verder zullen er op de 
genoemde twee dagen 
speciale enveloppen van 
verschillend formaat 
(FDC en klein kabinet) te 
koop zijn met een afbeel
ding die gewijd is aan 
het onderwerp van de 
tentoonstelling. Als u de 

It ' '""f 

SO JAAR KLM 
3S DAG VANDt 
AEIiOFILATELlB 
tliHIl \MirMt ••ELM 
WIODOME '•CMfrHOL 

%Br 

expositie niet zelf kunt 
bezoeken, kunt u de en
veloppen (voorzien van 
postzegels en het bijzon
derepoststempel) ook 
schriftelijk bestellen. Dat 
kon door vijf gulden over 
te maken op Postbankre
kening 402Ó28 ten 
name van de Stichting 
Tentoonstelling De Vlie
gende Hollander, Dintel 
22, 2991 RC Baren-
drecht. U krijgt dan twee 
verschillende enveloppen 
- compleet verzorgd -
onder couvert toegezon
den. 
Aviodome-Schiphol is 
een museum dat een toe
gangsprijs hanteert; vol
wassenen betalen f 
12.50, kinderen van 4 
tot en met 12 jaar f 10.-
en 65-plussers f 11.50. 
ledere betalende bezoe
ker kan tijdens de week
einden bij de stand van 
De Vliegende Hollander 
op vertoon van zijn of 
haar toegangsbewijs een 
gratis verrassingsenvelop 
afhalen. 
De tentoonstelling is op 
16 en 17 oktober geo
pend van 12 tot 17 uur; 
van 18 tot en met 24 ok
tober kunnen de bezoe
kers er van 10 tot 17 uur 
terecht. 

'NIEUWE' 1 CENT GUYANA BLIJKT TOCH 
EEN VERVALSING TE ZIJN 

Guyana 1 cent: zijn bet 
er nu twee? luidde de 
kop boven een artikel in 
het maartnummer 1999 
van 'Philatelie'. In de bij

drage werd gewag ge
maakt van het feit dat de 
Zwitserse veilinghouder 
David Feldman een 
exemplaar van de fa-
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meuze 1 cent Guyana -
de zeldzaamste zegel ter 
wereld - ter keuring had 
voorgelegd aan het Ex
pert Committee van de 
Royal Philatelie Society 
in Londen. 
In augustus il. maakte 
Feldman bekend wat de 
'Royal' hem heeft laten 
weten: dat het om een 
vervalsing moet gaan. 
Een zegeTvan de minder 
zeldzame zegel van 4 
cent in hetzelfde type is 
door de vervalser 'omge
bouwd' tot een exem
plaar van 1 cent. 
Na een uiterst gedegen 
onderzoek - waarbij on
der meer gebruik werd 
gemaakt van een video-
spectraalmeter - en diep
gaande bestudering van 
de plaatkarakteristieken 
van de zegel van 4 cent 
kwam het comité tot zijn 
- voor de veilinghouder 
ongetwijfeld teleurstellen
de - oordeel. 
Toch heeft de affaire een 
gunstig gevolg: het on
derzoek neeft zoveel 
nieuwe gegevens over de 
zegel van 4 cent opgele
verd dat wordt gewerkt 
aan een publicatie die te 
zijner tija in het blad The 
London Philatelist zal 
worden opgenomen. 

DIEFSTAL IN 
ZWAMMERDAM 

Op 14 augustus is inge
broken in een woning in 
Zwammerdam. Bij de in
braak werd een postze
gelverzameling gestolen. 
Tot de buit behoorden 
onder andere: 

- drie Cristal Davo-al-
bums met daarin een 
collectie Nederland ge
stempeld, met duidelij
ke plaats- en datum
stempels, zo goed als 
compleet (zonder top-
numrners); 

- een groen Briefmarken 
Welt-album van Schau-
bek, deel 2, periode 
1891-1910, met kope
ren sluiting en band 
goud op snee; 

- een album met Duits
land en Berlijn gestem
peld, met duidelijke 
plaats- en datumstem
pels, zo goed als com
pleet (zonder topnum-
mers); 

- een stockboek met post-
fris Nederland, toeslag
zegels in blokken van 
vier en kortingzegelvel-
letjes in aantallen, pe
riode 1980-1998; 

- een ringband met eer-
stedagÖaden, num-
mers 1 tot en met 30. 

Als u over inlichtingen 
meent te beschikken die 
kunnen leiden tot het op
lossen van dit misdrijf, 
wordt u verzocht contact 
op te nemen met de poli
tie in Alphen aan den 
Rijn, telefoon 0172-
484555. 

GROOTSTE POSTZEGEL TER WERELD 
BESLAAT CA 174 VIERKANTE CENTIMETER 

Een tijdje terug werd in 
deze rubriek gewag ge
maakt van de Kleinste 
postzegel ter wereld, uit
gegeven door het Co
lombiaanse departement 
Bolivar. Dat minizegeltje 
meet 8.5 bij 9 millimeter. 
Van een geheel andere 
orde is de grootste post
zegel ter wereld, hlier is 
de recordhouder China; 

het land gaf in 1915 ze
gels uit voor expres-
sestukken die het (nogal 
onhandige) formaat 248 
bij 70 millimeter hadden. 
Ze werden met behulp 
van een doorsteektan-
ding in in een 'hoofdze
gel' en vier repu's onder
verdeeld. De zegels wer
den in februari 1916 on
geldig verklaard. 
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Dit IS met de allergrootste zegel ter wereld, maar met zi|n formaat 
van 21 bi|^ 6 5 centimeter mag deze Chinese expressezegel er toch 
echt wel zi|n 

DPHJ ORGANISEERT 
RUILACTIE 

'Wie wil met me ruilen?' 
is het motto van een 
campagne van de Deut
sche Philatelisten-Jugend 
e.V. (DPhJ). De DPhJ 
zoekt daarom in een 
aantal landen jeugdige 
verzamelaars (tussen 12 
en 21 jaar oud) die op 
zoek zijn naar een bui-
tenlancfse ruilpartner. 
Wie aan de DPhJ een 
briefje schrijft en daarbij 
voor- en achternaam, 
adres, leeftijd en natio
naliteit vermeldt, kan 
meedoen. Het is handig 
om ook aan te geven in 
welke talen er gecorres

pondeerd kan worden en 
om welke verzamelge-
bieden het bij voorkeur 
moet gaan. 
Wie zich aanmeldt ont
vangt na verloop van tijd °~ 
een lijst met een of enke- ti 
Ie adressen van geschikte " 
ruilpartners. " 
Het adres van de DPhJ is ^ 
Dipl.-Geol. Heiko Nuss >-
Buschweg 9 S 
30974 Wennigsen(D.). -
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MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Heeft u interesse om 
te verkopen ? 

veiling 150 
wordt gehouden op 

Zaterdag 11 december 
in Motel Eindhoven 

U kunt nog inzenden voor 
1 % ^ 1 

deze belangrijke 
jubileum -veiling 

* Wij garanderen een goede 
internationale opbrengst 

* Deskundige verkaveling en 
betrouwbare taxatie 

*Snelle uitbetaling en voorschot 
betaling altijd mogelijk 

*Bezoek aan huis en 
eventueel afhalen nnogelijk 

* Extra publiciteit i.v.m. Jubileumveiling 

* Luxe catalogus in kleur 

Bent U geïnteresseerd ? 
Neem dan zo spoedig mogelijk kontakt 

met ons op. 

Bel, schrijf of fax : 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Brinkgreverweg 13, 7413 AA Deventer 

Tel.0570-631224 
Fax 0570-636293 

'^Laat onze Wereldwijde kontakten 

in Uw voordeel zijn" 
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|®36H.V.P.H.®| 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u van harte welkom 
op de 

Nationale Postzegelshow 
en -tentoonstelling, 

waarin tevens 
De Dag van de Postzegel 
Apeldoorn is opgenomen. 

AMERICA-HAL te 
APELDOORN. 

Een groots evenement, met 
vele extra attracties. 

• Veldpostkantoor. 
• Hl r-Museum. 
• Vele gespecialiseerde 

verenigingen aanwezig. 
• Jeugdboek. 
• Ruiltafels voor 

genodigden aanwezig. 
• Gratis taxaties van 

collecties door 
gerenommeerde taxateurs. 

AMERICA-HAL, APELDOORN 
Laan van Erica 50 1 

Apeldoorn (Wijk De Maaten) 1 

Vrijdag 15 oktober'99 10.00 tot 18.00 uur. 
Zaterdag 16 oktober'99 10.00 tot 17.00 uur. 
Zondag 17 oktober'99 10.00 tot 16.00 uur. 1 

Entree ƒ 10,-, waarvoor vele extra's 1 
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SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
POSTBUS 7 4 9 2 3 0 0 AS LEIDEN 

ZEGEL VAN 80 CENT BIJ HONDERDJARIG 
BESTAAN VAN VNO/NCW 
Ter gelegenheid van het 
honaercl|arig bestaan 
van de werkgeversorga
nisatie V N O / N C W ver
scheen op 7 september 
een zegel van 80 cent. 
Gegevens over de ach
tergrond en het ontwerp 
van deze zegel vindt u in 
'Philatelie' van augus
tus/september jl., pagina 
556. 
In aanvulling op de ge
gevens in de tabel kan 
nog het volgende wor-

100 jaar VNO/NCW 

den vermeld. 
Paskruizen staan boven 
de zegels 1, 5 en 10 van 
het bovenvel (rechtervel) 
en onder de zegels 9 1 , 
95 en lOOvan neton-
dervel (linkervel). 
In de bovenhoeken van 
het bovenvel en in de on-
derhoeken van het on-
dervel zien we verticale, 
respectievelijk horizonta
le snijlijntjes. Halverwege 
het boven- en het onder-
vel staan in de zijranden 

07-09-1999 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers/drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren, rastermaat 
en rasterhoek 

Zegel van 80 cent 

JESP/offset 
Roland Favorit 363/L(inks) 

1. zwart 120/45° 
2. magenta 120/75° 
3. geel 120/30° 
4. cyaanblauw 120/15° 

Velrandbijzonderheden: 
Vellen per drukvel 2 
Telcijfers UR en kleur 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnrs 
Drukvormnrs onder 

Papier en gom: 
Papierfabri kant/code 
Papiersoort 
Papierichting/doorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gom 

1-10/10-1, zwart 
990900 
91-92 
7 september 1999 
94-95 
L1111 R1111 
100 

Hamson/De La Rue HS1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
I (staand)/lllq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c (Harrison/De la Rue) 

Perforatie: 
Formaat zegel 36.0 x 25.0 mm 
Perforatie/perforatiemaat kamperforaat/13V4: 12% 
Tanden hor./ver. 24/16 
Tanding velranden d/d/d/O 

Accordering: 
Modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr. 

ongeperforeerd /14 06 1999 
onbekend 

© 1999 Philatelie/R C Bakhuizen van den Bnnk 

1 
nedeti •••••• 

R 1 

^s^^TuïT^.i. 
1 1 • 

1 

horizontale snijlijntjes. 
Ver boven zegel 8 van 
het bovenvel zijn enkele 
krabbels [Rob, respectie
velijk een zwart trapje) 

en ver onder zegel 98 
van het onderveT een ver
ticale streep aange
bracht. 
Op de linkervelrand zien 

we één Brunner-balk. 
Deze Brunner-balk is op 
de schoongesneden lo-
ketvellen niet meer zicht
baar. 

ATTENTIE! 

De samensteller van deze 
rubriek ontvangt veel le-
zersbrieven. Om deze post 
te beantwoorden moet 
nogal wat tijd worden vrij-
aemaakt: niet alleen voor 
net terugschrijven, maar 
ook voor het onderzoek 
dat daar soms bijhoort. 
Wii vragen u daarom enig 
geduld te hebben, het kon 
geruime tijd duren voor u 
een reactie ontvangt 
Verder willen wij u drin
gend vragen, geen ori
gineel materiaal in uw 
Brieven in te sluiten (denk 
aan beschadiging en zoek
raken). Gebruik liever goe
de kleuren kopieën. 

Reaactie Philatelie 

NIEUWE HANGBOEKJES IN HAARLEM 
VERVAARDIGD 

Sinds de publicatie in de 
vorige aflevering van 
deze rubriek is slechts 
een deel van het druk-
materiaol van de postze
gelboekjes bij het Mu
seum voor Communicatie 
aangekomen: wèl dat 
van de zegels '50 voor 
uw kaart', niet dat van 
'50 voor uw brieven'. 
Het blijkt dat het materi
aal van deze laatste 
emissie door een misver
stand niet naar het mu
seum is gezonden. Er is 

geen drukmateriaal 
overgebleven, dus deze 
zegels kunnen niet meer 
met drukvellen, stadia-
vellen e.d. gedocumen
teerd worden! 
Het drukvel bestaat uit 
vier naast elkaar ge
plaatste blokken; de lay
out is zodanig dat de 
sleufgaten bovenaan zit
ten. Geheel bovenaan 
op het drukvel is een 
Brunner-balk aange
bracht. 
Op de zijranden treffen 

we boven, onder en hal
verwege paskruizen aan. 
Er staan krabbels ver 
rechts, onderaan naast 
het vierde blok met een 
zwart 'trapje' en RKen 
Jos in het rood. 
Aan de uiterste kanten 
van de zijranden zien we 
een gelig verticaal gaas-
werk, behorend bij de 
plaat voor fosfor. Ter 
hoogte van de plaats 
waar de blokken gevou
wen moeten worden zien 
we in de zijranden hori
zontale, gerilde lijnen. 
De bedruKte achterzijde 
vertoont de buitenkant 
van het postzegelboekje. 

Paskruizen en Brunner-
balk zitten aan deze zi j
de op dezelfde plaats als 
bij de voorkant net geval 
is. Het zwarte 'trapje' en 
de rode vermeldingen RK 
en Jos zitten op dezelfde 
hoogte, maar dan links. 
De rastering van de af
zonderlijke offsetplaten is 
als volgt: zwart onder 45 
graden, magenta onder 
/ 5 , geel onder 30 en cy
aanblauw onder 15. A l 
leen de rastermaat ver
schilt: de platen voor de 
binnenkant (met de ze
gels) hebben raster 120, 
die voor de buitenkant 
hebben raster 80. 



HANGZAKJES EN HANGBOEKJES: VOLOP 
IN ONTWIKKELING 
De ontwikkelinqen op het 
gebied van de nangzak-
'es en hangboekjes gaon 
leel snel Het is nog 
steeds zo dot diegenen 
die overwegen om dit 
gebied te gaan verzame-
en zich eigenlijk niet 
kunnen permitteren om 
nog langer te aarzelen. 
De nangzakjes zijn goed 
als geheel verdwenen, 
op de Pr/on'/y-blokken na 
(d.d. 09.09 1999). De 
nangboekjes hebben een 
nieuwe uitvoering gekre
gen, hetgeen inhoudt dat 

de oorspronkelijke uit
voering aan het verdwij
nen is. 
Sommige hangboekjes 
met tien zegels zijn (tij
delijk?) verdwenen, nu er 
zowel varianten met 5, 
respectievelijk 50 zegels 
beschikbaar zijn: 'baby' 
en 'huwelijk' 
De postzegelboekjes 
worden steeds professio
neler vervaardigd. 
Op de postkantoren is nu 
steeds vaker een poster 
te zien waarop de hang
boekjes als een van de 

verschijningsvormen 
wordt aangeprezen. 
Wie de kart van het 
hangboekje '50 voor uw 
brieven' goed bekijkt zal 
daaruit kunnen opmaken 
dat in de visie van PTT 
Post 'postzegels verkrijg
baar zijn' in vier ver
schijningsvormen: 
- boekjes van vijf zegels; 
- blokken/boekjes van 

tien zegels; 
- boekjes van 50 zegels, 
- doosjes met een rol van 

honderd zegels. 
De ouderwetse loketvel-
lenvan 100 of 200 ze
gels lijken dus niet meer 
in the picture te zijn. 
De systematiek van de 

hongzakjes en hang
boekjes is iets verder 
aangeslepen, wat tot ui
ting komt in de volgende 
notaties' 
Bij het horizontale model 
zit de variatie vooral bij 
het copyright teken, het 
PTT-logo, de manier 
waarop de inhoud 'vast' 
zit en de kleur: 
H l oud logo PTT Post 

met vierkantje 
H 2 nieuw logo PTT Post 

met kroontje, gevou
wen bovenkant, de 
hoofdkleur aan de 
achterzijde (niet 
rood) is éénkleurig, 
egaal van de druk 

H 3 nieuw logo PTT Post 

Hangzakjes 

Omschrijving 
10 voor uw bneven 

10 voor Europa 
10 voor je post 

10 om te verrassen 

10 voor je post van Suske en Wiske 

10 voor een verjaardag 

10 voor een kaart 

10 vakantie groeten 
10 van 80 

10 voor de baby 

5 Priorityzegels (+stickers) van 100c 

5 Priorityzegels (-i-stickers) van 160c 

10 voor het huwelijk 
10 om te scoren van FC Knudde 
10 groeten uit Nederland 

10 X creatief met zegels 
10 voor je beste vnenden 

Hangboekjes 

Omschrijving 
10 voor uw bneven 
10 voor je post van Sesamstraat 

10 om te verrassen 
10 voor een verjaardag 
10 voor een kaart 

10 vakantie groeten 

10 van 80 

10 voor de baby 
10 voor het huwelijk 
10 van FC Knudde 
10 X creatief met zegels 
10 voor je beste vnenden 

1 blokje Kortingzegels 
2 blokjes Kortingzegels 
6 maal Ouderenzegels 
Tien uit de kunst 

Tien Uit de kunst 

Vilt van Rembrandt 
10 voor uwbneven 
50 voor de baby 
50 voor het huwelijk 
50 voor uw brieven 
50 voor uw kaart 
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codes 
V I , CO 
V2, C2 
V2, C4 
V I , CO 
V I , C2 
V2, C4 
V I , CO 
V2, Cl 

V2, C4 
V2,C2 
V2,C4 
V I , C2 
V2, C2 
V2,C4 
V2, C2 
V2,C4 
V2, Cl 
V2,C2 

V2,C1 
V1,C2 
V2, C4 
V I , Cl 
V2,C1 
V I , Cl 
V2, Cl 
V2, CO 
V2, Cl 
V2, CO 
V2, CO 
V2,C4 
V2,C3 

Codes 
H2, P I , 
H2, P I , 
H3a, P2 
H2, P I , 
H2, P1, 
H2, P I , 
H3a, PI 
H3a, P2 
H2, P1, 
H3a, P2 
H2, P I , 
H3a, P2 
H2, P I , 

C6 
C6 

barcode 
0026 
0026> 
0026 
0040 
0613 
0613 
0903 
0903> 

artil<elnummer 
geen 
955402 
955402 
geen 
§65442 
965442 
geen 
985442 

0903> met975414 eroverheen qeplakt 
0903 
1214> 
1214 
1276 
1276> 
1276 
1283> 
1283 
1832> 
1306> 

1221> 
1221 
1221 
1481 
1481 
1498 
1498 
1795> 
1290> 
0026> 
2068 
2204 
2211 

Barcode 
0026 
0613 

,C6 0613 
C6 
C6 
C6 

0903 
1276 
1283 

,C6 1283 
,C6 1283 
C6 1290 
,C6 1290 
C6 1306 
,C6 1306 
C6 

H2, P1,C6 
H2,P1, 
H2, P I , 
H2, P I , 
H3a, P2 
H1,P2, 

H2, P1, 
H3a, PI 

H3a, P2 

H3a, PI 
H3a, P2 
H3b, PI 
H3b, PI 
H4, P2, 
H4, P2, 

26 
C6 
C5 

1221 
1795 
1832 
2204 
2211 

,C5 2211 
C5 

C6 

1337 

3966 
, C6 3942 

'Nederland' 

, C6 3942 
'Nederland' 

, C6 3935 
, C6 3829 
, C6 3782 
, C6 3805 
C6 
C6 

3836 
3850 

975414 
975419 
975419 
975420 
975420 
975420 
975421 
975421 
975422 
975423 

985442 
975424 
975424 
985412 
985412 
985413 
985413 
geen 
985442 
geen 
geen 
985448 
985449 

Artiltelnummer 
955402 
965442 
965442 
975414 
975420 
975421 
975421 
975421 
975422 
975422 
975423 
975423 
975424 
985440 
985442 
985448 
985449 
985449 
985445 

995403 
995404 

in blauw 

995404 
in geel 

995405 
995407 
995409 
995410 
990825 
990826 

inhoud 
L/R A/B 4122 
L/R A/B 4??2 
ÜR A/B 4222 
UR A/B 1121 
L/R 4434 
LVR 4434 
LVR A/B 1111 
UR A/B 1111 
LVRA/B1111 
L/R A/B 1111 
L/R 2322 
LVR 2322 
L/R A/B 11111 
UR A/B 11111 
UR A/B 11111 
UR A/B 11111 
URA/B11111 
UR 2322 
UR1111 UR1211 
UR 2322 
UR A/B 1111 
UR A/B 1111 
UR A/B 1111 
UR A/B 1111 
UR A/B 1111 
UR/VB1111 
UR /VB 1111 
UR A/B 1111 
UR2212 
UR 1111 
UR1111 
-
UR1111 

Inhoud 
UR /VB 4??2 
UR 4434 
UR 4434 
URA/B1111 
URA/B11111 
UR A/B 11111 
UR A/B 11111 
URA/B11111 
UR 3433 
UR 3433 
UR 2222, UR 2322 
UR 2322 
URA/B1111 
UR A/B 1111 
UR2212 
-
UR 1111 
UR 1111 
-
-
-
UR1111 UR1121 
UR1131 UR1241 

UR1111 UR1131 
UR1241 
UM/R1111 
UR 1111 UR 1211 
UR A/B 1111 
UR A/B 1111 
. 
-

met kroontje, gerilde 
bovenkant, de 
hoofdkleur aan de 
achterzijde (niet 
rood) is tweekleurig 
met raster 
o. inhoud vastge
plakt 
b. inhoud in cello-
faanzakje dat is 
vastgeplakt 

H 4 nieuw logo PTT Post 
met kroontje, kaft 
met zelfklevers uit
klapbaar 

De H3-uitvoering begint 
overigens de H2-uitvoe-
ring in snel tempo te ver
vangen. 

De barcodes met de cij
fers 8714341, gevolgd 
door een zescijferig ge
tal, worden soms ge
volgd door een groter
dan teken ('>') De eer
der gebruikte notaties BO 
voor geen > achter het 
barcodegetal en ß / voor 
wel > achter het barco
degetal kunnen vervallen 
omdat in de tabel een 
aparte kolom voor de 
barcode is opgenomen. 

De notaties voor de verti
cale hangzakjes en het 
copyright teken zijn on
gewijzigd 
Toegevoegd is een nota
tie voor de wijze waarop 
de kaft is geplakt: 

PO niet geplakt 
P I op één punt, in het 

midden 
P2 op twéé punten, 

links en rechts 
PL op één punt, links 
PR op één punt, rechts 

Afgezien van de verschil
len in wijze waarop de 
kaft is dichtgeplakt, zijn 
er ook verscnillen in de 
wijze waarop de zegel-
blokken in de kaft zijn 
geplakt De meeste blok
ken hebben hun 'titel' 
aan de korte zijde van 
het blok Als we de titel 
leesbaar houden dan ligt 
de basis van het blok of
wel aan de linkerkant 
van het postzegelboekje, 
ofwel aan de rechter
kant. In de opstelling ga 
ik daar niet op in. 

In het nieuwe overzicht 
dat bijgaand wordt ge
presenteerd laat ik de 
Walsall-boekjes en de 
Beatrix-zakjes en -boek
jes even buiten beschou
wing; hetzelfde geldt 
voor de postwaardestuk-
ken Wel maak ik een 
aparte opstelling voor 
hangzakjes en hang
boekjes. 



(VOOR)ONTWERP 'JUDITH LEYSTER' SIERT 
ABUSIEVELIJK OMSLAG HANGBOEKJE 

Bij de hangboekjes '10 
uit de kunst' (verschenen 
in juni jongstleden) is 
abusievelifk een 
(voor)ontwerp van de Ju-
dith-Leijsterzegel afge
beeld op de kaft. Niet al
leen heeft de afgebeelde 
'zegel' een blauwe kleur-
stelhnq (in plaats van de 
uiteindelijk gebruikte 

gele), maar ook de tekst 
is anders dan die op de 
definitieve zegel. We le
zen zelfportret 16??. 
In augustus verscheen 
een verbeterde oplage 
van dit postzegelboekje, 
ditmaal met een zegel in 
de juiste kleuren en ook 
met de juiste tekst: zelf
portret. 

ANNIE M.G. SCHMIDT CENTRAAL OP 
KINDERZEGELS VAN 1999 

Zoals elk jaar worden 
ook in 1999 drie Kinder
zegels van 80-1-40 cent 
uitgegeven. De zegels 
zijn zowel in loketvellen 
als in blokken van zes 
verkrijgbaar 
De afbeeldingen verwij
zen naar Annie M.G. 
Schmidts creaties 'Pluk 
van de Petteflet', 'Otje', 
en 'Jip en Janneke'. 
Zegels en blokje verschij
nen op 11 november 
aanstaande 
De belangrijkste druk-
technische gegevens van 
deze emissie vindt u in 
de op deze bladzijde af
gedrukte tabellen. In 
aanvulling daarop kan 
nog de volgende infor
matie worden verstrekt. 

Velzegels 
Paskruizen staan boven 
de zegels 1, 5 en 10 van 
het bovenvel (rechtervel) 
en onder de zegels 9 1 , 
95 en 100 van net on-
der/el (linkervel). In de 
bovenhoeken van het bo
venvel en in de onder-
hoeken van het ondervel 
zien we verticale, respec
tievelijk horizontale snij-
lijntjes. Halverwege het 
boven- en het ondervel 
zij in de zijranden hori
zontale snijlijntjes ge
plaatst. 
Ver boven zegel 8 van 
het bovenvel staan enke
le krabbels [Rob, respec
tievelijk een zwart 'trap
je') en ver onder zegel 
98 van het onderveFstaat 
een verticale streep. 
Op de linkervelrand 
staat bij alle waarden 
één Brunner-balk. Deze 
Brunner-balken zullen op 
de loket/ellen niet meer 
te zien zijn. 

Blokken 
Op alle randen van het 
drukvel treffen we tussen 
de blokken snijlijnen 
aan. In de vier hoeken 
gaat het om twee haaks 

op elkaar staande snijlij
nen. Op de zijranden 
vinden we boven, onder 
en halverwege paskrui
zen. Er staat één Brun
ner-balk onderaan. 
Krabbels zien we ver 
links van blok 5 {Rob); 
een horizontale lijn is te 
zien ver rechts naast blok 
8. 
Op elk blok lezen we de 
volgende teksten: Pluk 
van de Petterflet, Otje, 
Jip en Janneke (boven) 
en Kinderpostzegelacfie 
; 999 (onder). Elk blok 
bestaat uit zes zegels in 
twee rijen van drie ze
gels, waarbij de volgor
de (v l.n.r.) is. 
boven 'Pluk', 'Otje', 'Jip 
en Janneke', 
onder: 'Otje', 'Jip en 
Janneke', 'Pluk'. 

\t\ ^ 
^ 'o, M 

.1 

Kinderpostzegels (velzegels) 10-11 -1999 
Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers/drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren, rastermaat 
en rasterhoek 

Drie zegels van 80+40 cent 
a Pluk b Otje c Janneke 

JESP/offset 
Roland Favont 363/L(inks) 

1 zwart 120/45° 
2 magenta 120/75° 
3 geel 120/30° 
4 cyaanblauw 120/15° 

Velrandbiizonderheden: 
Vellen per drukvel 
Telcijfers L/R en kleur 
Artikelnummers 
Artikelnummer onder 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnrs 
Drukvormnrs onder 

Papier en gom: 
Papierfabrikant/code 
Papiersoort 
PapierichtingZ-doorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gom 

Perforatie: 
Formaat zegels 

2 
1-10/10-1, zwart 
a 991311 b 991312 c 991313 
91-92 
10 november 1999 
94-95 
L1111 R1111 
100 

Harnson/De La Rue HS1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
1 (s taand) / l l l q 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c (Harnson/De la Rue) 

36 0 X 25 0 mm 
Perforatie/perforatiemaat kamperforaat/13'A 1 2 % 
Tanden hor /ver 
Tanding velranden 

Accordering: 
Staat modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr 

©1999Philatelie/RC Bakhu 

24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd / 24 06 1999 
onbekend 

zen van den Bnnk 

Kinderpostzegels (blokje) 10-11-1999 
Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers/drukrictiting 

Kleuren: 
Kleuren, rastermaat 
en rasterhoek 

Blokje met zes zegels van 80+40 c. 

JESP/offset 
Roland Favont 363/L(inks) 

1 zwart 120/45° 
2 magenta 120/75° 
3. geel 120/30° 
4. cyaanblauw 120/15° 

Velrandbiizonderheden: 
Blokjes per drukvel 
Telcijfers L/R en kleur 
Artikelnummer 
Plaats artikelnummer 
Verkoopdatum 
Plaats verkoopdatum 
Drukvormnrs 
Drukvormnrs onder 

Papier en gom: 
Papierfabri kant/code 
Papiersoort 
Papierichting/-doorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gom 

Perforatie: 
Formaat zegels 

20 (vijf njen van vier blokken) 
n V t 
onbekend 
met vermeld 
10 november 1999 
niet vermeld 
n v t , 
n v t 1 

Harnson/De La Rue HS1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
<-> (l iggend)/l l lq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c (Harnson/De la Rue) 

36 0 X 25 0 mm 
Perforatie/perforatiemaat kamperforaat/13V4. 12% 
Tanden hor /ver 
Tanding blokje 

Accordering: 
Staat modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr 

24/16 
O/d/O/d 

ongeperforeerd / 30 06 1999 
onbekend 
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lUIEUW OP HET posTKAnrrooR 
8 OKTOBER 1999: 
STRIPZEGELS ('KUIFJE') 

In 1953, toen de eerste 
Franse en Nederlandse 
versies van Hergé's strip-

15 OKTOBER: 
200 NATIONAAL POST
BEDRIJF (TWEEDE ZEGEL) 

Het lijkt er op dat ons 
land over driejaar, als de 
eerste Nederlandse post
zegel zijn honderdvijftig-
ste verjaardag viert, weer 
een internationale post-
zegeltenoonstelling bin
nen zijn grenzen krijgt. 
In het persbericht dat de 
emissie '200jaar Natio
naal Postbedrijf (velletje 
van vijf gulden) begeleidt 
wordt namelijk vermeld 
dat een deel van de op-
brengst(?) van het velle
tje 'zal worden gebruikt 
voor de organisatie van 
een groot postzegel-eve
nement in de tweede 
helft van het jaar 2002'. 
Dat is dan een pleister op 
de wonde voor diegenen 
die moeite hebben met 
de relatief hoge frankeer-
waarde van het bewuste 
blokje. PTT Post wijst er 
waarschijnlijk daarom op, 
dat het blokje kan wor
den gebruikt voor de 
frankering van zwaardere 
poststukken in binnen-
en buitenland. 
Aanvankelijk leek het er 
op dat de tweede zegel in 
de emissie '200 jaar Na
tionaal Postbedrijf iden
tiek zou zijn aan de zegel 
van 80 cent die begin van 
dit jaar verscheen. Nu lij
ken de twee zegels inder
daad op elkaar, maar ze 
vertonen toch ook ver
schillen. Afgezien van de 
hoge waarde en de ande

album Rakft naar de maan 
verscheen, viel de ge
dachte aan een expeditie 
die mensen op de maan 
moest brengen nog in de 
categorie science-fiction. 
Hetzelfde gold voor het 
vervolgalbum uit 1954, 
Mannen op de maan. Aan 
dit laatste Kuifje-album 
zijn de illustraties ont
leend die op de Neder
landse stripzegels van 
1999 te zien zijn (zie hier
na). De 'maanavonturen' 
van Kuifje werden nadat 
ze in het Frans en Neder
lands waren gepubliceerd 
ook vertaald voor gebruik 
in het buitenland. Het al
bum verscheen in de vol
gende talen: Spaans, En
gels, Deens, Duits, Cata-

re kleurstelling zit het 
verschil vooral in de extra 
perforatie - zeg maar een 
soort perfin - in de vorm 
van een grote '5 ' ä la Van 
Krimpen. 

Afbeelding: 
De forse zegel met daar
op een van de eerste brie
venbussen wordt om
zoomd door een al even 
forse velrand. Op die 
rand is een verzameling 
teksten samengebracht 
die kunnen worden aan
getroffen op PTT-formu-
lieren van de afgelopen 
tweehonderd jaar. Verder 
is een puntstempel (num
mer 44, het oude nommer-
stempehan Den Haag) te 
zien. In de achtergrond 
zijn witte posthoorns (het 
oude symbool voor de 
post) verwerkt. 

Ontwerper: 
Het blokje '200 jaar Na
tionaal Postbedrijf is ont
worpen door Piet Schreu-
ders uit Arasterdam, In 
dit nummer van 'Philate
lie' is een uitvoerig inter
view met de ontwerper 
opgenomen: zie daarvoor 
de pagina's 699 tot en 
met 701. 

Overige gegevens: 
Het blokje'200 jaar Na
tionaal Postbedrijf is ge
drukt in een oplage van 
1.5 miljoen exemplaren. 
Het is tot 1 november 
2000 verkrijgbaar. De gel
digheid verstrijkt op 1 juli 
2002. 

laans, Zweeds, Portugees, 
Iraans, IJslands, Fins, In
donesisch, Italiaans, 
Noors, Chinees, Grieks, 
Gaelic, Baskisch, Japans 
en Bengali. 

Afbeeldingen: 
De linkerzegel in het 

A/o^ tien • seconde» ' AV91 
0 0 0 I Ze, V,tJ V,e, 

• ^ NUL< 

blokje toont kapitein 
Haddock, Bobby en Kuif
je, de rechter Bobby en 
Kuifje. In de velrand is de 
maanraket verwerkt en 
zien we kleine portretjes 
van Kuifje, Bobby, kapi
tein Haddock, professor 
Zonnebloem en de detec
tivesjanssen en Janssen. 

Ontwerper: 
De personages op het 
blokje en het tegelijker
tijd verschijnende boekje 
(met vijf dezelfde zegels 
plus twee suckers) zijn 

^n kcpit Zeven 

Drie Twee ten 

oorspronkelijk getekend 
door Georges Remi 
(1907-1983), artiesten
naam Hergé. 
Studio Moulinsart zorgde 
voor het ontwerp. 

Overige gegevens: 
Zoals we in het vorige 
nummer van 'Philatelie' 
al vermeldden is het 
Kuifjeblokje gedrukt in 
een oplage van 1.5 mil
joen exemplaren. Het 
boekje werd in een opla
ge van 1.675.000 stuks 
vervaardigd. 

L-cS^tc^i^-

MANNEN 
OP DE MAAN 

25 OKTOBER: 
TWINTIGSTE EEUW 

Jammer dat PTT Post dit 
jaar zo geheimzinnig 
doet over de details van 
een aantal postzegelemis
sies; het niet mee om dan 
de informatie te verschaf
fen waar verzamelaars op 
wachten. Van de emissie 
'Twintigste eeuw' wil PTT 
de bijzonderheden pas 
op het allerlaatste mo
ment (vlak voor de ver
schijningsdatum) prijs ge
ven. We kunnen niet veel 
anders kunnen doen dan 
u medelen dat er een 
blokje van tien zegels van 
80 cent aan zit te komen. 

Afbeeldingen: 
Veel fantasie is er niet 
voor nodig om te beden
ken welke ontwerpen de 
genoemde enquête waar
schijnlijk heeft opgele
verd: de Tweede Wereld
oorlog lijkt een niet te 
vermijden onderwerp en 

wellicht worden ook een 
of meer zegels gewijd aan 
onze strijd tegen het wa
ter. Afwachten maar... 

Ontwerper(s): 
Bijzonderheden over de 
ontwerper(s) van de ze
gels, gewijd aan de twin
tigste eeuw hopen we in 
het volgende nummer 
van 'Philatelie' te geven. 

Overige gegevens: 
Veel meer dan dat het 

10 NOVEMBER: 
KINDERPOSTZEGELS 

Bij het ter perse gaan van 
dit nummer ontvingen 

om een velletje van tien 
zegels van 80 cent gaat 
hebben we u niet te bie
den. De velopmaak zal 
waarschijnlijk gelijk zijn 
aan die van de zegels die 
in juli jl. verschenen op 
het thema 'Nederlandse 
schilderkunst'. 
De oplage is (nog) niet 
bekend; wel lijkt het ze
ker dat het blokje nog tot 
en met 31 oktober 2000 
op de postkantoren ver
krijgbaar zal zijn. 

'we de afbeeldingen van 
de nieuwe kinderpostze
gels. Meer informatie 
vindt u in het november
nummer van 'Philatelie'. 

2 

POSTZEGELMAPJES 

25 oktober/10 november 
2(hie eeuw/Kindenegels 
Op het moment dat dit 
nummer van 'Philatelie' 
ter perse ging waren er 
nog geen details bekend 
van de postzegelmapjes 
'Twintigste eeuw' (25 ok
tober) en 'Kinderpostze
gels' (10 november). 

STEMPELS 

11 september-7 oktober: 
Stempel Uivertour Schip
hol Oost. Nog tot en met 
30 oktober verkrijgbaar. 

I DESn^DMPs 

9 en 10 oktober: 
Stempel Stripdagen in 
's-Hertogenbosch. Nog 
tot en met 30 november 
verkrijgbaar. 
Te stempelen stukken 
s.v.p. zenden aan PTT 
Post Verzamelservice, 
Postbus 30051, 9700 RN 
Gronigen. Vermeld op de 
envelop het door u ge
wenste stempel! 



1919 ^ i e t d i i k 1999 
ONZE G R O T E NAJAARSVEILING 

15, 16 EN 17 NOVEMBER 
U komt todi ook? 

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

Een keur aan l o s s e zege l s e n ser ies van Nederland e n O.G., a l smede buitenland, 
w.o . vee l West-Europa. 
Winkelvoorraad van postzege lhandel Kruithof t e Rotterdam verdeeld over ruim 
4 0 0 kavels met ve le uitpuilende landens tocks die door lopen tot begin 1 9 9 9 . 
Het t w e e d e dee l van de v o o r r a a d van pos tzege lhande l Ede rzee l , Nederland e n 
O.R., zowel postfris a l s gebruikt, in u i tmuntende kwaliteit . 
Een aantal schi t terende speciaalcol lect ies van o .a . Portugal , Denemarken e n 
Franse Koloniën die a l s object worden gevei ld . 
Unieke t en toons t e l l i ngsco l l e c t i e P o o l s e kr i jgsgevangenen pos t W.O. II Po len van 
wijlen dhr. J . Sajkewitz 
Een unieke col lect ie Nederlandse Firmaperforaties e n poko's . 
Keurcollectie eers te emiss ie Nederland o p brief. 
Kleinrondstempels van de provincie Zuid-Holland, e n punts tempels o p H.H. 
Collect ies , partijen en dozen , ruim 2 0 0 0 kave l s . 

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

NOORDEINDE 41 , DEN HAAG. 
U KUNT DEZE OOK TELEFONISCH BESTELLEN 070-3647957. 

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

Attentie: Extra kijkdagen i.v.m. enorme omvang veiling! 
Tot ziens op de kijk- en veilingdagen. 
* De grote voorjaarsveiiing is thans volop 

in bewerking. 
* ü kunt hiervoor daselijks materiaal 

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

tot de mogelijkheden. 
* Gratis taxatie van de te verwachten 

veilingopbrengst. 

Bel vrijblijvend voor informatie en advies O 7 U ~ « S o 4 / 9 3 7 
Vanaf heden kunt u tevens materiaal inbrengen voor de volgende veiling, ook tijdens 

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

^"^ateJÈaU^ POSTZEGELVEILINGEN 

SCHEMA KIJKDAGEN: 
WO. 27-10 
do. 28-10 
vr. 29-10 
ma. 01-11 
di. 02-11 
WO. 03-11 
do. 04-11 

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

vr. 
ma. 
di. 
W O . 

do. 
vr. 
za. 
zo. 

05-11 
08-11 
09-11 
10-11 
11-11 
12-11 
13-11 
14-11 

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

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

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

Londen 

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


EEN KAART DIE ER DOORHEEN GURE 
Wä ̂ beurde er mä defamk van Alas HüÉn^l ? OTTO HORNUNG, LONDEN 

Ze duiken nog steeds op, de stille getuigen van een van de 

zwartste perioden uit onze geschiedenis. Otto Hornung uit 

Londen liep er in Italië tegenaan: een briefkaart met een 

boodschap die op het oog nogal oppervlakkig lijkt, maar die 

ook zestig jaar na dato nog aan de verschrikkingen van de 

Duitse bezetting herinnert. 

ZAMBUK pai% l|craM «USACES co 
BErnRwiiH 

IfPSIUCE 

W A R DECLARED BY 
BRITAIN AND FRANCE 

POLES SMASH WAY 
INTO E. PRUSSL4 

( t h n t U U S M «•».». lUaMd Uw IM »iphl t)wl tbr )iMh 
BnH> hiH •»(■dml ■ oi l nrraH Ikr >f>rthm< bor^r hiln 

l.»I IViwu ulirr M\mf IIIE C*nn«M frnn> ■ n m l Polnh 
in MWr ftpI'ÜHII 

We HaK>e Resolved 
To Finish It

GREAT e n i T A I N 
GERMANY AT 11 

MOBNtNG 
SiK hour« tater «I 5 

MINISTER 
OECUAflED WAR ON 
O CLOCK YESTERDAY 

ijn. Trance doct«r«d war 
1 PBtaM •MiW N*K «uruMw 

r'S; WAR 
rtn i ivrT 

liilhiiikalile 
He ShouM 
Refuse I t» 
Challen^ 

London Hears 
Its First 
Raid Warning 

Voorpagina van de Engelse krant de Daily Herald von maandag 4 september 1939, 
de dag ervoor, zo wordt met grote koppen gemeld, hebben GrootBrittonnie en Frank
ri|k de oorlog verklaard aan Duitsland 

Soms is het de moeite waard 
om eens een duik in een 
'snufFeldoos' te nemen. Een 
Italiaanse handelaar op de in
ternationale tentoonstelling 
Italia 98 had zo'n doos in z'n 
stand en daarin vond ik een 
postwaardestuk dat me de 
adem even deed stokken. U 
moet eens naar de afbeeldin
gen bij dit artikeltje kijken. 
Het gaat om een aangeteken
de briefkaart  toch al geen 
stuk datje elke dag tegenkomt 
 die werd gepost in het cen
trum van Praag. De kaart was 
gericht aan een adres in Enge
land. 

^ Waar het om gaat is het dagte
^ keningstempel. Dat stempel, 
2 PRAHA 1, is heel duidelijk: de 
" kaart werd op 4 september 
^ 1939 verzonden. Dat was dus 
^ één dag nadat GrootBrittan
<= nië, NieuwZeeland, Australië 
ïï en Frankrijk de oorlog had
^ den verklaard aan Duitsland. 
2 Desondanks bereikte deze 
= kaart gewoon z'n bestem

ming. 

DEVIEZENCONTROLE 
Het postwaardestuk  een 
Tsjechoslowaakse geïllustreer
de briefkaart met een foto van 
Praag  kostte 50 haleru. De 

ingedrukte zegel toont het 
portret van de eerste presi
dent van Tsjechoslowakije, 
Thomas G. Masaryk. De inge
drukte zegel van 50 haleru 
dekte het destijds geldende ta
rief voor een binnenlandse 
briefkaart. Maar omdat de 
kaart naar het buitenland 
ging (tarief: 1.50 koruna) èn 
aangetekend moest worden 
verzonden (aantekenrecht 
2.50 koruna) werden er twee 
zegels bijgeplakt. De totale 
frankeerwaarde, 4 koruna, 
was dus correct. 
Onder de bijgeplakte groene 
zegel van 50 haleru is een vio
let, rond handstempel te zien 
met de inscriptie DK Praha 7. 
Dit was het stempel van de af
deling Deviezencontrole 
Praag7; DKsVaaX voor Deuisova 
Kontrola. Het was in die tijd 
verboden bankbiljetten naar 
het buitenland te zenden. De
viezencontrole was al enige 
tijd actief; al voor de Duitse 
bezetting van Tsjechoslowa
kije maakte de afdeling deel 
uit van de douane. Nadat de 
Duitsers het land waren bin
nengevallen en daar de dienst 
uitmaakten, bleven de Tsje
chische douanebeambten ge
woon op hun post. Onder hen 

was een aantal voormalige le
gerofficieren, en het hoofd 
van het officiële censuurbu
reau onderhield een netwerk 
dat informatie die men ont
leende aan de behandelde 
post doorgaf aan de Tsjecho
slowaakse geheime dienst in 
Londen. 

TWEEMAAL CENSUUR 
In het geval van deze brief
kaart was de controle op de 
smokkel van deviezen strikt 
genomen overbodig, maar dat 
Deviezencontrole de kaart 
toch in handen kreeg is heel 
verklaarbaar. De bewuste af
deling deed nauwelijks moeite 
om te verhullen dat ze in feite 
een censuurbureau was. Toen 
de oorlog uitbrak namen de 
Duitsers de taak van de Tsje
choslowaken over; voortaan 
viel de deviezencontrole (lees: 
de censuur) onder verant
woordelijkheid van de gehei
me politie, de Gestapo. 
De briefkaart ging waarschijn
lijk via Nederland of Belgiè 
naar Engeland, waar de in
houd werd gelezen door cen
sor P8 (zie het stempel Passed 
by Censor). Wanneer de kaart 
precies aankwam is niet duide
lijk, maar wel weten we dat hij 
niet meteen werd bezorgd. De 
Britse censor onderstreepte 
de naam van de geadresseer
de met blauw poüood en 
schreef linksonder op de kaart 
HOLD (vasthouden'). Toch 
schijnt de briefkaart uiteinde
lijk in Taunton, de plaats waar 
Alois Huttinger woonde, te
recht te zijn gekomen. De 

tekst op de achterzijde van de 
kaart bleek namelijk vrij on
schuldig te zijn. 

PENSION VERDWENEN 
Het complete adres op de 
briefkaart luidt Mr. Alois Hut
tinger, 'St. Quintin', Bathpool, 
Taunton en Mrs. Jarvis. Een 
goede vriend van me. Jack 
Cousins, werkte jarenlang als 
bankdirecteur in Taunton, de 
hoofdstad van het graafschap 
Somerset. Jack ging voor mij 
op onderzoek uit. In een gids 
voor Taunton trof hij een ad
vertentie aan voor een pen
sion, het St. Quintm Guest 
House, dat werd gedreven 
door de heer en mevrouw F.R. 
en C.H. Jarvis. De advertentie 
vermeldde een adres aan de 
Bridgewater Road in Taun
ton. Jammer genoeg bleek het 
pension al een aantal jaren ge
leden te zijn gesloten, waarna 
het huis werd gesloopt. Jack 
Cousins slaagde er niet in ie
mand van de familie Jarvis op 
te sporen en een zoektocht 
naar Alois Huttinger had al 
evenmin succes. 

'HET WEER IS PRACHTIG' 
Wat de tekst op de kaart be
treft: die was zoals gezegd nog
al onschuldig. Het eerste deel 
luidt: 
'Lievelingen! Ben erg blij dat 
het kleine vrouwtje zo geluk
kig is, en dat jullie zo tevreden 
zijn. Wij willen hier voorlopig 
nog even blijven, en we zullen 
zien wat er mogelijk is. Jam
mer genoeg is Edi ziek en we 
hopen dat hij snel beter zal 

^ o z N t r T t s v o i v A S  ^  ? A : : t ; ; T F ï r ' ï m A s Y P o S r o u 

' O Z K E f T E S V O ' I 

Adresziide van de aangetekende briefkaart uit Praag, let op de stempels DK (deviezen
controle). Passed by Censor (Engelse censuur) en de met blauw potlood gemaakte aan
tekening Ho/d linksonder 



zijn. Verder horen we maar 
heel weinig van onze gelief
den. Het weer is prachtig; het 
wordt wordt elke dag nog war
mer. Het doet me plezier dat 
het goed met jullie gaat en dat 
Madt zo lief is. Innige groe
ten,'. 
Een ondertekening ontbreekt. 
Er valt ook nog een tweede 
boodschap te lezen, eveneens 
in het Duits maar in een an
der handschrift: 
'Mijn liefsten! Het gaat ons 
hier onveranderd, dat wil zeg
gen: goed. Jullie kunnen zon
der meer gerust zijn. Innige 
groeten aan jullie drieén.' 
Ook hier ontbreekt de onder
tekening. 

DROEVIG LOT 
Ongetwijfeld wisten Alois Hiit
tinger en zijn familie wie deze 
kaart had geschreven. Uit het 
feit dat enige ondertekening 
ontbreekt en dat de toon van 
de boodschappen geforceerd 
optimistisch klinkt mogen we 
afleiden dat de afzenders in 
Praag zich grote zorgen maak
ten. Naar alle waarschijnlijk
heid waren ze joods. Het kan 
zijn dat de tekst een bepaalde 
boodschap verbergt, maar dat 
is zuiver speculatie. De drie le
den van het gezin Hiittinger 
mogen dan aan de klauwen 
van Hitler zijn ontkomen, het 
lot van de achterblijvers in 
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De boodschap die de kaart van Praag naar Taunton bracht verraadt nauweli|ks iets van de omstandigheden woorin de afzenders 
zich bevonden, maar is te geforceercFoptimistisch van toon om geloofwaardig te zi|n 

Tsjechoslowakije was waar
schijnlijk heel droevig. 
Misschien dat een lezer van 
'Philatelie' de naam Alois 
Hüttinger kent. In dat geval 
zou ik dat graag van hem of 
haar willen horen Misschien 

lukt het me dan  ook al is dat 
na zestig jaar hoogst onwaar
schijnlijk  om Alois, zijn 
vrouw of misschien hun doch
ter Madi (de afkorting van het 
Duitse Mädchen, meisje)  te
rug te vinden. 

Literatuur: 
John Miskevich, Currency Control 
and the Examination of Mail in Bohe
mia and Moravia during 1939, The 
Czechoslovak Specialist, Verenigde 
Staten, november/december 1998, 
pagina 3 tot en met 12 

HANS GABRIELS, VOORBURG 

Eind 1934 stuurde Dr. H.van 
Dalen, destijds Dirigerend Of
ficier van Gezondheid Ie klas
se van het Koninklijk Neder
landsIndisch Leger een lucht
postbrief naar Nederland. Hij 
wilde die brief, die hij te Pad
ang op Sumatra ter post be
zorgde, versturen met de spe
ciale UiverKerstvlucht. 
Dr. Van Dalen gebruikte daar
voor de speciaal vervaardigde 
bijzondere envelop voor het 
gebruik van Emmazegels, die 
kort tevoren in Nederland en 
in NederlandsIndiè waren 
uitgegeven ter nagedachtenis 
van de eerder dat jaar overle
den koninginmoeder. De toe
slag op deze zegels was be
stemd voor de door koningin 
Emma gesteunde TBCbestrij
ding. 
Dr. Van Dalen frankeerde de 
brief dus met de Indische ze

EEN Û /ERBRIEF DIE DE U ^ R 
NOOiïHEEFGE^EN 

SimpelmjobstijdingtDch noggepJmtst 
9w^1 

■ 
CIVI;K KER^TVLUCHTI» ; I4 

30 M«ft 1934 

Stichting Centrale Vereeniging lot 
bestrijding der Tuberculose (S C V T) 

in NedarUndich Inij.e 

Ül l I II I 1 III I I 

Z E G E 1 . S 
tw nngsiUchUnli ■■■ 
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gel van 12 Va cent en gebruik De brief werd in Batavia afge
te voor het luchtrecht de drie stempeld met het gewone da
hoekszegel voor bijzondere tumstempel BATAVIA 2012
vluchten van 30 cent. 34, dat op de Emmazegel 

werd geplaatst en het stempel 
UIVER 26.12.34 BATAVIA, dat 
werd gebruikt om de lucht
posuegel van 30 cent te ont
waarden. 
Datzelfde stempel werd ook 
nog eens op de envelop ge
plaatst. Opmerkelijk, want al 
op 20 december 1934 was de 
Uiver op de heenvlucht naar 
Batavia in Syriè verongelukt; 
het toestel heeft Batavia nooit 
bereikt. De briefis uiteindelijk 
met het KLMtoestel de Pelik
aan naar Nederland verzon
den en aldaar volgens een 
aantekening op 3 januari 1935 
bij de in Assen wonende ge
adresseerde bezorgd. Wat de 
PTT heeft bezield deze brief 
op 26 december, toen ook in 
Indie de jobstijding van het 
verongelukken van de Uiver al 
bekend was, van dit stempel te 
voorzien, weet ik niet. 

145 



919TACH11GJAARNEDERU\NDSE 
VERHUISKAARIEN  1 9 9 9 

DOOR ARIE BOSMAN EN JAC SPIJKERMAN 

Voor alle verkeerd bezorgde 
post is er een simpele oplos
sing: men vermeldt het nieu
we adres van de geadresseerde 
of schrijft er 'retour afzender' 
op, werpt het poststuk in de 
brievenbus en de PTT doet de 
rest. En we vinden het volko
men normaal dat die dienst
verlening niets extra kost. 
Natuurlijk hebben we er alle
maal belang bij dat onze inko
mende en uitgaande post snel 
en op het juiste adres bezorgd 
wordt. We adresseren onze 
brieven zo volledig mogelijk, 
vermelden het afzenderadres 
en laten bij verhuizing aan zo
veel mogelijk relaties ons 
nieuwe adres weten. Maar het 
belang van de PTT bij een cor
recte postbezorging is nog 
vele malen groter: niet alleen 
reputatie van dit bedrijf is 
hiervan afhankelijk, maar ook 
de v«nstverwachting. Het op
nieuw bezorgen van verkeerd 
geadresseerde post  waartoe 
het bedrijf verplicht is, zie het 
kader De Postwet en de kosteloze 
nazending  kost namelijk heel 
veel tijd en inspanning, en dus 
geld. 
Geen wonder dat de PTT veel 
moeite doet om dat te voorko
men; dit jaar precies tachtig 
jaar geleden introduceerde zij 
al een postwaardestuk dat een 
krachtig hulpmiddel zou wor
den om de postale gevolgen 
van verhuizingen te beperken: 
de verhuiskaart. 

INDIË HAD DE PRIMEUR 
De geschiedenis van onze ver
huiskaart begint overigens 
niet in 1919 en niet in Neder

I E N s T 
T T 

Nederlanders verhuizen vaak: gemiddeld eens in de zeven 

jaar. Zo'n verhuizing heeft nogal wat gevolgen, onder andere 

ook voor de postbezorging. Wie kent niet het probleem dat 

sommige particulieren en instanties nog jarenlang post naar 

zijn oude adres versturen of  voor velen een nog grotere 

ergernis  dat op het nieuwe adres nog steeds post voor de 

vorige bewoner wordt bezorgd? 

land, maar tien jaar eerder, in 
het toenmalige Nederlands
Indië. 
De posterijen in deze kolonie 
hadden grote problemen met 
alle post die zij moesten na
zenden. De in Indië wonende 
Europeanen wisselden name
lijk nogal eens van woonplaats 
(overplaatsing, verlof, repa
triëring) en gaven hun nieuwe 
adres lang niet altijd door aan 
de postdienst. Voor de post 
betekende dat dat er veel tijd 
verloren ging met het zoeken 
naar de nieuwe verblijfplaats 
van geadresseerden en  van
wege de omvang van het eilan
denrijk  nazending over lange 
afstanden. 
Het Indische publiek moest 
dus worden gestimuleerd om 
bij verhuizing zijn nieuwe 
adres aan de postdienst op te 
geven. Daarom werd in 1909 
de eerste verhuiskaart uitgege
ven (aßeeldtng 1). Men kon 
deze kaart niet alleen gebrui
ken voor het informeren van 
de posterijen, maar ook om 
anderen op de hoogte bren
gen van zijn nieuwe adres. 

zocht dus naar een manier om 
die motivatie te vergroten. 
De eerste oplossing die be
dacht werd, was de persoonlij
ke benadering. Personen die 
geregeld post ontvingen met 
hun vorige adres erop, wer
den per dienstbriefkaart bena
derd met het vriendelijke ver
zoek, ervoor te zorgen dat 
hun correspondenten voor
taan het juiste adres zouden 
gebruiken {afbeelding 2). Van 
zo'n verzoek  verzonden na
mens de directeur van het 

jomrrise ^oor U äes'emae »luk^i 

nog Uw VROEGCn norcs t lr.igcn. Ten eindo j e 
regelmatigs bezort ir j i ; te bevorderen en moeiiijk 
heden loowaï voor U ols v o w den postdienst te 
voorkomen, verjoek ik U de afaanders ui) 'e 
noodiBCf», o t n o p d c s t i  k k e r U W TEGENWOORDIG 
adres "o verrirlden lic v c s ' i j "iieroij m hot bi j lan

der Uw landacf i l op de bij de ' a r ' o ren ücr ^lojt^rjen verknjg[)a*r ge 
sieldp K A A R T F O ^ M U l . l E R ^ ^ T O T M F D E D e S L f G V A N ADRES
V/ IJZIGING de p n j i üedrna^i 'h •<,n^ ,»i,r ^ l a r t b'j venendmg in ""et 
äinnen^aiid en naar Ned. In<ii<i. C>j<a;ao on Sur n.tme en 2'/ i cetil «̂ ij 
ver:cnd)r ' i : naar het buitenlantl 

NAMENS DEN/DE DIRECTEUn VAN HET i^OSTKANTOCR 

2a+b Met dit kaartformulier wees de PTT op de mogeli|kheden bi| het gebruik van ver

ouderde adressen en vestig 
kaart (model 49f uit 1943) 
ouderde adressen en vestlade zii later ook aandacht op het bestaan van de verhuis

' • ■■sf 

V E R H U I S K A A R T 

A d r e s 
•V t \ t Alamnt 
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1 De eerste verhuiskaart ter wereld verscheen in NederlandsIndie (1909) 

Ook in ons land werd gezocht 
naar een oplossing voor het 
probleem van de nazending 
van poststukken, dat overi
gens niet alleen speelde bij 
verhuizing, maar ook in de va
kantieperiode, wanneer de 
PTT op verzoek iemands post 
gratis doorstuurde naar het 
vakantieadres. In Amsterdam 
en elders moest hiervoor soms 
zelfs tijdelijk extra personeel 
worden aangenomen. 
Door het feit dat aan de na
zending geen kosten verbon
den waren, was het publiek 
natuurlijk niet echt gemoti
veerd om bij verhuizingen de 
adreswijziging bijtijds door te 
geven aan de post. De PTT 

plaatselijke postkantoor  ver
wachtte de PTT blijkbaar veel 
effect'. 

EERSTE NEDERLANDSE KAART 
Maar het verzenden van deze 
kaartformulieren bleek niet 
volledig aan de verwachtingen 
te voldoen. De discussie werd 
opnieuw op gang gebracht 
door de directeur van het kan
toor Rotterdam, die in 1918 
zich per brief bij de Directeur
Generaal der Posterijen be
klaagde over alle kosten en 
tijd die besteed moesten wor
den voor de nazending van 
poststukken. 
Na rijp beraad werd voorge
steld om in navolging van de 



Indische PTT briefkaarten 
met bedrukking  verhuiskaar
ten genaamd  in te voeren. 
Het plan was goed maar zou 
het publiek dit accepteren? 
Een briefkaart kostte toch al
tijd nog vijf cent? 
Om het gebruik van verhuis
kaarten aantrekkelijk te ma
ken werd besloten de kaart de 
status van drukwerk te geven, 
waardoor deze maar I/2 cent 
zou gaan kosten. Dat was dan 
alleen vergoeding voor het 
port: de kaart zelf was gratis. 
En aldus geschiedde in 1919. 
De uitgifte van de eerste 
adreswijzigingskaart, die de 
naam kreeg van 'formulier 
voor adreswijziging', kwam te
gelijkertijd met de nieuwe ta
riefsverhoging voor drukwerk 
tot V/2 cent op 1 november. 
Zowel de waardeindruk als de 
bedrukking van de 986.000 
kaarten was uitgevoerd in 
blauw (aßeelding 3). 

De kaart heeft een formaat 
van 140x90 mm. Het bovenste 
gedeelte van de adreszijde 
toont van links naar rechts het 

rijkswapen, de tekst 'formulier 
voor adreswijziging' en de 
waardeindruk van V/2 cent van 
de lopende cijferserie type
Vürtheim. Daaronder links be
vindt zich een tekst waarmee 
het publiek werd opgewekt 
om deze formulieren ook wer
kelijk te gebruiken; de verhuis
kaart maakte dus reclame voor 
zichzelf. 
Verder wordt verteld waar de 
formulieren verkrijgbaar wa
ren en hoeveel zij kostten. De 
keerzijde vraagt om invulling 
van naam, beroep of betrek
king, oud adres, nieuw adres, 
datum van ingang, hand en 
dagtekening. Een eenvoudige 
tekst, gemakkelijk in te \xillen 
en geen moeilijk gedoe. 
De keuze om voor de waarde
indruk gebruik te maken van 
een cijferzegel, en niet van een 
koninginnekopje, sloot aan bij 
de praktijk van het kiezen van 
zegelbeelden zoals dat voor de 
toenmalige briefkaarten ge
beurde. Ten grondslag hier
aan lag een Koninklijk Besluit 
uit 1895, waarin werd bepaald: 
'De postzegels en postzegelafdruk
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3 De eerste Nederlandse verhuiskaart, ofwel het 'Formulier voor adreswi|ziging' (1919) 

ken van 3 cent en daarboven dra
gen de beeltenis van het Hoofd 
van den Staat en de aanduiding 
van de waarde: die beneden 3 cent 
alleen het waardecijfer'. 

Briefkaarten voor lokaal en 
binnenlands gebruik (respectie
velijk V/l en 2/2 cent) waren als 
gevolg van dit besluit altijd 
voorzien van de afdruk van 
een cijferzegel, en buitenland
briefkaarten (5 cent) van een 
portretzegel. 
In het Postbesluit van 1919, 
waarbij de verhuiskaart werd 
ingevoerd, werd de clausule 
van 1895 gewijzigd. De nieu
we omschrijving luidde als 
volgt: 

'De postzegels en postzegelafdruk
ken dragen de aanduiding van de 
waarde; door Ons wordt nader be
paald welke de beeltenis van het 
Hoofd van de Staat zullen dra
gen'. 

Hoewel het dus geen verplich
ting meer was, zou voor het ze
gelbeeld van alle verhuiskaar
ten tot 1964 een cijferzegel ge
bruikt worden. 

ONBEKEND FENOMEEN 
De verhuiskaart als postwaar
destuk bleef voorlopig een 
Nederlands fenomeen. In de 
meeste landen kent men de 
verhuiskaart als postwaarde
stuk overigens nog steeds niet. 
Ons zijn alleen uitgiften be
kend van België (sinds 1937), 
Nederlands NieuwGuinea 
(1950), Zwitserland (1980), 
Noorwegen (1982) en San 
Marino (1984). De Oosten
rijkse Anschnftenänderungskarte 
is wel een postwaardestuk, 
maar die is uitsluitend be
doeld om adreswijzigingen 
door te geven aan het post

DE AFMETINGEN VAN DE 
VERHUISKAART 
In de afgelopen tachtig Jaïir zijn 
de afmetingen van de kaarten 
nogal eens door allerlei oorza
ken gewijzigd. Over het alge
meen liep het formaat van de 
verhuiskaart parallel met dat 
van de brieflcaart. 
In 1919 waren de afmetingen 
140x90 mm en tot 1944 bleef 
dit formaat ongewijzigd. In 
april 1944  gedurende de 
Tweede Wereldoorlog  werd 
wegens papierschaarste overge
schakeld naar de kleinere afme
tingen van 105x74 mm. 
Tien jaar lang maakte men ge
bruik van dit kleine formaat, 
met een uitzondering in 1948, 
toen de buitenlandkaart ver
vaardigd werd in het formaat 
140x90 mm. 
In 1954 werd de beschikbare 
hoeveelheid papier wat groter 
en werd het formaat 138x89 
mm ingevoerd. Het standaard
formaat A6, waarop binnen de 
Wereldpostvereniging door 
sommige landen werd aange
drongen, vond men nog niet 
verantwoord. In 1971 koos men 
voor de JulianaReginakaarten 
een iets groter formaat, te we
ten 148x102 mm. 
Bij de huidige verhuiskaarten 
onderscheidt men twee forma
ten: de loketkaart van 148x100 
mm en de bedrukte A6kaart 
van 148x105 mm. 

kantoor, niet om te versturen 
naar vrienden en relaties. 
Onbekend maakt onbemind; 
de kaart die binnen Neder
land tegen drukwerktarief ver
zonden kon worden, werd in 
de rest van de wereld be
schouwd als een gewone brief
kaart. Wie de eerste Neder
landse verhuiskaarten naar 
het buitenland verstuurde, 
moest daarom 3/2 cent aan 
postzegels bijplakken. Pas ja
ren later, in 1939, zou de We

«««•»*»?»««'.n»"««,»« fmufitmamMmamtmmuimt^gmms^mam 

DE POSTWET EN DE KOSTELOZE NAZENDING 
De PTT is verplicht tot het koste
loos opnieuw bezorgen van ver
keerd geadresseerde post, ook als 
de geadresseerde verhuisd is zon
der de posterijen op de hoogte te 
stellen van zijn nieuwe adres. Vaak 
stelt men dat die verplichting geba
seerd is op internationale afspra
ken, die bijvoorbeeld gemaakt zou
den zijn binnen de Wereldpostver
eniging. Voor die stelling hebben 
wij geen aanwijzingen kunnen vin
den. Maar via de verschillende Ne
derlandse postwetten hebben we 
toch de oorsprong van de verplich
ting weten te vinden. 

1793 
In 1793 vaardigt men in Frankrijk 
een wet uit, waarin de organisatie 
en het vervoer van de brievenposte
rij worden geregeld. In artikel 22 
van deze wet, Loi Relative ä l'organi
sation des Postes et Messagenes en Régie 
nationale du 24 Juillet 1793, staat 
het volgende: 

Lorsqu'une lettre ou paquet aura été 
taxé dans l'un des bureaux de poste, la 
taxe ne pourra étre augmentée dans au
cun autre bureau, ä moms qu 'il ne fail
le faire renvoi de la lettre ou paquet ä 
une autre adresse. 

(Vertaling: 'Wanneer een brief of 
pakje in één van de postkantoren 
beport is, zal het port in een ander 
postkantoor niet verhoogd kunnen 
worden, tenzij de brief of het pakje 
naar een ander adres moet worden 
teruggezonden'). 

1807 
De wet van 1807 is hoofdzakelijk 
een Bataafs product. De Franse in
vloed is nog gering en de wet bevat 
dan ook geen artikel over hertaxa
tie. 

1811 
Na de inlijving van ons land bij 
Frankrijk worden in 1811 de Fran
se postwetten van kracht, dus ook 

genoemde Franse wet van 1793. 
Tot uit\'oering van artikel 22 is het 
hier echter nooit gekomen, want 
administratieforganisatorisch le
vert de praktische uitvoering van 
het artikel veel moeilijkheden op 
(Een en ander valt op te maken uit 
de Memorie van Antwoord van de 
Minister op het verslag van de 
Commissie van Rapporteurs uit 
1849). 

1850 
Aanvankelijk vermeldt het ontwerp 
van de Postwet van 1850 niets over 
hertaxatie. Bij de behandeling van 
de wet in de Staten Generaal komt 
artikel 22 (over hertaxatie) van de 
Franse wet uit 1793 weer op tafel 
en na overweging is het resultaat 
merkbaar in artikel 5 van het gewij
zigd ontwerp. Artikel 5 verschijnt 
later ook in de definitieve tekst van 
de wet van 1850. 
Artikel 5 van de Postwet van 1850 
luidt als volgt: 

Indien er, ten gevolge van eene veran
derde bestemming, meer dan ééne ver

zending van denzeljden bnef tusschen 
verschillende kantoren ofm verschillen
de richtingen plaatsvindt, wordt het 
port, voor alle verzendingen te zamen 
genomen, slechts berekend naar één
maal den afstand tusschen de twee kan
toren, die het verste van elkander gele
gen zijn. 

Latere postwetten 
Teksten met dezelfde strekking 
treffen we ook aan in de postwet
ten van 1870, 1891 en later, steeds 
aangepast aan eventueel gewijzig
de omstandigheden. 
Artikel 9 van de Postwet van 1891 
luidt als volgt: 

Voor stukken, die wegens verblijf elders 
van de geadresseerde of wel wegens te
rugzending aan den afzender, volgens 
art. 22 dezer wet, meer dan één verzen
ding ondergaan, wordt het port slechts 
eenmaal berekend, tenzij het geldt de 
verdere verzending van een bnej, be
stemd om te worden uitgereikt binnen 
den knng van het post of hulpkantoor 
waar die ter post is bezorgd, buiten den 
knng. 
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reldpostvereniging besluiten 
dat verhuiskaarten in het in
ternationale verkeer be
schouwd mochten worden als 
drukwerk. 
Overigens gold het aanvanke
lijke tarief van l'/z cent slechts 
korte tijd. Na zestien maan
den, op 1 maart 1921, werden 
in verband met de inflatie de 
posttarieven verhoogd. Ook 
het tarief voor drukwerk ging 
omhoog, zij het met het 
kleinst mogelijke bedrag: een 
halve cent. Dat betekende dat 
verhuiskaarten kaarten met 
een nieuwe waarde-indruk no
dig waren, maar de voorraad 
kaarten was vrij groot en daar
om kreeg dit restant van 
356.080 stuks een opdruk in 
sierletters van 'twee cent' {af
beelding 4). Twee maanden la
ter, op 1 mei 1921, waren 
nieuwe kaarten met een waar
de-indruk van 2 cent - weer 
van het type-Vurtheim - be
schikbaar. In 1923 is nog een 
aantal oude kaarten verstrekt 
waarop een postzegel van een 
halve cent bijgeplakt was. 
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Provinciaal en Stedelijk 
Utrechts Dagblad betiteld als 
'een zeeleeuw, die in een 
mand zit te broeden' . 
Toch was dit het zegelbeeld 
dat gebruikt werd voor de 
nieuwe verhuiskaart van 2 
cent, gedrukt in oranje, die in 
oktober 1923 werd uitgege
ven. Dat zegelbeeld was niet 
de enige verandering die de 
verhuiskaart had ondergaan: 
het rijkswapen links boven op 
de kaart bleek verdwenen en 
daarvoor in de plaats was de 
afbeelding van een verhuiswa
gen gekomen. De auto is een 
ontwerp van Ton van Tast 
(een pseudoniem van A. van 
der Valk) en past thematisch 
goed op een verhuiskaart, 
maar net als het zegelbeeld is 
de afbeelding te klein om veel 
details te kunnen zien. Op de 
oorspronkelijke tekening {af
beelding 5) lukt dat beter. 

Ondanks het feit dat de wei
nig geslaagde postzegelemis
sie van 1923 na een jaar al 
werd vervangen door de 'vlie-
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4 In 1921 werd de verhuiskaart met een opdruk aangepast aan het nieuwe tarief 2 cent 

DEVERHUISAUTO 
De postzegels van het type-
Vürtheim en het type-Bont
kraag, ingevoerd in 1899, wer
den na twintig jaar als ouder
wets beschouwd. Met name 
kunstenaarskringen drongen 
aan op de invoering van post
zegels die moderner en esthe
tisch meer verantwoord wa
ren. In 1920 werd er een prijs
vraag uitgeschreven voor het 
ontwerpen van frankeerzegels 
en er werd een jury samenge
steld, waarin K.P.C. de Bazel, 
W.A. van Konijnenburg, Mr. 
J.F. van Royen, G.V. van der 
Schooren en J.G. Veldheer zit
ting hadden. Deze heren 
moesten de ingezonden ont
werpen beoordelen. Op 15 
maart 1923 verschenen de 
nieuwe postzegels op basis van 
de bekroonde ontwerpen, 
maar de kritiek op deze zegels 
was vernietigend. Het ont
werp van M. de Klerk bijvoor
beeld, 'de leeuw in de Hol
landse tuin', werd door het 

gende duif van Chr. Lebeau, 
werd voor nieuwe oplagen van 
de verhuiskaart in 1925 en 
1928 nog steeds gebruik ge
maakt van 'de leeuw in de 
Hollandse tuin' in combinatie 
met de verhuiswagen. 
Op 1 februari 1928 werd het 
tarief voor drukwerk verlaagd 
van 2 naar l'/a cent. Omdat 

5 Ontwerp 'Verhuisauto' door Ton van 
Tast (foto net Nederlands PTT Museum, 
Den Haag) 
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6 Verhuiskaart van de oplaag juli 1928,verkocht voor 1 '/ j cent en verzonden op 14 
|uni 19281 

nieuwe verhuiskaarten met 
een waarde-indruk eerst in ja
nuari 1930 verschenen, wer
den in die tussentijd de oude 
kaarten tegen de verlaagde 
prijs van IJ/2 cent verkocht. 
Ook de exemplaren van de 
oplaag van juli 1928, die pas in 
de verkoop kwamen toen het 
tarief al vijf maanden daar
voor verlaagd was, werden te
gen 1/2 cent verkocht {afbeel
ding 6). 

DE VLIEGENDE DUIF 
Voor het zegelbeeld (IJ/s cent) 
van de verhuiskaart van januari 
1930 werd het ontwerp van Le
beau gebruikt, dat inmiddels 
ook de briefkaarten sierde. De 
bedrukking van deze kaart was 
- zoals bij alle eenkleurige kaar
ten - gelijk aan die van de ze
gel, namelijk lila (of roodvio-
let). Een andere wijziging was 
dat de verhuisauto links boven 
verdwenen was en dat hiervoor 
in de plaats vogels gekomen 
waren, ook een ontwerp van 
Lebeau. Bij de uitgifte in okto
ber 1930 werd eindelijk de 
tekst 'Nota' links op de adres-
zijde achterwege gelaten. Hier
door werd ruimte geschapen 
om de verhuiskaart niet alleen 
meer te gebruiken bij verhui
zingen, maar ook om uitslui

tend een nieuwe telefoon- of 
gironummer door te geven {af
beelding 7). 

Deze kleur roodviolet voor de 
waarde-indruk werd bij drie 
uitgiften gebruikt, maar daar
na gebeurde er iets bijzon
ders. Voor overlijdensaankon-
digingen (drukwerk) waren in 

GEBRUIK DOOR 
STEMPELVERZAMELAARS 
In de tijd dat voor veifiuiskaar-
ten het verlaagde (drukwerk) ta
rief gold, werden zij vaak door 
stempelverzamelaars gebruikt 
als de goedkoopste manier om 
stempels op poststuk te verza
melen Er zijn heel wat van die 
kaarten in omloop, die welis
waar echt gelopen hebben, 
maar met gebruikt zijn voor het 
postale doel waarvoor ze wer
den uitgegeven Ze worden 
daarom over het algemeen la
ger gewaardeerd. Ook verhuis
kaarten met de opdruk Kosteloos 
voor studiegelmiik staan niet in 
hoog aanzien 

die tijd postzegels van 1 V'i cent 
vereist. De enveloppen van de 
rouwkaarten waren meestal 
voorzien van een brede zwarte 
rand. Op zo'n envelop een ze
gel plakken met een violette 
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ADRESWIJZIGING 
MEDEDEELING OMTRENT TELEFOON-

AANSLUITINO EN OP POSTREKENING NR 

NAAM, BEROEP, STRAAT EN WOONPUVATS 

T E L E F O O N N U M M E R 

P O S T R E K E N I N G NR 

HAND-& DAGTEEKENINO 
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7 Verhuiskaart uitgegeven in 1930 met op de adreszi|de ruimte voor een mededeling 
omtrent telefoonaansluiting 
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01-11-1919 
01-03-1921 

01-02-1928 

01-11-1946 
01-04-1957 
01-01-1964 

01-07-1964 
01-06-1965 
01-05-1966 
01-02-1967 
01-02-1971 
01-11-1971 
01-09-1972 
01-09-1974 
01-04-1975 

01-04-1976 

14-01-1980 

01-04-1982 
01-01-1986 
01-01-1991 
01-01-1993 
01-01-1997 

1,5 
2 

1,5 

2 
4 
5 

7 
8 
10 
12 
15 
20 
25 
30 
35 

40 

45 

50 
55 
60 
70 
80 

Tarieven verhuiskaarten binnenland 

Datum Tarief Beschikbare verhuiskaart in het juiste tarief 

1,5 et blauw Vürtheim 
2 et op 1,5 et blauw Vürtheim 
2 et bruin Vürtheim (vanaf mei) 
2 et oranje 'de leeuw in de Hollandse tuin' (vanaf 1923) 
In eerste instantie: kaarten van 2 et verkocht voor 1,5 cent 
1,5 et lila Lebeau (vanaf januari 1930) 
1,5 et grijs Lebeau (vanaf augustus 1935) 
2 et blauw Van Krimpen 
4 et groen Van Krimpen (binnenlandkaart) 
5 et oranje Van Krimpen (binnenlandkaart, vanaf februari) 
4-1-1 et Van Krimpen (vanaf april) 
7 et oranje Van Krimpen 
8 et violet Van Krimpen 
10 et Delta (binnenlandkaart) 
12 et donkergroen Juliana enprofil 
15 et rood Juliana enprofil 
20 eent olijfgroen Juliana Regina 
25 et rood Juliana Regina 
30 et violetbruin Juliana Regina 
Het tarief is voortaan gelijk aan dat van de briefkaart binnenland 
35 et blauwgroen Juliana 
40 et karmijnrose Juliana Regina 
40 et rood en blauw Postcode (vanaf 1978) 
5 et rood en blauw Postcode 
45 et lichtblauw Crouwel (vanaf april) 
50 et lichtblauw Crouwel 
55 et groen Crouwel 
60 et Verhuisdoos 
70 et Verhuisdoos 
80 et Verhuisdoos 

Tarieven verhuiskaarten buitenland 

Datum Tarief Beschikbare verhuiskaart in juiste tarief 

1919-1940 Geen buitenlandkaart beschikbaar; tarief gelijk aan dat van briefkaart buitenland 
12-08-1940 2,5 2,5 et groen Lebeau (vanaf oktober?) 
01-11-1946 4 4ct groen Van Krimpen (buitenlandkaart, vanaf maart 1948) 
01-07-1953 5 5 et oranje Van Krimpen (buitenlandkaart, vanaf juh 1956) 
01-04-1957 6 6 et rood Van Krimpen (vanaf april 1960) 
01-01-1964 8 
01-07-1964 10 10 cent Delta (buitenlandkaart) 
01-05-1966 12 Vanaf dit moment is er geen buitenlandkaart meer in het juiste tarief 
01-02-1967 25 Het tarief is voortaan weer gelijk aan dat van de briefkaart buitenland, 

maar voor steeds meer (CEPT-) landen geldt ondertussen het binnenlands tarief, 
daarom worden geen buitenlandkaarten meer uitgegeven. 

_ ^ 1 
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kleur vond men erg heel uit 
de toon vallen en daarom be
gon er een lobby om de kleur 
van de l'/a cent postzegel ge
wijzigd te krijgen. Uiteindelijk 
werd een stemmige grijze 
kleur gekozen. De kleur van 
de waarde-indrukken op de 
verhuiskaart volgde die van de 
postzegel, zodat dit postwaar-
destuk in 1935 ongewijzigd 
herdrukt werd in de nieuwe 
kleur (afbeeldingS). 

In 1940 raakte Nederland be
trokken in de Tweede Wereld
oorlog. Inmiddels had de We
reldpostvereniging besloten 
dat internationale verhuis
kaarten waren toegelaten te
gen buitenlands drukwerkta
rief en eind 1942 verscheen 
de eerste buitenlandkaart, 
met een waarde-indruk van 
2/2 cent. De tekst was in het 
Nederlands en het Frans; deze 
kaart had op de adreszijde 

geen ruimte voor de melding 
van een telefoonnummer, in 
tegenstelling tot de op dat mo
ment bestaande binnenland-
kaarten (aß?eelding 9). 

PAPIER EN FORMAAT 
Ook de PTT had last van de 
gevolgen van de oorlog. De 
papieiToorraden werden krap)-
per en dat noodzaakte het be
drijf tot een aangepast beleid. 
Om alles zoveel mogelijk 

10. Vanwege papierschaarste werd het 
formaat van de verhuiskaart in april 
1944 teruggebracht tot 104 x 74 mm 

doorgang te laten vinden wer
den in september 1944 ver
huiskaarten voor het binnen
land in een kleiner formaat -
104x74 mm - vervaardigd (af
beelding 10). Het tarief bleef 
nog steeds 1/2 cent. 
Na de Bevrijding bleef er nog 
jarenlang schaarste bestaan 
aan allerlei goederen en 
grondstoffen, ook aan pa
pier. Dat is de reden dat het 
kleine formaat voor postwaar-
destukken voorlopig gehand
haafd bleef. Bovendien wa
ren partijen papier nogal wis
selend van kwaliteit en sa
menstelling, zodat de eerste 
naoorlogse verhuiskaart, de 
IV2 et type-Lebeau in een ge
wijzigde lay-out voorkomt op 
verschillende papiersoorten. 
Deze kleine verhuiskaart (af
beelding 11) is de laatste in de 
serie ontwerpen van Chr. 
Lebeau en de laatste met het 
tarief van iy2 cent. Begon
nen in 1919 - met een kleine 
onderbreking van 1921 tot 
1928 toen het tarief twee cent 
bedroeg - was de waarde-in
druk op de verhuiskaarten 
voor het binnenland steeds 
1 '72 cent geweest. 

In 1948, toen het internatio
nale postverkeer weer op gang 
begon te komen, verscheen er 
weer een verhuiskaart die be
doeld was voor verzending 
naar het buitenland. Deze 
kaart kreeg een zegelbeeld uit 
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ADRESSE LE PLUS TOT POSSIBLE Ä VOS 
CORRESPONDANTS ET AU BUREAU DE 
POSTE DE VOTRE RESIDENCE. 
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8. Verhuiskaart, verzonden in 1936 van Den Haag naar Emmerich (Duitsland).Voor 
het buitenland gold niet het drukwerk- maar het briefkaarttarief van 7 '/2 cent 

9. In het na[aar van 1940 verscheen de eerste kaart die bestemd was voor verzending 
naar het buitenland. 
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11 De eerste naoorlogse verhuiskaart in 1946 verstuurd naar Engeland en daarom 
bi|gefrankeerd tot 4 cent 

de nieuwe serie permanente 
frankeerzegels 4 cent groen 
type 'Van Krimpen' De kwali
teit van het papier was nog 
steeds met geweldig, maar 
voor deze kaart keerde men 
terug naar het vooroorlogse 
formaat 
De binnenlandkaart verscheen 
voorlopig nog wel in het kleine 
formaat 2 cent blauw type Van 
Krimpen, waarbij tussen 1950 
en 1953 druk gesleuteld werd 
aan de tekst op de kaart Dit 
had overigens ook te maken 
met de Nederlandse Spellings-
wet van 1947, waarbij onder 
meer bepaald werd dat mededee 
ling voortaan geschreven 
moest worden als mededeling 
{afbeelding 12) 
In 1954 werd voor verhuis-

in het bekende cijfertype, 
zodat de meeste Van-Krim 
penzegels ook voorkomen 
als waarde-indruk op verhuis
kaarten 2, 4, 5, 6, 7 en 8 cent 
en m 1964 bij wijze van oprui-
mmgsuitgifte nog de 1 cent 
als bijdruk op de kaart van 4 
cent {afleelding 13) 

ZEGELBEELD EN TARIEVEN 
In 1964 werd voor de bui ten-
landkaart het tarief verhoogd 
van 8 naar 10 cent en in 1966 
bereikte de binnenlandkaart 
eveneens de dubbele cijfers 
Voor waarden van 10 cent en 
hoger was het oorspronkelijke 
ontwerp van Van Krimpen met 
geschikt, maar voordat een 
nieuw ontwerp gereed was, 
overleed Van Krimpen Van-

FORMULIER 
T O T M E D E D E E L I N O VAN 

ADRESWIJZIGING 

FORMULIER 
T O T M E D E D E I I NG VAN 

ADRESWIJZIGING 
V "f-" 

ADRESWIJZIGING 
I m. HUSK 
' MFVROUW _ 

MEfUFFKOUV 

POSTALE EN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN 

In 1919 staan op de kaart naam 
voorletters betrekking, oud en 
nieuw adres datum van mgang 
handtekening en dagtekenmg 

1925. het telefoonnummer komt 
erbij 

1928. zoo noodig 
voegd 

toege 

1930 de tekst NO IA verdwijnt van 
de ddreszijde waardoor het moge 
lijk wordt de kaart ook alleen te ge 
bruiken wanneer men speciaal de 
aandacht wilde vestigen op het feit 
dat men een telefoonaansluiting 
en/of een postrekening had gekre 
gen Op de keerzijde was eveneens 
ruimte voor telefoon en postreke 
ningnummer 

1931 het postbusnummer kan wor 
den ingevuld 

1935 men wordt verzocht het 
stadsdeel aan de woonplaats toe te 
voegen 

1940 de eerste buitenlandkaart 
met Nederlandse en Franse tekst 

1944 bij de invoering van de kaart 
van het kleme formaat worden post 
rekeningnummer stadsdeel en zo 
noodig luoongedeelte weggelaten Het 
telefoonnummer blijft gehand
haafd Op de voorzijde geen ruim 
te meer voor kenmsgevmg van tele 
foon postrekening en postbus 
nummer 

1950 vanwege de nieuwe spelhng 
wordt mededeeling veT2inAerii in me 

1938 
lelt 

gewijzigd in kwah 

1964 de laatste buitenlandkaart 

1971 introductie fosforbalk 

1977 gegevens van de afzender uit 
gebreid met postcode 

1985 de voorbedrukte A6-kaart 

1991 afzendergegevens uitgebreid 
met telefaxnummer 

1991 postcodekaders op de adres 
zijde 

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN ADRESWIJZIGING 

De Heer 
Mevrou* 
Mejuffrouw 

13 Naar 
opgewaai 

aanleiding van een tariefwi|ziging werd de verhuiskaart van 4 cent in 1 964 
rdeerd door middel van een bi|druk 

FORMULIER VOOR ADRESWIJZIGING 
FORMULE DE CHANGEMENT D ADRESSE 

12 Drie verschillende versies van de binnenlandkaart Formulier tot mededeeling( 
Formulier tot mededeling( ) en Adreswi|ziging 

14 De laatste buitenlandkaart Voor het tarief van 10 cent was m 1964 geen zegel 
beeld uit de ci|ferreeks meer beschikbaar 

kaarten het standaardfor
maat ingevoerd dat ook voor 
briefkaarten gold 89xlS8 
mm Bij tariefwijzigingen ver
scheen vaak een nieuwe kaart 

daar dat voor de kaarten in 
deze nieuwe taneven gekozen 
werd voor een afdruk van de 
semi-permanente Deltazegel 
(aßeelding 14) 

Verhuiskaarten waren vanaf 
hun introductie m 1919 met 
als briefkaarten gezien, maar 
als een speciale vorm van 
drukwerk Waarschijnlijk wer

den ze daarom door de Post 
ook betiteld als 'formulier' en 
metals kaart' Het tarief voor 
deze vorm van drukwerk had 
altijd aanmerkelijk onder het 



ADRESWIJZIGING /CHANGEMENT D'ADR ES SE 

15 De kaart van 12 cent uit 1967 toonde voor het eerst de koningin in het zegel 
beeld 

briefkaarttarief gelegen, en 
voor de zegelbeelden was niet 
het portret van het Staats
hoofd gebruikt, maar het /e
gelbeeld van de koersende 
drukwerkzegels. 

In 1967 brak de PTT met die 
traditie: de binnenlandkaart 
in het nieuwe tarief van 12 
cent werd bedrukt met een ze
gelbeeld uit de reeks 'Juliana 
en profil' {afbeelding 15). En in 
de tien jaar daarna zou elke 
nieuwe verhuiskaart getooid 
worden met een koninginne
kopje: in 1971 de 15 et rood 

Juliana en profil, en vervolgens 
de waarden 20, 25, 30, 35 en 
40 cent uit de reeks Juliana 
Regina. In de eerste helft van 
de jaren '70 (een U)d van fikse 
inflatie) liepen de posttarie
ven snel op {afbeelding 16). 

EFFICIËNTERE VERWERKING: 
FOSFORBALK EN POSTCODE 
Maar niet alleen op het ge
bied van zegelbeeld en tarie
ven veranderde er veel in deze 
jaren. Mechanisatie en auto
matisering gingen een steeds 
grotere rol spelen binnen het 
postbedrijf. 

adreswi jz ig ing changement d adresse change of address 

1 ó De JuiionaRegmakaart van 20 cent was een |aar na uitgifte alleen nog te gebrui 
ken met bi[ frankering 

Net als de moderne briefkaar
ten en postzegels /ijn alle ver
huiskaarten sinds 1971 voor
zien van een kenmerk voor 
optische detectie, m dit geval 
fosforbalk naast het zegel
beeld, waarmee de automati
sche verwerking door stempel, 
codeer en sorteermachines 
mogelijk wordt gemaakt. 
De introductie van de nieuwe 
Nederlandse postcode, eind 
jaren '70, past ook in het stre
ven van de PTT naar een ge
stroomlijnde verwerking van 
de steeds groeiende stroom 
poststukken. De postcode is 
inmiddels een wezenlijk on
derdeel van alle Nederlands 
adressen geworden: je kunt bij 
een adres beter de straatnaam 
weglaten dan die code! Van
daar dat de verhuiskaart in 
1977 uitgebreid werd met de 
rubriek 'postcode', zowel bij 
het oude als bij het nieuwe 
adres. Er werden ook twee ver
huiskaarten uitgebracht met 
als zegelbeeld de postcode
post/egels van respectievelijk 
40 en 45 cent (afbeelding 17). 

Postcodekaders op de adres
zijde van postwaardestukken 
zijn geïntroduceerd om afzen
ders de postcode van de ge
adresseerde op een vaste 
plaats op de kaart te laten 
schrijven, zodat die gemakke
lijker (machinaal) leesbaar is. 
Net als bij de briefkaart is bij 
de verhuiskaart geëxperimen
teerd met verschillende typen 
kaders. 

GEMAK VOOR DE KLANT: DE 
VOORBEDRUKTE VERHUISKAART 
Iemand die verhuist, zal al 
gauw enkele tientallen ver
huiskaarten gebruiken om 
zijn relaties daarvan op de 
hoogte te brengen. Het adres
seren van al die kaarten is al 
een behoorlijke klus, maar 
het beschrijven van de keerzij
de met telkens weer dezelfde 
naam en adresgegevens is 
monnikenwerk. In de loop 
van de tijd hebben mensen 

daar verschillende oplossin
gen voor bedacht. Ze gebruik
ten bijvoorbeeld een naam
stempel of ze lieten de keerzij
de van de kaarten bedrukken 
door een plaatselijke drukke
rij. Zo ontstonden particulier 
bedrukte verhuiskaarten {af
beelding IS). 

De PTT speelde op deze ont
wikkeling in door de introduc
tie van de voorbedrukte ver
huiskaart. Vanaf januari 1985 
kon men setjes van deze kaar
ten bestellen, waarop met een 
laserprinter de keerzijde was 
bedrukt met de gegevens van 
het oude en het nieuwe adres. 
Het bedrukken kostte een 
kwartje per exemplaar, wat bij 
een kaartprijs van 50 cent be
trekkelijk duur was. Maar het 
gemak dient de mens, dus dit 
type kaart werd een succes. 
Van alle verhuiskaarten die 
sinds 1985 zijn uitgegeven, 
komt men voorbedrukte 
exemplaren tegen. Afgezien 
van de bedrukking onder
scheiden ze zich van loket
kaarten door een iets groter 
formaat, A6. Dat heeft te ma
ken met de gebruikte prin
ters, die een invoerformaat A4 
hebben, zodat er precies 4 ver
huiskaarten uit een printervel 
worden gesneden. In verza
melaarskringen circuleren 
overigens ook onbedrukte A6
kaarten. 

ÉÉN KAART VOOR BINNENEN 
BUITENLAND 
In de loop van de tijd zijn er 
verschillende verhuiskaarten 
uitgebracht voor gebruik naar 
buitenlandse bestemmingen. 
De eerste was de al eerder ge
noemde 2/2 cent typeLebeau 
uit 1940. Doordat deze kaart 
uitkwam in een tijd dat het 
buitenland voor de gemiddel
de Nederlander onbereikbaar 
was, komen gebruikte exem
plaren slechts weinig voor. De 
volgende buitenlandkaart was 
de 4 cent Van Krimpen, ge
volgd door kaarten van 5 cent 
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adreswijziging changemAnt d'adress* change of address 
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Posicode en wooApiodis. 

Aanvullende informatie 

Postbusnummer 

Postcocte en plaatsnaam 
van posUiijsnummer 
T elefoonnummei' 

Dsmm van mgang 

centrale lokale v e r w a n m i ^ 
gas, water, sanitair 
lood zinkwerk 
dakbedekking 

Weverstraat \T~~ 

P, (/JuidumSI 
68Z7ßJ Acie» 

0356^654^ 
1/7/91 651 

1 7 Verhuiskaart uit 1980 met postcodepromotie in zegelbeeld en stempel 18 Particulier bedrukte verhuiskaart (1 991) 



EFFICIËNTE GEGEVENSVERWERKING: 
HET VERHUISBERICHT 
Postverwerking moet sneller, effi
ciënter en goedkoper. Dat geldt 
voor de geprivatiseerde PTT, maar 
dat gold evengoed voor haar voor
gangster, het staatsbedrijf Zoals we 
in het eerste deel van dit artikel za
gen, werd de verhuiskaart door de 
posterijen geïntroduceerd om het 
grote aantal nazendingen van post 
te verminderen. Door het publiek 
te stimuleren zijn relaties van 
adreswijzigingen op de hoogte te 
brengen, zouden allerlei adres
boekjes meer up-to-date zijn en 
zou worden bereikt dat er minder 
post aan verouderde adressen ge
stuurd zou worden. 
Ook de 'adresboekjes' van allerlei 
instellingen en bedrijven moeten 
actueel blijven. Omdat het hierbij 
vaak gaat om elektronische gege
vensbanken met duizenden of zelfs 
miljoenen adressen, werd gezocht 
naar een methode om deze bestan
den op geautomatiseerde wijze bij 
te werken. De PTT was zelf hierin 
ook belanghebbende: als moeder
bedrijf van de Telefoondienst, de 
Postcheque- en Girodienst en de 
Rijkspostspaarbank beheerde zij 
zelf enkele van de grootste adres
senbestanden in het land. In 1969 
werd daarom de Adresmutatie-
dienst opgericht, die zou gaan die
nen als '...schakel tussen het pu

bliek en de beheerders van grote 
bestanden' (Dienstorder 549, 19 
september 1969). Het publiek kon 
voortaan zijn verhuizingen melden 
aan de PTT door gebruik te maken 
van het gratis verkrijgbare verhuis
bericht, formulier P 2521. Klanten 
die aan het loket verhuiskaarten 
kochten, moesten gestimuleerd 
worden om dit formulier in te vul
len en de instanties aan te kruisen 

waaraan de adreswijziging doorge
geven moest worden. 
Uit de postkantoren stuurde men 
de ingevulde verhuisberichten 
naar de Adresmutatiedienst (toen
tertijd gevestigd in het postkantoor 
te Arnhem), waar medewerkers de 
gegevens invoerden in een compu
ter. De aldus ontstane bestanden 
met adreswijzigingen werden op 
computerband of op ponskaart ter 
beschikking gesteld aan de belang
hebbende bedrijfsonderdelen van 
de PTT en aan andere deelnemers 
aan de Adresmutatiedienst. De eer-

Hebt u nog vragen ? 
H.!oiB0017itoalï-*)Il OtKt../(,Lt»(inrt 

IPTT 

Antwoordnummer 0017 
Klantenservice Posterijen 
oude woonplaats 

ste organisaties die deelnamen wa
ren het Rode Kruis en de ANWB. 
Het eenvoudige verhuisbericht uit 
1969 heeft zich in de loop der ja
ren ontwikkeld tot een flink boek
werk, want het aantal bedrijven dat 
erop vermeld staat is enorm toege
nomen. De Verhuisservice omvat 
tegenwoordig drie onderdelen: -
het doorgeven van adresmutaties 
aan instanties, het nazenden van 
post en levering van bedrukte ver
huiskaarten of de zogenaamde 
'vrolijke verhuiskaarten' met zelf
klevende verhuispostzegels. 

Een van de eerste verhuisberichten (1971) Het verhuisbericht anno 1999 

652 

FORN-
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Linksboven ook toeslagzegels konden gebruikt worden voor bijfrankering een kinderzegel uit 1951 op een verhuiskaart die verzonden werd naar Bremen (1952) Middenbo-
ven: bmnenlandkaort verzonden naar Londen, bijgefrankeerd tot 5 cent f l 955) Rechtsboven voor de buitenlandkaart was een bijfrankermg van 1 cent genoeg (1956) 
Linksonder onbestelbare verhuiskaart (1991) Reentsonder- het binnenlandtarief geldt tegenwoordig ook voor CEPT-londen zoals zweden |Ä6-kaart type-Verhuisdoos) 



(1956) en 6 cent (1960) in 
hetzelfde type en de Delta
kaart (1964). Daarna zijn er 
geen aparte buitenlandkaar
ten meer verschenen, voorna
melijk doordat voor steeds 
meer bestemmingen (CEPT
landen) het tarief gelijk ge
steld werd aan het binnen
landse tarief. Alle verhuiskaar
ten vanaf het type Juliana 
en profil hebben als aandui
ding adreswijziging/ changement 
d'adresse, die gedurende enige 
tijd ook aangevuld werd met 
het Engelse change of address. 
Voor de rubriekaanduidingen 
op de keerzijde van de kaart 
werden in de jaren '70 naast 
het Nederlands ook het Frans 
en het Engels gebruikt, waar
bij men een enkele keer blijk
baar niet de correcte term 
kende (post box moest later ge
corrigeerd worden tot p.o. 
box). 

DE CROUWELKAARTEN 
Toen door de introductie van 
de emissieCrouwel weer cij
ferzegels beschikbaar waren, 
kon voor het zegelbeeld van 
de verhuiskaart weer terugge
keerd worden naar de koer
sende drukwerkzegels. Al was 
het tarief van de verhuiskaart 
inmiddels gelijk aan dat van 
de briefkaart, verschil in zegel
beeld was er wel weer, met het 
staatshoofd op de briefkaart 
en een cijferaanduiding op de 
verhuiskaart. 

name bij de kaart van 55 cent 
nog vele extra varianten vin
den, als zij het aantal streepjes 
in ogenschouw nemen waar
uit de scheidingslijnen be
staan. 

HET TYPEVERHUISDOOS 
Na tien jaar Crouwelcijfers 
vond men het bij PTT Post 
blijkbaar tijd voor een com
pleet nieuw ontworpen ver
huiskaart, die van het type 
'Verhuisdoos'. Deze kaart, die 
verscheen in verband met de 
tariefwijziging van juli 1991, is 
de eerste verhuiskaart met 
een speciaal ontworpen zegel
beeld. Dat zegelbeeld is, even
als de rest van de adreszijde, 
geïnspireerd op het thema 
'verhuizen'. De keerzijde van 
de kaart werd ook opnieuw 
ontworpen, en als nieuwe ru
briek verscheen 'telefax'. In 
september 1992 werd een spe
ciale uitvoering van deze kaart 
uitgebracht ter gelegenheid 
van de oplevering van de zes
miljoenste woning in Neder
land {aßeelding 20). 

Voor de tariefwijzigingen van 
1993 (70 cent) en 1997 (80 
cent) werd de waardeindruk 
van de kaart aangepast; aange
zien ondertussen verschillen
de andere wijzigingen werden 
aangebracht (postcodekaders 
met grove of fyne punten, ver
schillende papiersoorten, fos
forbalk links of rechts), kan 

A D R E S W I J Z I G I N G 
C H A N S E M E K T D A C t R E S S E 
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Changem.„.dad,esse ^^ VOLLLBIG V . "  ' ^ ^ ^ ^ ^ C 

Naam, straat, postcode en woonplaats 

KOSTELOOS 

VOOR STUDÏEGEBRUIK 

f; 

19. TypeCrouwel 50 cent 'Kosteloos voor Studiegebruik' 

Na Crouwelkaarten van 45 
cent (1980) en 50 cent (1982, 
aßeelding 19) werd in de perio
de 19861990 de kaart met de 
groene 55 centsafdruk uitge
geven. Het leuke van deze mo
derne kaarten is, dat men ze 
zeer gespecialiseerd kan verza
melen, doordat er verschillen 
zijn in formaat (loketkaart ver
sus A6kaart), in druktechniek 
(offset versus rasterdiepdruk) 
en in de afmetingen van de 
fosforbalk. Liefhebbers van 
meten en tellen kunnen met 

de verzamelaar ook van deze 
kaart een aardig aantal ver
schillende typen vinden. 

HET EINDE VAN DE 
VERHUISKAART? 
'Het formulier voor adreswij
ziging' heeft inmiddels de res
pectabele leeftijd van tachtig 
jaar bereikt, en lijkt niet meer 
weg te denken uit de post
praktijk. Toch is het niet 
denkbeeldig dat de verhuis
kaart als postwaardestuk op 
langere termijn verdwijnt: de 

20. De enige gelegenheidsverhuiskaart: 6 milioenste woning (1992). 

doorgifte van adreswijzigin
gen aan instanties zal in toe
nemende mate op elektroni
sche wijze plaatsvinden, en 
voor het informeren van fami
lie, vrienden en kennissen zijn 
inmiddels de 'verhuiszegel' en 
de 'vrolijke verhuiskaarten' 
geïntroduceerd. 
Als verzamelobject daarente
gen zal de verhuiskaart waar
schijnlijk een langer leven be
schoren zijn. Juist omdat deze 
kaart uitsluitend uitgegeven is 
uit postale overwegingen en 
niet met de verzamelaar in het 
achterhoofd, kan men er een 
boeiende verzameling van 
aanleggen. Voor de ene verza
melaar zal de nadruk daarbij 
vallen op de vormgevingsas
pecten, voor de ander op de 
tarieven en voor een derde op 
de postale en maatschappelij
ke ontwikkelingen die zij 
weerspiegelt. 

Noot: 
': Kaartformulier mode l nr. 49 f 
werd ingevoerd bij beschikking van 
d e DirecteurGeneraal van 24 de
c e m b e r 1915, n o . 7612, en zou nog 
lang n a d e invoer ing van de ver
huiskaar t gebruik t w o r d e n ) . 
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OKTOBERNUMMER VIEL 
VERTRAAGD IN DE BUS 

Ten gevolge van een techni
sche storing in het drukbedrijf 
van Brouwer Offset in Delft is 
het oktobernummer van 'Phi
latelie' twee dagen later dan 
gepland op de post gegaan. 
Omdat de nieuwe postdatum 
op een donderdag viel en de 
bezorging door PTT Post in 
en om het weekeinde op een 
laag pitje staat, viel 'Philatelie' 

van oktober bij de meeste Ie ^ 
zers pas op dinsdag 12 okto °° 
ber in de bus, vijf dagen later ►
dan was voorzien. Voor een o 
aantal adverteerders, alsook ^ 
de organisatoren van enkele ^ 
filatelistische evenementen, 2 
bracht de vertraging ongemak = 
met zich mee. Het Bestuur "̂  
van 'Philatelie' biedt  ook al CM 
heeft het geen enkele schuld "vQ 
aan de vertraging  lezers en 
adverteerders zijn welgemeen
de verontschuldigingen aan. 

Bestuur 'Philatelie' 



or» 
Cjn PHILATELIE OKTOBER 199 9 

I M I . I M 
K I N D E R V E L L E T J E S 
jaar 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

nummer postfris gestemped 
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 
1787 

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 — 
12 — 
10 90 
10 90 
10 25 

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 
10 50 
10 — 
9 — 
9 — 
9 — 

KOLLEKTIE 34 STUKS 
POSTFRIS 400,- GESTEMPELD 339,-

POSTZEGELMAPJES 
Komplete jaargangen 

Jaar 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Aantal prijs 

9 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 
14 
15 
18 
21 

69 
52 
58 
42 
48 
52 
59 
48 
47 
53 
83 
86 

102 
99 
90 

109 
117 

AUTOMAATBOEKJES 
15 — 
22 50 
6 — 
7 50 
6 — 
5 25 
11 25 
?25 — 
75 — 
75 — 
15 — 
5 25 
7 50 
75 — 
7 50 
7 50 

7bF 13 25 
8a 22 50 
Bb 17 50 
8c 75 — 
8aF 22 50 
8bF 37 50 
8CF105 — 
9a 30 — 
9b 262 50 
9d 190 — 
9e 150 — 
9f 190 — 
9g 56 25 
9h 37 50 
9aF 21 — 
9cF 93 75 

9dF 130 — 
9eF 262 50 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
lOaF 24 50 
lObF 36 — 
llaF 24 50 
llbF 37 50 
12a 42 — 
13a 
14a 
14b 
15a 
16a 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

19 — 
19 — 
11 50 
3 75 
4 50 
5 25 
7 50 
3 75 
3 75 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 

26a 5 75 
27a 5 25 

6 — 
5 25 
9 40 
9 40 
13 25 
12 75 

33a 5 25 
33b 5 25 
34a 5 25 
35 14 50 
36 11 25 
37 30 — 
38 13 25 
39 1125 
40 11 25 
41 1125 
42a 15 — 
43a 5 25 
43b 5 25 
43c 5 25 
43d 5 — 
44a 6 — 
44b 6 — 
45 1325 
46 1325 
47a 5 25 
47b 5 — 
48 13 25 
49 15 — 
50 5 35 
51 10 80 

27b 
28 
29 
30 
31 
32 

TELBLOKJES PRIJS OP AANVRAAG 
KOLLEKTIE BOEKJES 

97 ST. 3195,-

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 
1998 

PB37 
1419 
1439 
1461 
1487 
1542/43 
1579/80 
1628/29 
1662/63 
1702/05 
1740/45 
1788/07 

30 — 
22 50 
26 25 
18 75 
18 75 
18 75 
18 75 
18 75 
18 75 
18 75 
I S 
I S — 

KOLLEKTIE 
12 stuks 240 , -

AUTOMAATSTROKEN 

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 
202 stuks ƒ 1190,-

1989 
1990 
1993 
1994 
1996 
1997 

14 st 
11 st 
2st 
3st 
4st 
4st 

49 25 
22 25 
3 25 
7 50 
3 50 
4 90 

KOMPLEET 90 , -

GRATIS P r i j s l i j s t e n v<» i 
N e d e r l a n d e n I n d o n e s i ë 

ATTENTIE!! WIJ ZIJN VERHUISD NAAR HEEMSTEDE 
POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

§ \ CAMPLAAN 8, 2103 GW HEEMSTEDE 
IHEEMSTEDE Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 9. OO tot 18. OO uur 

Zaterdag tot 17.OO uur. Donderdag ool< 19.00 tot21 .OO uur 

P A R K E R E N 
T E L E F O O N 0 2 3 - 5 4 7 7 4 4 4 

G R A T I S ! 
FAX 0 2 3 - 5 2 9 1 6 0 5 

ht tp : / /www.pos tzege lhande l . com ema i l : ph i l@ho l lands -g lo r ie .demon .n l 

JAARGANGEN 1998 
ALAND 
ANDORRA-Frans 
ANDORRA-Spaans 
AUSTRALE 
AZOREN 
CANADA 
CHINA 
CYPRUS-Gneks 
CYPRUS-Turks 
DENEMARKEN 
ERITREA 
ESTLAND 
FINLAND 
GIBRALTAR 
GROENLAND 
HONGKONG 
IERLAND 
ISRAEL 
ITALIË 
LETLAND 
LITAUEN 
MACEDONIË 
MADEIRA 
MALTA 
MONACO 
NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
PALESTINA 
SAN MARINO 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
TJECHIE 
VATIC/V\N 
IJSLAND 
ZWEDEN 
Idem BOEKJES 

55-
29-
10-

143,-
16-

119,-
93,-
45,-
5 1 , -

158,-
114,-
40,-
96,-

102,-
98,-
94,-

191,-
150,-
129,-
30,-
47,-
70,-
23,-
5 1 , -

172,-
182,-
113,-
83,-
62,-

148,-
87,-
30,-

140,-
48,-
99,-
68-

163,-
195,-

"Postzegel boekjes" 
Wordt dit na de "velletjes van 10" 

het volgende nieuwe verzamelgebied?? 
U bent er nu nog op tijd bij! 

Dave album Postzegelboekjes ƒ 65,-
Alle 17 postzegelboekjes 1983 t/m 1998 voor dit album: 

NVPH catalogusprijs totaal ƒ 286,40 
Onze normale verkoopprijs ƒ 217,45 !!! 

SDeciale aanbiedina 
tot 1 november: dit Davo Postzegelalbum van ƒ 65,-

plus alle 17 hierin behorende postzegelboekjes 
ter waarde van ƒ 217,45 totale waarde ƒ 282,45 

NU TIJDELIJK VOOR SLECHTS ƒ 1 7 9 , -
REUZENINSTEEKBOEKEN B E S T E L P R E M I E 

Bij bestelling vanaf ƒ 60,-
WATERMERKZOEKER 

Morley & Bright 
van ƒ 69,- voor ƒ 49,50 

OOST-EUROPA vanaf 30% 

Bekend merk / 64 bladzijden 
Dubbele schutbladen 
Pnjs per stuk pst 5-9x -i-IOx 
Witte bladz. 29,50 28, - 27, -
Zwartebladz. 39,50 38, - 37, -
GROTIRE AANTALLEN, LAGERE PRIJZEN! 

BRANDKASTEN 
en KLUIZEN 

VRAAG DOCUMENTATIE 

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 
Wij leveren alle nieuwe uitgiften van de 

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag inlichtingen 

Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsteni Tevens leveren wij 
van de Oosteuropese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

* * 
6 4 -
7 4 -
7 8 -
9 0 -
8 4 -
81 -
6 6 -
91 -
8 4 -
78,-

0775^ 
58Ö~ 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 

© 
5 4 -
61 -
6 0 -
73-
65 -
6 6 -
50-
73-
6 9 -
61.-

77S.- èis^ 
75-
5 5 -
71 -
6 9 -
6 0 -
7 8 -
81 -
8 3 -
61 -
6 3 -

61 ■ 
4 4 
5 4 
5 7 
45 
59
61 
61 
46 
48.

990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 

67
224

91 
79
79
49
93
88
85

51 
224

91 
79
79
49
93
88
85

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1998 
postfns 2275,

gestempeld 1950,

POLEN 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

• • 
4 7 
2 9 
2 8 
4 6 
99. 

® 
18
15
12
19
79.

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

43
47
74
47
49
35
80
71 
64
42,

14
21 
39
24
19
15
37
50
43
44,

80/89 539. 298.
ISSO 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

"ST
44
59
72
48
51 
72

109
4 9 

19 
2 6 
3 9 
5 2 
2 9 
3 7 
51 
45 
45 

KOLLEKTIE 
1975 t/m 1998 
postfns 1 4 0 0 , 

gestempeld 7 7 5 , 

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

65
75
102
75
72

217
82
128
317
166.

® 
35
32
55
54
49
195
47
94
274
132^ 

W7a iirs: 95o:-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

211 
132
205
130
193
149
285
107
220
39. 

102
149
99
164
124
256

92
210

32.
80/89 1625.- 1375.-
1990 
1991 
1992 

29
29
34

23
19
24

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfns 2950,

gestempeld 2350,

RUSLAND 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

*• 
71 
149
149
129
90.

® 
36
49
84
74
51.

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

199Ö 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

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

109
98.

8491

4 9 
4 6 
4 6 
55 
3 8 
3 8 
45 
6 0 
58,

35 
9 7 
9 3 
45 
8 9 

149
152
138

519:

35
65
50
39
89

149
152
126

KOLLEKTIE 
1975 t/m 1998 
postfns 2300,

gestempeld 1550,

http://www.postzegelhandel.com
mailto:phil@hollands-glorie.demon.nl


KOMPLETE JAARGANGEN vanaf 5 0 % Onze jaargangen zijn samengesteld uit alle zegels en blokken 
welke in het betreffende jaar zijn verschenen, inclusief eventu

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

o. a 
II II 
; o 

Cat. 

OVERZEE 

I 

NVPH Zonnebloem 

EUROPA 

Yvert Yvert Yvert Yvert 

o 
o 

Michel Michel Michel Yvert Yvert Yvert Yvert Yvert Yvert 

VERENIGDE NATIES 

Yvert Yvert Yvert Zon.bl . 

DUITSLAND 
CAT. 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

BUNDESPOST BERLIJN 

MICHEL 

• • 
29,
22,
10,
13,
34,

® 
30,
19,
15,
18,
45,

9,
54,

9,
19,
28,

12,

25,

12,

25,

20,

MICHEL 

• • 
6,

22,
9,
1,

20,

® 
12,
44,
1 1 

1,
22,

11,
42,
1 1 
8,

25,

13,
42,
14,
1 1 
26,

DDR 

MICHEL 

* • 
105,
123,
147,
104,
332.

® 
86,

124,
289,
139,
238,

93,
94,
96,
91,

63,

75,

69,

VERENIGD 
EUROPA 

CEPT. EUROPA MEELOPERS 

ZONNEBLOEM 

• • 
304.

34,
59,
68,
60,

® 
214,

33,
43.
50.
4Z

58.
45,
55,
58,
98,

42,

35,

40,

45,

78,

14,
6,
8,

13,
14,
6,

13,
36,
15,
47,

& 
11,

3,
5,

13,
13,

29,
13,
35,

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

• * 
9,
10,
10,
49,
14,

* • 
14,
17,
13,
16,
15,

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

16,
13,
47,
22,
4L

152,-
82,-
50,-
41,-
38,-

70/79 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

228.-
49.
56.

80,
108.

430.-
76.

99,
105,
107.
110.

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

79,
64,
79,
70,
94,

183,
98,
118,
131,
108,

80/89 770.-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

80.
107,

99,
77,

109,

1125.-
109, 
122,
122,
180,
186,

1995 
1996 
1997 
1998 

75,
107,
133,
168,

182,
172,
194,
185,

90/98 935, 1425r 
totaal 1920, 2945,

• • 
211.
283,
165,
146,
274,

• • 
62,
56,
60,
68,
58.

• • 
62
50.
33,
60,
41,

127,
213,
288,
103,
104,

60,
57.
75.
92,
73^ 

• * 
11,
21.
23.
24.
39,

• • 
48,

73,

40,

47,

32,

• • 
19.
18,
18,
21,
24,

• • 
19,
22,
25,
27,
32,

• • 
19,
22,
22,
30,
44,

59,
66,
44,
40,
66^ 

49,

3 1 , 

37,

3 1 , 

4 1 , 

46,
24,
93,
39,
5Lr 

1895.
336,
311,
937,
323,
371.

650.

95,
133,
225,

93,
130,

515
69,

107,
102,

77,
123.

3 0 0 

35,
42,
34,
51,
83.

495.

30,

28,

30,

28,

30,

34,

38,

28,

37.

47.

147,
21,
49,
37,
31,

• • 
135,

87,
31,
18,

_I6^ 
24,
19,
12,
15,

18,

• • 
82,

130,
59,
18,
16,

39,
30,

* • 
7,

11,
20,

6,
12,

60/69 

7,
9,
6,
9,

1£ 
33,
28,
17,
20

17,

45,

8,

39,

16^ 

37,
11,
28,
18,
23,

11,
21,

9,
26,
19,

9,
21,
10,
11,
13,

10,

15,

1 1 , 

12.

• • 
41,
39,
54,
47,
12,

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

220- 215.-
44,

79,

65,

59,

51,

27,

49,

43,

40,

33,

150.- 190.-
30,

97,

41,

36,

24,

26,

107,

36,

30,

22,

1245.- 1235.-
120,

71,

69,

73,

80,

19,
19,
16,
14,
16,

14,

20,

28,

30,

23,

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

74,

86,

130,

167,

164,

245.-
36,

35,

37,

37,

39.

300,-
30,

35,

34,

38,

41,

435.-
35,

37,

45,

44,

51.

370.-
49,

79,

33,

36,

54,

415.- 190.-

14.
75.

24,
54,
53,
69,
64,

35,

46,

34,

58,

59,

115.-
15," 
22,

19,

68,

105,

130.-
43,

29,

39,

78,

103,

100.- 130.-
20,
22,
24,
30,
46.

16.
11,
13,
16,
19.

_5^ 305.-
70/79 

70.-
50,-
70,-
79,-
64,-

36,-
31,-
40,-
47,-
42,-

68,-
22,-
64,-
63,-
59,-

ie 
10,

8,

16,

19,

40,

44,

72,

105,

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

620. 380.

50,

20,

58,

48,

64,

73,
78,
82

100,
89,

112,
70,
81,
57,
71,

830. 615. 170. 135.
82,
85,

358,
105,
156.

60,
60,

265,
73,

108.

95,
15,
23,
32,
14.

75,

10,

16,

22,

64,
62,

133,

35,
31,
57,' 
40,. 
51 ,■ 

495. 445.

60,
67,
68,
97,
76,

149.
125,
162,
147,
112,

115,
94,

145,
127,
92,

101,
33,
52,
32,
56,

81,

22,

40,

31,

46,

815. 745. 1465. 1125.
44,
42,

111,
61,
74.

40,
36,
89,
49,
62,

110,
106,
103,
107,

91.

91,
80,
81,
84,
65.

107,
132,
196,
283,
232.

450. 345.

111,
159,
207,
176,

55,

40,

48,

114,

43.

38,

30,

43,

84,

33.

66
57,

108,
554,
557, 

iSSSs;: 

257,
222,
150,
179,
214,

162,
102,
134.
136,
118.

1680,

107.
130,

81,
118,
104,

161,
170,
183,
265,
280,

1000.

91,
74,
80,
83,
52,

247,
123,
131,
112,
162.

615.

136.
128,
124,
299,
251,

76,
74,
71,
73,
73/ 

1345;: 

41.
43,
43,
46,
45,

43,
39,
40,
48,
43,

395.
260,
207,
186,
199,
163.

46,
50,
44,
48,
52.

385.

40,

54,

58,

48,

54,

57,
52,
51,
66,
62,

'46D;^ 

76,
75,
80,
83,
82,

55,
47,
58,
65,
61 ■■ 

'540;: 

108,
38,
63,

19,

66,
71,
76,
80,
90,

67,
87,

158,
90,

102,

310. 64Ö;^ 

93,
77,
83,
83,
91,

13,
28,
14,
13,
23.

81.
85,
79,
90,

118,

"65g;: 

89,
98,

103,
95,
75," 

:m^ 

69,
134,
203,
131,
119,

113, 
116,
114,

85,
149,

74,
70,
75,
69,
76,

"555;^ 

52, 

52 , 

38,

50 , 

39,

135,
115,
128,

99,
99.

'STÜF 

23,

40,

26,

34,

25,

34,
39,
32,
32,
22,

220.

24,
31,
24,
28,
20,

51, 
44,
46,
49,
37.

igsP 

129,
143,
144,
124,
188,

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

94,

98,

98,

122,

147,

45,
44,
49,
49,
41,

Toeg;^ 8 0 ^ ^ 

52, 
49, 
54,. 
66, 
81,

62,

68,

147,

119,

203,

135,
135,
133,
127,
108.

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

970. 505.

60,
68,

224,
182,
325,

83,
93,
69,
79,
82,

153,
254,
242,
178,
167,

105,
159,
160,
112,
120,

915. 1110.

83,
78,
59,
63,
80,

276,
287,
259,
285,
316,

209,
224,
213,
229,
254,

103, 101, 
910. 750,
104, 94,

2350. 1850.

109,
96,

162,
105,

70,
78,
68,

128,
71,

118,
267,
137,
199,

242,
150,
237,
276,

148,
149,
162,
134,

78,

79,

78,

84,

136,
169,
211,
105,

54,
58,
76,
83,

64,
70,

104,
98,

73,
66,
93,

101,

110,
96,
95,

122,

36,
27,
43,
40,

139,
125,
170,
172,

121,
148,
118,

99,

72,

85,

81," 
85,

90,
101,

93,
99,

40,
29,
45,
60,

43,
40,
39,
62,

49,
35,
43,
57,

103,
98,

130,
150

1995 
1996 
1997 
1998 

146,
118,
147,
163,

114,
112
147,
159,

INTERNET 
http://www. 

postzegelhandel.com 
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BE5TELLEN PER POST: 

LEVERING: 

HOLLANDS GLORIE 
Camplaan 8 
2103 GW HEEMSTEDE 

TELEFOON 0235477444 
FAX 0235291605 

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

VERZEKERING: per zending slechts ƒ 0,75 U loopt hierdoor geen enkel nsico 
BETALING: met acceptgiro binnen 8 dagen, of, indien gewenst, automatische 

incasso, s v p bij bestelling bank- of gironummer opgeven 
VOORUITBETALING: Bi| 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 

CREDITCARDS: bij bestelling s v p vermelden uw kaartnummer, de vervaldatum en uw 
handtekening 

VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 

530,- 2070,-
1040,-
1865,-

675,-
1455,-

940r 
1985,-

325,- 400,- 400,- 1095,- 90/98 1535,- 1165,-
785,- 745,- 595,- 2450,- totaal 3275,- 2220,-

103,- 101,-
1625,- 1810,-

104,- 94,-
3000,- 2775,-

2500,- 2340,- 1150,-1030,-
7075,- 5875,- 2590,-2125,-

A R U B A 
postfris F D.C. 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

42,— 
28,— 
38,— 
36,— 
38,— 
37,— 
32,— 
30,— 
3 1 , — 
35,— 
36,— 
49,— 
34,— 

49, 
3?, 
40, 
39, 
43, 
40, 
42, 
39, 
38, 
43. 
47. 
60. 
42. 

Kompleet 455,— 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

R U I M U W R E S T A N T E N O P 
Prijs op basis van franiceerwaarde (zonder toeslag), 

ongeteld en/of ongesorteerd minus 5%. 

VOORLOPERS VER. EUROPA 

NEDERU\ND ƒ 0,65 p gulden 
BELGIË ƒ 3,00 p 100 Fr 
FRANKRIJK ƒ 0,14 p Franc 
BUND ƒ 0,80 p Mark 

ENGELAND /1,85pe 
VERSTATEN /1,15p$ 
ARUBA ƒ 0,60 p gid 
ZWITSERL ƒ 0,80 p Franc 

535 — 

Prijs andere landen op aanvraag, vrijblijvende aanbieding 
TIP: U kunt hiermee natuurlijk ook Uw bestelling betalen! 

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

1/3 
4/6 
7/10 
11/12 
13/17 
18 
19 
20/39 
40/42 
43/45 
46/51 
52/57 
58/59 
61 

ITALIË 
TRIEST-A 
TURKIJE 
SAARLAND 
BELGIË 
BELGIË BLOK 
BERLIJN 
ZWITSERLAND 
ITALIË 
TRIEST-A 
GRIEKENLAND 
LUXEMBURG 
PORTUGAL 
FRANKRIJK 

240,-
39,-
25,-

450-
165,-

9 6 -
165-

1250,-
149-
39-

575,-
360-
240,-

18,-

® 

63-
38,-
19-

445,-
129,-

79,-
60,-

1250-
22-
36-
1 1 -

195,-
33-
10,-

62/64 
65/66 
67/68 
69/70 
71/73 
74/76 
77/80 
81 
82/84 

BELGIË 
ITALIË 
TRIEST-A 
VER NATIES 
GRIEKENLAND 
TURKIJE 
TURKIJE 
BUNDESPOST 
LUXEMBURG 
VATICAAN 

4 5 -
9,-

13,-
245,-

41 , -
65,-
18,-
95,-

9,-

AANBIEDING VOORLOPERS 
Nr 1/86 kompleet 4395- 2625-

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
ZONNEBLOEM-MICHEL-EUROCAT. 
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THEMABELGA 1975 

De lagere waarden van de eerste serie op een handelarenbrief qische briefkaart met tekst m het Duits en het Frans. 

HEI VERDRAG VAN VERSy^llES 
EN ZUN FIlATEUSnSCHE GEVOLGEN 
3,EupmmMalnwdj MR A VAN D [R FLIER, 'S-GRAVENHAGE 

Ook de zegels van Eupen en 
Malmédy - in het artikel van 
de heer Van der Vliet* wer
den ze niet vermeld - behoren 
tot de filatelistische gevolgen 
van het Verdrag van Versail
les. Er was in het desbetreffen
de gebied weliswaar geen 
volksstemming en er zijn dus 
ook geen zogenoemde 'Com
missiezegels' in omloop ge
bracht, maar verder was ook 
hier sprake van gebiedsover
dracht met filatelistische ge
volgen. 

Het gebied, op dat ogenblik 
tot Frankrijk behorend, werd 

door het Wener Congres in 
1815 aan Pruisen toegewezen, 
waartoe het tot 1919 bleef be
horen. Bij het Verdrag van 
Versailles werd het overgedra
gen aan België. De bevolking 
was - en is nog steeds - groten
deels Duitstalig. 
België heeft dus drie officiële 
talen en op de speciaal voor 
deze 'Oostkantons' uitgege
ven briefkaarten vinden we 
dan ook Postkarte - Carte Postale 
als inschrift. 

In 1940 werd het gebied door 
Duitsland teruggenomen, 
maar in 1945 werden uiter

aard de grenzen van 1920 her
steld. 
De eerste serie postzegels van 
Eupen en Malmédy - met 
waarde-aanduidingen in Mar
ken - werd in januari 1920 uit
gegeven. De Duitse zegels wa
ren nog tot 2V januari geldig, 
zodat mengfrankeringen mo
gelijk zijn. Op 8 maart 1920 
(Malmédy) en 20 maart 1920 
(Eupen) werden de Belgische 
frankeerzegels ingevoerd; ze 
bleven tot 30 april 1930 geldig 
in geheel Belgiè. 
Bij zegels gestempeld na 1921 
is het zaak goed te kijken wat 
er het eerst was: de overdruk 

y:£> .V •.» -
£ui'™-wmii^:?;; . 
'wî ^>.-'̂ cutfrt| <̂  

lü 
ÖcutfciitsKcitt) 12*8 

Duitse zegel uit 1940 Eupen-Malmédy 
weer Heitn ms Reich 

of het stempel. 

Een uitvoerige beschrijving 
van de gang van zaken in 1920 
is te vinden in het jubileum
boek van de Tilburgse Filate
listenvereniging, uitgegeven 
ter gelegenheid van de Eurofi-
ZgÄrtentoonstelling in 1992**. 

Noten: 
* zie 'Philatelie' van juni 1999 (pa
gina's 420 tot en met 423) en juli 
1999 (pagina's 498 tot en met 
501) 
**• M Van der Muilen, De annexatie 
van de Oostkantons Eupen, Malmédy 
en St Vilh door België na de Eerste We
reldoorlog 



es voor Importa als uw 
Eerste dag enveloppen verzameling u lief is! 

Uit de uitgebreide collectie van Eerste dag enveloppen albums van Importa is het moeilijk 
kiezen. Elk album heeft goud-opdruk "Eerste Dag Enveloppen" en PS II en III zijn tevens 

verkrijgbaar met opdruk "First Day Covers". In de albums zitten 12 bladen met één, twee of 
drie vakken met zwarte ondergrond voor een optimale uitstraling. 

Eerste dag enveloppen album 
•verkrijgbaar in blauw, rood, 

groen, bruin en zwart 
(PS III Luxe alleen in blauw en rood) 

•balacron band met voldoende 
ruimte voor aanvullende bladen 

•messing boekschroeven 
•open zijde aan de binnenkant, zodat de 

enveloppen geen stofrand kunnen krijgen 
•geleverd met 12 zwarte bladen 

van weekmakervrij polypropyleen 
(extra bladen zijn ook los verkrijgbaar 
in sets van 10 stuks) 

Formaat 250 x 120 mm: 
PS Populair voor 24 enveloppen 
van 1 9 x 1 0 , 5 mm f 18,50 
Formaat 250 x 160 mm: 
PS I voor 24 enveloppen 
van 19 X 14 mm f21,00 
Formaat 250 x 305 mm: 
PS II voor 48 enveloppen 
van 19 X 14 mm f28,00 
Formaat 250 x 350 mm: 
PS III voor 72 enveloppen 
van 19 X 10,5 mm f32,50 
Formaat 250 x 360 mm: 
PS III Luxe incl. opbergcassette f46,00 

' # / # 
DE KROON OP UW VERZAMELING 

•Importa B V Postbus 301 - 5400 AH Uden «Tel (0413) 26 59 73 »Fox (0413) 26 67 20 »E-mail importa@worldonline nl 
(pri|swi|zigingen voorbehouden) 
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NEDERLAND 
Boekjes van 25, 30, 50, 
60, lOOS 
Ongewild hebben de 
hoofdredacteur van dit 
blad (Philatelie juli 1999, 
bladzijde 487) en colle
qaredacteur Rein Bak
huizen van den Brink 
(zelfde nummer, bladzij
de 489) een aantal 
boekjesminnende lezers 
de stuipen op het lijf ge
jaagd. Ze deden dat 
door onlangs door de 
PTT uitgegeven vellen als 
boekjes of als hangboek
jes te betitelen. 
De boekjesvloed eerder 
dit jaar (PH en NVPH
nummers PB 5 3 a / d , 54, 
55/58) werd door me
nigeen nog met enthou
siasme begroet of met 
enige gelatenheid onder
gaan. Maar boekjes van 
tientallen tot meer dan 
honderd guldens per 
stuk? En niet enkele, 
maar meteen al een fors 
aantal' 

De schrik zat er goed in, 
getuige nogal wat reac
ties. Aan visies in het ge
woonlijk zo betrouwbare 
Maandblad voor Philate
lie ga je immers niet 
zomaar schouderopha
lend voorbij, zo redene
ren de geschrokkenen. 
Mij durikt niettemin dat 
het begrip boekje hier 
ten onrechte is gebruikt. 
Niet vanwege oe ont
moedigend noge nomi
nale waarde. Nee, dat 
doet niet ter zake. Zon
der een waterdichte de
finitie te willen formule
ren lijkt me dat een boek
je ten minste een omslag 
met een inhoud moet 
omvatten De in de stuk
jes bedoelde vellen met 
zelfklevende zegels vol
doen daar niet aan! Ook 
in andere opzichten vind 
ik niets in deze verkoop
verpakkingen dat de 
term boekje rechtvaar
digt 

Toegegeven zij wel dat 
er in deze rubriek bij an
dere landen wel eens 
boekjes besproken wor
den waarvan de term 
boekje discutabel is. 
Maar dat is een ander 
verhaal. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Alban ië 
Charlie Chaplin 
Op 20 juni verschenen in 
Albanië drie postzegels 
(30, 50 en 250 lek) met 

plaatjes van de Engelse 
acteur en regisseur Char
les Spenser (1889 
1977) in zijn rol als 
Charlie Chaplin. Aanlei
ding vormt de 11 Ode ge
boortedag van de ko
miek. Twee series in een 
strip vormen de inhoud 
van een tegelijk uitgege
ven postzegelboekje. 
Prijs van het boekje: 660 
lek. 

Charlie Chaplin, zoals hi| in het 
boek|e ook afgebeeld staat op 
de zegel van 30 lek 

A z o r e n 
Schilderijen 
In september zou er op 
de Azoren een postze
gelboekje met afbeeldin
gen van schilderijen ver
schenen zijn. Nadere ge
gevens ontbreken nog. 

C a n a d a 
Draken 
Een boekje met zelfkle
vende postzegels waar
op draken staan afge
beeld verscheen in Ca
nada op 1 oktober. Te
vens werd al aangekon
digd dat er op 4 novem
ber drie kerstboekjes zul
len verschijnen, met de 
waarden 46, 55 en 95 c. 

D e n e m a r k e n 
Deense trekvogels 
Met z'n 400 vogelsoor
ten is Denemarken een 
rijk vogelland te noemen. 
De naar ruwe schatting 
50 miljoen trekvogels, op 
doortocht van hunwin
terverblijf in ZuidEuropa 
en Afrika naar hun 
broedplaatsen in Dene
marken en de andere 
Scandinavische landen, 
nemen daarbij een bij
zondere plaats in Het 
zijn dan ook deze reizi
gers die een plaats heb
ben gekregen in een se
rie Deense postzegels die 
op 29 september ver
scheen. 
Van de vier zegels is die 

van 4 k. ook in boekjes 
van tien stuks verkrijg
baar. Afgebeeld is de 
boerenzwaluw; 's winters 
nog in het verre Zuid
Afrika en begin mei in 
deze streken. Het zijn 
vanouds de voorboden 
van bepaalde weertypen' 
vliegen de zwaluwen 
hoog in de lucht, dan 
kunnen we mooi weer 
verwachten; vliegen ze 
laag, dan komt er regen. 
Eind deze maand zullen 
vrijwel alle zwaluwen wel 
weer aan hun winterrreis 
begonnen zijn. 

Hugo Simberg 
Gewonde Engel en 7"u/n 
der Doden, twee mees
terwerken van de schil
der Hugo Simberg, staan 
op de beide zegels in het 
nieuwe Finse Pro 
F;7ofe//aboekje. 
De zegels kosten 
3.5040 50 m. De toe
slag wordt gebruikt om 
de filatelie te promoten. 
De uitgiftedatum was 24 
september. Ook in dit 
geval bedraagt de opla
ge 600.000 boekjes. 
flugo Simberg (1873
1917) gebruikte het sym

De boerenzwaluw is ook te vinden op het kaft|e van het nieuwe 
Deense boek|e 

Finland 
Legendarische enter
tainers 
Op 6 september gaf de 
Finse post een boekje uit 
met zes zegels met ster
ren uit de jaren 1920
1950: Georg Malmstén 
(zanger), de Harmony 
Sisters (vocale groep), 
Toivo Kärki (componist) 
Reino Helismaa (liedjes
schrijver), Olavi Virta 
(tangokoning), Tapio 
Rautavaara (troubadour) 
en Esa Pakarinen (zan
ger van volksliedjes). 
De zegels hebben een 
waarde van 3 50 m. Het 
boekje, waarvan 
600.000 exemplaren ge
drukt zijn, kost dus 21 m. 

Echt erkenning van zijn 
kunst ontstond pas na z'n 
vroegtijdige dood. 

Finse ontwerpen 
Zes Finse ontwerpen uit 
de jaren negentig heb
ben een plaats gekregen 
in een op 8 oktober ver
schenen Fins postzegel
boekje. De zegels heb
ben elk een waarde van 
3.50 m. Oplage is we
derom 600.000 boek
jes. 
Afgebeeld zijn snoei
scharen voor in de tuin, 
een 'oogstmachine' voor 
in de bosbouw, een skis
tok, oorbeschermers, een 
gitaar en een kompas 
voor gebruik in jachten 
en op zeilschepen. 

GrootBri t tannië 
Wetenschap en 
uitvindingen 
Een duur jaar voor de 
verzamelaar van Engelse 
boekjes: op 21 septem
ber verscheen voor de 
tweede maal dit jaar een 
zogenaamd Prestige 
Booklet, een grootfor
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Inhoud van het Finse Pro Fi/ate//aboek|e 

bolisme om zijn denk
beelden op het doek uit 
te drukken. Lange tijd 
vond hij weinig begrip. 

maat boekje met een 
aantal velletjes zegels 
plus veel illustraties en 
tekst. Het boekje staat in 

Onsterfeli|ke Finse artiesten 



het teken van Britse we
tenschappelijke ontwik
kelingen en grote uitvin
dingen. Een aantal van 
deze World Changers 
staat ook op de postze
gels in het boekje afge
beeld. 
De inhoud bestaat uit 
vier velletjes met vier 
postzegels van 20 p. 
(medische wetenschap), 
26 en 44 p. (beide na
tuurwetenschap) en 63 
p. (uitvinders). Daar
naast is er nog een vijfde 
velletje met vier zegels 
van l p . , drie van 19 p. 
en een van 20 p.. De 
som van dit alles be
draagt £ 6.99. 

Millennium 
Ook op 21 september 
zag een tweede boekje 
met millenniumzegels het 
licht. Het eerste ver
scheen op 12 mei en net 
als dit eerste exemplaar 
bevat het nieuwe boekje 
acht eersteklaszegels en 
twee millenniumzegels 
(de boeren in de ge
schiedenis) van 26 p. 
Naar verluidt zou er op 
31 december nog een 
derde millenniurriboekje 
verschijnen. Het gaat 
dan om een zogenaamd 
/ofce/-boekje metals in
houd vier eersteklasze
gels en een groot label. 
Rugby 
Nog zo'n /ofce/-boekje 
verscheen inmiddels op 
1 oktober. Ook weer met 
vier eersteklaszegels. Op 
bet label wordt de aan
dacht gevestigd op het 
wereldbeker van de na
tionale rugbybond. Met 
overigens de nodige 
boze gezichten van de 
Engelse cricketfanaten, 
want die voelen zich ern
stig gepasseerd. 

Ier land 
Team of the Millennium 
Het verstrijken van het 
oude en het aanbreken 
van het nieuwe millenni
um houdt vele postadmi-
nistraties bezig. Zo gaf 
de Ierse post op 17 au
gustus een serie postze
gels uit gewijd aan het 
Gaelic Football. De elite 
van deze Ierse sporters 
kreeg er een plaatsje op. 
Nu weet ik niet zoveel 
van het Ierse football, 
maar van een millenni-
umteam te spreken lijkt 
me wat ver gezocht. 
Maar gelukkig ga ik 
daar niet over. 
De vijftien foofiba//-hel
den zijn niet alleen in 
een velletje verkrijgbaar: 
er zijn ook vier postze
gelboekjes verkrijgbaar 

met elk acht zegels van 
30 p. De verdeling van 
de spelers in de boekjes 
geschiedde provinciege-
wijs: West Awake, Ulster 
Abu, The Kingdom, 
Kings of Leinster. 

Het Ierse boek|e met de spelers 
van Kings of Leinster {Dublin, 
Laois en Meath) 

The Kingdom (Kerry) 

Ulster Abu 

The West Awake 

I tal ië 
Priority 
Vier goudkleurige priori-
(y-zegels van 1.200 I. 
plus eenzelfde aantal 
blauwe stickers vormen 
de inhoud van een een
voudig Italiaans postze
gelboekje dat onlangs 
verscheen. 

Jersey 
Stamp Show 2000 
Op de openingsdag van 
de Britse wereldtentoon
stelling Stamp Show 
2000, 22 mei, komt Jer
sey met een grootfor
maat postzegelboekje 
waarin de geschiedenis 
van dit eilandje op zee-
vaartgebied is vastge
legd. 

Korea (Noord ) 
De natie en haar toe
komst 
Met vier postzegels be
steedde de Noord-Kore
aanse post op l O juni 
aandacht aan de filmse-
rie 'De natie en haar toe
komst'. De vier zegels 
met afbeeldingen van 
fragmenten zijn elk twee
maal terug te vinden in 
een postzegelboekje van 
8.20 w. 

Nieuv^-Zeeland 
Kerstmis 
Hoewel de kerstzeaels dit 
jaar in Nieuw-Zeeland al 
op 8 september versche
nen, moeten de geïnte
resseerden in het postze
gelboekje met kerstze
gels wachten tot 1 no
vember. Het boekje zal 
tien postzegels van 40 c 
('God gaf Zijn zoon') be
vatten. Voor de afbeel
dingen van de kerstze
gels is qebruik gemaakt 
van middeleeuwse hand
schriften. 

Landschappen 
Van het vorig jaarver-
schenen boekje met tien 
permanente postzegels 
van 40c, met mooi 
Nieuw-Zeeland in beeld, 
bestaat inmiddels als ge
volg van het opnemen 
van advertenties een 
aantal varianten. Het 
gaat om de volgende ad
vertenties; 
a. Reader's Digest mo-
torgids; b. Presentation 
Pack postzegels met 
mooie luchten (onder
gaande zon e.d.); c. Pre
sentation Pack postzegels 
stadsemblemen; d. Ze
gelpakketjes voor rugby-
competitie. 

Kaft en inhoud van het Nieuw-
Zeelandse kerstboek|e 

U r u g u a y 
Festival voor filmrecen
senten 
De Vereniging van Film
recensenten bestaat in 
Uruguay sinds 1985. In 
juni werd een door deze 
vereniging georgani
seerd filmfestivargehou-
den. De speciale postze
gel ter gelegenheid van 
dit eerste festival, uitge
geven op 2 juni en in een 
waarde van $ 7.-, is ook 
in een boekje te koop. 
Het boekje bevat twee 
van deze zegels en hoe
wel de prijs eigenlijk 
$ 14 - zou moeten zijn, 
vermeldt het boekje een 
nominale(?) waarde van 
$ 20.-. Mijn informant 
deelt mee dat voor de 
vervaardigingskosten 
van het boekje $ 6.- be
taald moet worden. 
Het blijkt bovendien 
geen nieuw idee te zijn: 
net voetbalboekje van 
mei bevatte drie postze
gels van $ 7.-, maar 
kostte toch $25. Er is ook 
sprake van kleine opla
gen: van het voetbal-
boekje worden 6.000 
boekjes vervaardigd en 
van het filmboekje slechts 
5.000. 

Veren igde Staten 
Glas 
Diverse soorten glas zijn 
te vinden op een serie 
postzegels die op 29 
juni in de Verenigde 
Staten verscheen: gebla
zen, gegoten, geperst 
en glas als artistieke cre
atie. Met deze 33-cent-
zegels verscheen - voor 

het eerst dit jaar - weer 
een zogenaamd makes-
hift-hoekje. Dit zijn de 
blauwgekleurde auto
maatboekjes met een 
raampje waardoor de 
inhoud gedeeltelijk 
zichtbaar is. Dit soort 
boekjes verscheen voor 
het eerst in 1996. Het 
kostte veel speurwerk ze 
allemaal te vinden, om
dat ze niet landelijk of 
bij de filatelistische 
dienst verkrijgbaar wa
ren. De meeste bevatten 
vijftien zegels, een klein 
aantal dertig. In totaal 
zijn er tot nu toe drieën
twintig verschillende ze
gels in deze boekjes ver
schenen. Maar in een 
gespecialiseerde verza
meling - waar ook gelet 
wordt op aantal zegels, 
bestelnummers op de 
kaften, labels en cilin-
dernummers - gaat het 
al gauw om tientallen 
boekjes. 

Het nieuwe glasboekje 
bevat vijftien postzegels 
en kost dus $ 4.95 Ze 
zullen vermoedelijk wel 
in Kansas City (filatelis
tische dienst) verkrijg
baar zijn. 
Het zijn curieuze boek
jes, zeker gezien de me
dedeling van de Ameri
kaanse post dat er van
wege de hoge produc
tiekosten geen traditio
nele boekjes meer ver
vaardigd zullen worden; 
er zouden slechts nog 
vouwboekjes komen. 
Het nu verschenen glas-
boekje, zeker geen 
goedkoop product, 
plaatst derhalve vraag
tekens bij de genoemde 
mededeling. 
De motes/i/fr-boekjes 
zijn vanaf het begin en 
zonder uitzondering 
vervaardigd door druk
kerij Minnesota Diversi
fied industries. Dit be
drijf maakt ook de auto
maatpakjes: pergamijn-
zakjes met meestal ook 
vijftien zegels. 

Bessen 
Afgelopen maanden 
zijn er nog twee makes-
hift-boek\es verschenen 
met elk vijftien zegels 
van 33c.: bessen en 
vlag/schoolbord. 

IJsland 
Komend jaar 
IJsland geeft in het jaar 
2000 drie boekjes uit: 
in april (millennium-
boekje?), in mei (Euro-

f)a) en in november 
Kerstmis). 
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KMEGBSHCWn APEIDOORN: 
KUKEN, MEEDOEN, PIESER BEIEVEN 
'Anders dan andm'-festijn op 15,16 en 17 Oktober 

De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 

(NVPV) organiseert op 15,16 en 17 oktober een nationale 

Postzegelshow. Aanleiding is de jaarlijkse Dag van de 

Postzegel, die ditmaal op zaterdag 16 oktober zal worden 

gehouden. Het evenement zal - zo beloven de organisatoren -

anders zijn dan andere jaren: het wordt niet alleen kijken, 

maar ook doen - en dat dan niet alleen voor filatelisten. 

Het grote jaarlijkse nationale 
filatelistische evenement dat 
de verzamelaars kennen als de 
Dag van de Postzegel wordt, 
zo verwacht men, een groots 
kijk- en doefestijn voor het ge
hele gezin. Er wordt een 
nieuw, actief programma ge
presenteerd met een geheel 
andere inhoud dan de bezoe
kers van dit evenement ge
woonlijk verwachten. 
Op het programma van de 
postzegeltentoonstelling staan 
overigens ook de gebruikelij
ke activiteiten, zoals handela-
renstands, een promotieten
toonstelling (dit keer ook be
stemd voor de 'gewone' verza
melaar) , filatelistische infor
matiestands en jeugdactivitei-
ten (thema: filatelie en strip
verhalen). 
PTT Post presenteert op vrij

dag 15 oktober het uitgiften-
programma voor het jaar 
2000. Die dag verschijnt ook 
het nieuwe postzegelblokje 
van vijf gulden, gewijd aan het 
jubileum '200 jaar Nationaal 
Postbedrijf in Nederland'. 

Veel nieuws 
Maar zoals gezegd: behalve al 
deze gebruikelijke program
mapunten valt er ook veel 
nieuws te beleven. In die cate
gorie vallen bijvoorbeeld het 
Multimediacafe, de uitgebrei
de aandacht voor het 200 jarig 
bestaan van de PTT in ons 
land, de verfriste opstelling 
van de tentoonstelling, de mo
gelijkheid om postzegelverza
melingen en losse postzegels 
te laten taxeren en de uiüeg 
die wordt verstrekt bij de ten
toongestelde kaders van de 

Amencahal Apeldoorn (linksonder op de foto) ideale locatie voor Postzegelshow 

promotietentoonstelling. Ver
der veel aandacht voor com
puters, filatelistische software 
en Internet, het jubileum '400 
jaar Veldpost in Nederland' 
en uiteraard wordt ook de mil
lenniumwisseling niet verge
ten. 
Bovendien zullen er ook niet-
filatelistische activiteiten zijn; 
niet iedereen loopt nu een
maal warm voor het verzame
len van postzegels, terwijl het 
wel zo leuk is om met gehele 
gezin op stap te gaan. De niet-
filatelisten kunnen terecht bij 
een tentoonstelling over Scou
ting Jamborees en er worden 
demonstraties verzorgd met 
een radiopeilwagen van De
fensie. 
Ester, de Europese ruimte
vaartorganisatie, komt met 
een geweldige ruimtevaartten
toonstelling. De organisatie 
laat schaalmodellen van ruim-
tevaarttuigen zien en kinde
ren mogen zich in ruimte
vaartpakken hijsen. 
Over kinderen gesproken: die 
kunnen zich op de Postzegel
show laten schminken, terwijl 
anderen kunnen genieten van 
demonstraties buxus snoeien. 

Welkom in de Americahal 
Kortom: u mag in Apeldoorn 
veel kijk- en doeplezier ver
wachten. Reden genoeg dus 
om er een dagje op uit te trek
ken en met het hele gezin 
naar de Postzegelshow te ko
men. Het kan een leuke dag 
worden waarvan u met veel 
nieuwe ideeën, inspiratie en 
net die ene postzegel, waar
naar u al jaren naar op zoek 
bent, huiswaarts keert. 
De show wordt gehouden op 

vrijdag 15, zaterdag 16 okto
ber en zondag 17 oktober. Op 
de eerste twee dagen zijn de 
deuren van tien uur 's mor
gens tot vijf uur 's middags ge
opend; op zondag 17 oktober 
is dat van 10 uur 's morgens 
tot 16 uur 's middags. 
Voor dit evenement is een uit
stekende locatie gevonden, te 
weten de Apeldoornse Ameri
cahal (vloeroppervlakte 4800 
vierkante meter). Laan van 
Erica 50. 

Goede verbindingen 
Apeldoorn is centraal gelegen 
in Nederland en goed bereik
baar met het openbaar ver
voer en de auto. De busverbin
ding van het station in Apel
doorn is op vrijdag en zater
dag goed: lijn 9 vertrekt steeds 
om 16 en 46 minuten over het 
hele uur. Als u van de bus ge
bruik maakt stapt u voor de 
deur van de Americahal uit. 
Op zondag kunt u lijn 3 ne
men; dan moet u nog een 
klein stukje lopen. 
Op zaterdag rijdt tussen 10 
uur 's morgens en halfvijf 's 
middags een antieke autobus 
tussen het station in Apel
doorn en de Americahal (ver
trek: hele uren). Deze bus 
brengt u gratis naar de Postze
gelshow en vertrekt op de halve 
uren van de Americahal naar 
het station. Voor auto's zijn er 
ruim voldoende gratis par
keerplaatsen beschikbaar. 

Verrassingstas 
De Postzegelshow belooft een fi-
latelistisch evenement van for
maat te worden. Er worden 
ruim vijfduizend bezoekers 
verwacht. De toegangsprijs is 



tien gulden per persoon. Een 
passe-partout voor drie dagen 
kost twintig gulden. Bezoekers 
tot en met 17 jaar hebben gra
tis toegang. Betalende bezoe
kers ontvangen een gratis ver
rassingstas met daarin onder 
meer de tentoonstellingscata
logus, filatelistische informa
tie en natuurlijk postzegels. 
De catalogus bevat een aantal 
lezenswaardige filatelistische 
artikelen die zowel voor de er
varen als voor de beginnende 
verzamelaar interessant zijn. 
De catalogus is een filatelisti
sche informatiebron met veel 
praktische informatie die heel 
geschikt is om als naslagwerk 
te bewaren. 

Promotietentoonstelling 
Tijdens deze Postzegelshow is 
een gevarieerde promotieten
toonstelling van ongeveer 300 
kaders te bewonderen met 
collecties van circa negentig 
inzenders. Een groot aantal 
verzamelingen is niet eerder 
tentoongesteld. De thema- en 
landenverzamelingen worden 
geplaatst in gewone en kubus
vormige kaders. Van elke in
zending is een korte beschrij
ving opgenomen in de ten
toonstellingscatalogus. De in
zenders komen in aanmer
king voor publieksprijzen en 
op zaterdagmiddag bestaat de 
mogelijkheid de inzending te 
bespreken met juryleden. 
Het Museum voor Communi
catie (voorheen het PTT Mu
seum) stelt een filatelistische 
'Rondreis door Gelderland' 
samen en het Belasting & 
Douane Museum komt met 
enkele interessante kaders 
met fiscale zegels. Tijdens de 
show zijn deskundige filatelis
ten aanwezig om toelichtin
gen te geven op het tentoon
gestelde werk. 
Twaalf gespecialiseerde filate
listenverenigingen zullen zich 
tijdens de Postzegelshow presen
teren. Ze zullen de bezoekers 
actief informeren over de uit
gebreide mogelijkheden van 
de filatelie en de verschillende 
filatelistenverenigingen. 

Multimediacafe 
In de Americahal wordt een 
groots opgezet, multimediaal 
lees- en informatiecafé opge
zet: het zogenoemde Multime-
diacajé. Hier zijn de grote Ne
derlandse en Belgische filate
listische bladen present, wor
den filatelistische CD/ROM's 
gedemonstreerd, wordt u weg
wijs gemaakt in de geheimen 
van het Internet, kunt u cata
logi raadplegen, kan er wor
den gebladerd in buitenland
se filatelistische bladen en is 
het mogelijk één of enkele 
postzegels te laten scannen 
(wel zelf een diskette meene
men). 
In de Boekenkraam van de 

Nederlandse Bond van Filate
listen Verenigingen (NBFV) 
kunt u speuren naar interes
sante boeken; daar is ook de 
speciale envelop ter gelegen
heid van de Dag van de Post
zegel te koop. 
In het Multimediacafe zijn 
een groot aantal verenigings-
en afdelingsbladen te bekij
ken. Vooral voor redacteuren 
van die bladen is het interes
sant eens een blad van een an
dere vereniging in te zien. Als 
u redacteur bent van een ver-
enigings- of afdelingsblad 
kunt u dat blad presenteren in 

Boven- omslag van de catalogus van de 
Postzegelshow. Rechtsonder: zo is de 
Americahal ingedeeld. 

Apeldoorn; stuur in dat geval 
een aantal exemplaren van uw 
blad naar de organisatie. Het 
adres is Koningin Beatrix
plan tsoen 24, 3818 ZB Amers
foort. 

400 jaar Veldpost 
Tijdens de show is de Veldpost 
aanwezig zijn met een veld
postkantoor. Het kantoor, dat 
de viering van het 400;jarig be
staan van de veldpost in ons 
land onderstreept, is 'modern 
antiek': het stamt uit 1940. In 
1597, tijdens de 80-jarige oor
log, riep prins Maurits een ge
regelde militaire veldpost-
dienst in het leven ter instand
houding van de directe ver
binding tussen de Staten-Ge-
neraal en de Raad van Staten 
enerzijds en het hoofdkwar
tier van prins Maurits te velde 
(in 'de tuin van Holland', de 
Achterhoek) anderzijds. Met 
deze postdienst had ons land 
een Europese primeur. Om 
die reden wordt er een specia
le envelop uitgegeven en een 
bijzonder veldpoststempel ge
bruikt (zie de Bondspagina's). 

Ruilen, verkopen, kopen 
Het is in Apeldoorn mogelijk 
postzegels te ruilen met of te 
verkopen aan andere bezoe
kers. Hiervoor zijn ongeveer 
vijftig ruiltafels ter beschik
king gesteld. De spelregels 
zijn simpel (zie de Bondspagi
na's elders in dit nummer) . 

Als het u niet lukt de gewenste 
postzegel door ruiling te ver
krijgen behoeft u nog niet te 
wanhopen. Er zijn immers 
ook een kleine veertig NVPH-
handelaren op de Postzegel
show aanwezig die over een 
schat aan zegels beschikken. 
Het moet wel gek gaan als 
daar niet iets van uw gading 
tussenzit. 

Envelop Dag van de Postzegel 
Ter gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel, die dit jaar 
op 16 oktober valt, zal zoals we 
dat gewend zijn een speciale 
envelop worden uitgeven. Dit 
couvert, met het nummer 31, 
staat in het teken van de natio
nale promotietentoonstelling 
ter gelegenheid van de hon-
derdvrijftiende verjaardag van 
de NVPV en de tachtigste ver
jaardag van de afdeling Apel
doorn van de NVPV. Boven
dien zal de PTT op zaterdag 
16 oktober een bijzonder 
poststempel gebruiken ter ge
legenheid van de Dag van de 
Postzegel 1999. 
De blanco envelop is op alle 
dagen van de Postzegelshow 
voor één gulden verkrijgbaar; 
compleet met postzegel en 
stempel betaalt u f 2.25. De 
envelop is verkrijgbaar bij de 

Boekenstand van de Bond in 
het Multimediacafe. U kunt 
de envelop ook laten thuisstu-
ren. De details van deze v îjze 
van bestellen vindt u op de 
Bondspagina" in dit nummer 
van 'Philatelie'. 

Taxaties en Scholendag 
Op het podium in de Ameri
cahal kunt u uw postzegels 
gratis laten taxeren. U kunt 
naar de waarde of geschatte 
opbrengst van een enkele ze
gel informere, maar ook uw 
gehele verzameling laten taxe
ren. De taxaties worden uitge
voerd door deskundige mede
werkers van de veilinghuizen 
Leopardi, Mondial en de 
Overijsselse Postzegelveiling. 
Dit is een unieke kans om ach
ter de waarde te komen van 
zegels die soms al jaren ergens 
liggen te wachten! 
Apeldoornse schoolkinderen 
uit de groepen zes, zeven en 
acht brengen met hun leer
krachten een bezoek aan de 
show; er wordt een program
ma op maat voor ze gemaakt. 
Als u hierover meer informa
tie wenst of belangstelling 
hebt voor aanmelding kunt u 
contact opnemen met Adrie 
van der Veer, telefoon 0172-
213672. 

Ingang 

UIT 

UIT 

UIT 

UIT 

H stafxls van de handel 
P blote van vier piranwJen 
S scouting 
F Fiscaal zegels 
B î ^Hmnpilwaoen 

urt nooduitgangen 
boven gespeciaiiseeide filatetiïtenvetenigingen 

luiltalels 
reslaufant 

169 -196 tentoonstelbngskaders 

De indeling van de Americahal: duidelijk is dat er op de show wan alles te beleven valt 



INDRUKWEKKEND BOEKWERK 
INSPIREERT TOT 'OUDERWETS PIATEN' 

Auteurs Wieheren Zabel ronden kwart eeuw studie af 

ml 

Bijna gedurende een kwart 
eeuw, van 1876 tot 1900, be
paalde de Cijferemissie van 
1876, respectievelijk 1894 het 
beeld van de laag gefrankeer
de Nederlandse brieven, post
kaarten en drukwerkpost. 
Filatelistisch gezien stond de 
Cijferemissie na de eerste stu
dies in de jaren '30 in de scha
duw van de eerdere klassieke 
emissies. Na meer dan vijfen
twintig jaar intensief onder
zoek hebben Hans Wicher en 
Ike Zabel nu - in een Duits-Ne-
derlandse samenwerking - een 
meer dan driehonderd pagi
na's tellend boekwerk over de 
cijferemissies van 1876 en 
1894 het licht doen zien. 
Zoals de ondertitel van het im
posante, losbladige werk (An
leitung zum plattieren, gebruiks
aanwijzing voor het platen) al 
aangeeft, ligt het zwaartepunt 
van deze publicatie op de tal
rijke varianten en plaatfouten 
die bij de Cijferemissie voor
komen. De varianten worden 
in deze uitgave onderverdeeld 
in 'primaire' en 'secundaire' 
varianten. Primaire varianten 
ontstonden bij de vermenig
vuldiging van de eerste vijftig 
clichés. Tijdens het meerdere 
malen verveelvoudigen van 
deze vijftig 'basisclichés' wer
den de primaire varianten op 
de gemaakte tientallen plaat-
clichés overgenomen. Bij de 
vervaardiging van de plaat-
clichés ontstonden nieuwe va
rianten, die secundaire varian
ten genoemd worden. 
Uitgaande van de op Cijferze-
gels waarneembare primaire 
en secundaire varianten kun
nen verzamelaars met behulp 
van dit nieuwe handboek veel 
platen van de Cijferemmisie 
volledig reconstrueren en een 
aantal gedeeltelijk. 
Primaire en secundaire va
rianten zijn er bij deze emissie 
in overvloed. Op honderden 
afbeeldingen in grootformaat 
hebben de auteurs duizenden 
van deze varianten aangete
kend. Een voorbeeld van één 
van die afbeeldingen is op 
deze pagina te zien. 
De waarde van Niederlande 
Ziffemausgabe 1876-94 is ech
ter niet beperkt tot het feit dat 
het door het afbeelden van 
varianten mogelijk wordt tot 
het platen over te gaan. Van 
elk van de vier waarden uit de 

Vorige maand verscheen een opmerkelijk losbladig boek: 

Niederlande Ziffernausgabe ï 876-94. Eenvoudig gezegd is 

het een 'gebruiksaanwijzing' om de bewuste emissie - de 

bekende Cijferreeks die in het laatste kwart van de vorige 

eeuw in omloop was - te kunnen platen. Maar zo'n simpele 

kwalificatie schiet in feite tekort, want het gaat om een 

belangrijke publicatie die volop aandacht van de serieuze, op 

klassieke emissies georiënteerde verzamelaars verdient. 

# 1 Untersuchungen stellte sich heraus,dafi die Prmärvariante 
XXIII nicht auf alJLen Feldern der Platten A bis E.auf denen sie vor-
komnen müßte,deutlich 2u erkennen war. 
Wir werden deshalb die SekundSrvarianten dieser Felder nicht nur hier, 
sonder nochmals in den Darstellungen der Felder aller Platten,die keine 
PriiBärvarianten aufweisen,wiederholen. 

XXIIl,nicht auf 01,2 XXIII,nicht auf C1,D1,2.3 
A3* £l'D2 C2 01 El' 

I M \ W// 1/ I I 

# 

PriJtór XXIII 
AI~A6 Feld 30 
B2~S4 Feld 30 
C1-C2 Feld 30 
Dl-03 Feld 30 
El Feld 40 
keine SekundSrvarianten gefunden auf 
Al und A2 Feld 30. 

Bladzijde uit het Magnum Opus van de auteurs H. Wicher en I. Zabel 

Cijferemissie ('/2, 1, 2 en 2'/2 
cent) wordt een korte, over
zichtelijke beschrijving van de 
belangrijkste details gegeven. 
Hier kan de geïnteresseerde 
verzamelaar waardevolle in
formatie vinden over kleuren, 
papiersoorten, druktechniek, 
de aantallen platen, de ver
schillende tandingen, de 
vroegste en laatste gebruiksda-

ta van de zegels en tandingen 
en de emissiedata van de di
verse platen. Bovendien wordt 
van de tot dusver bekende 
grote (re) veldelen en platen 
vermeld wat hun omvang is, 
om welke plaatvelden het gaat 
en waar deze zich bevinden. 
Dat het boek van Wicher en 
Zabel er is gekomen is voor 
een deel te danken aan de 

medewerking van PTT Mu
seum (nu: Museum voor Com
municatie) in Den Haag, dat 
de documenten en postzegels 
die het in zijn collectie heeft 
voor nader onderzoek aan de 
auteurs ter inzage stelde. 
Financieel gezien werd de stu
die ondersteund door de Stif
tung zur Förderung der Philatelie 
und Postgeschichte des BDPh. 
Met de verschijning van dit 
nieuwe standaardwerk voor 
de Nederlandse filatelie heb
ben 'Wicher en Zabel er voor 
gezorgd dat de - op het eerste 
oog nogal onopvallende - Cij
feremissie weer prominent in 
de schijnwerpers is geplaatst, 
en dat is een goede zaak voor 
de Nederlandse filatelie. Nie
derlande Ziffemausgabe 1876-94 
is een handboek dat in de bi
bliotheek van serieuze verza
melaar van Nederland niet 
mag ontbreken. De uitgever, 
de Arbeitsgemeinschaft Niederlan
de e. V. im BDPh - die het boek 
liet verschijnen ter gelegen
heid van zijn vijftigjarig be

staan - tekent nog aan dat de 
kopers van het boek de aan
vullingen te zijner tijd tegen 
kostprijs kunnen ontvangen. 

Niederlande Ziffemausgabe 181876-
1894 - Anieitunq zum plattieren door H. 

Wicher en I. ZaBel; ca. 325 pp , formaat 
pagina's A 5 , in viergaats ringband met 
tabs, gei1l. (z /w). Te Destellen voor f 65.-
plus porto bij Dr Albert Louis, Brunhild-
strasse 2, D-50354 Hürth-Hermülheim 
(Duitsland) Ook verkrijobaar bij P W 
Meinhardt InternationarBooksellers f 90.-
(inclusief porto en verzendkosten). 



BREDENHOF-DE BERM-POSTZEGELIMPORT 
Bovens1nxit286-a, 3077BLRot1erdam-Usselmonde • Telefoon (010) 482.6725 • Telefax (010) 479.7065 
De winkel Is geopend van dinsdag tot en niet vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. \Ä\ 
Maandag Is de winkel gestoten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is vokfoende. d ro 72.31.950 Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten ƒ 7,50. Rembours ƒ 12,50. Boven ƒ200,- geen verzendkosten. 

DOOR DE AANKOOP VAN EEN GROTE PARTIJ KUNNEN WIJ 
DE VOLGENDE BOEKEN ZEER VOORDELIG AANBIEDEN: 

* INSTEEKBOEK WITTE BLADEN 
32 BLADZIJDEN NU FL 12,50 lOx VOOR FL 110,00 

64 BLADZIJDEN NU FL. 23,50 lOx VOOR FL. 220,00 
[pp»-

INSTEEKBOEK ZWARTE BLADEN 
32 BLADZIJDEN NU FL 14,50 lOx VOOR FL 125,00 
64 BLADZIJDEN NU FL. 26,50 lOx VOOR FL 245,00 

AFHAALKORTING VOOR BOVENSTAANDE BOEKEN 5% 
PORTO VOOR INSTEEKBOEKEN ALTIJD EXTRA! 

NA LANG ONDERHANDELEN HEBBEN WIJ MET VERSCHILLENDE 
INZAMELADRESSEN VAN KILOWAAR IN DIVERSE LANDEN AFSPRAKEN KUNNEN MAKEN 

OVER DE VERKOOP AAN ONS. 
VAN VEEL LANDEN HEBBEN WIJ NU DE ORIGINELE INGEZAMELDE KILOWAAR. 

DEZE WORDT VOORNAMELIJK VERKOCHT ALS MISSIE KILOWAAR VOLGENS 
ONDERSTAANDE PRIJZEN. 

^Pi^ lM^^^'^^M^" M i / r ^ y i ^ ^ V^^p^ \ ^p / \ ^p i / ^ ^ ^ g r ^ i ^ ^^^ l ^My |^ i Jp r \ ^^ / | j ^^^yy |y« | f l ^ i i «^^ ^M^fir 'Wr^m'Mi^^ 

LAND 
Australië 
België 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Frankrijk 
Japan 
Luxemburg 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Scandinavië 
U.S.A. 
Wereld 
West Europa 
Zweden 
Zwitserland 

OMSCHRIJVING 500 gr 1 kilo 
leuke mix met nieuw 35,00 70,00 
met nieuw zo uit het klooster 30,00 55,00 
grote variatie met nieuw 35,00 65,00 
grote sortering met nieuw 30,00 55,00 
het beste met nieuw 19,00 35,00 
meest nieuwe zegels 62,50 120,00 
veel zegels kort geknipt 35,00 65,00 
goede mix met hoge waarden 45,00 90,00 
grote sortering 22,50 40,00 
leuke mix veel nieuw 40,00 75,00 
met de nieuwste 47,50 90,00 
direkt uit het klooster 45,00 85,00 
leuke sortering met nieuw 30,00 55,00 
leuke kilo met 32c zegels 20,00 35,00 
veel landen leuk 30,00 55,00 
leuke sortering met nieuw 37,50 65,00 
leuke mix met nieuw 35,00 65,00 
kort geknipt met nieuw 30,00 55,00 

5 kilo 9 kilo 
325,00 

135,00 160,00 

175,00 290,00 

160,00 260,00 
250,00 400,00 

225,00 350,00 



VCXNIU SAMENSTELLING H GABRIELS 
EN P M VAN SPELLEN 

il 

Goethe terecht geëerd op een 
Italiaanse postzegel 

etten afbeeldt op een se

rie uit 1982. 

SLIM EN OMSTREDEN 
Denk niet dat het voor

gaande een nieuw ver

schijnsel is. In een korte 
aantekening in het juni

nummer van Amer ican 
Philatelist merkt de 

Toch wel opnnerkeli|k Koreaans frankeerstempe!, gewi|d aan Goethe 

GOETHES VROUWEN IN 
NOORD EN ZUIDKOREA 
Ofschoon de Wereld
postvereniging (UPU)en 
de internationale filatelis
tische koepelorganisaties 
hun best doen het euvel 
tegen te gaan zijn er 
heel watlanden die via 
particuliere bedrijven 
postzegels uitgeven In 
veel gevallen gaan die 
zegels rechtstreeks naar 
deTiandel; ze bereiken 
het land van uitgifte nim
mer Dot soort bedrijven 
is natuurlijk voortdurend 
op zoek naar onderwer
pen die vooral de thema
tische verzamelaars zul
len aanspreken. Het feit 
dat op 28 augustus van 
dit jaar de 250ste ge
boortedag van Goethe 
werd herdacht was voor 
de Duitse Post uiteraard 
aanleiding voor de uit
gifte van een bijzondere 
Fierdenkingszegel Dat 
ook Italië dat doet valt te 
begrijpen, gezien 
Goethes relatie met dat 
land. Dat ZuidKorea in 
het officiële Engelstalige 
tijdschrift over filatelie 
een hoogleraar uit dat 
land een artikel over de 
Duitse schrijver laat pro
duceren ligt wat minder 
voor de hand, maar de 
post beperkt zich tot één 
zegel en een speciaal 
fronkeerstempel. 
Het Duitse blad Der 
Brie fmarkenSpie 
gel van augustus graaft 
wat dieper en laat zien 
dat landen als Hongarije 
en Roemenië al in de ja
ren '80 Johann Wolf
gang op de postzegel 
zetten. De Deutsche 
Br ie fmarkenRevue 
laat zien dat ook Para
guay niet achter blijft en 
dat NoordKorea de 
vrouwen uit Goethes le
ven in charmante silhou

hoofdredacteur van dat 
blad Bill Welch, op dat 
het dit jaar een eeuw ge
leden is dat Nicholas F 
Seebeck overleed Of
schoon hij maar 42 jaar 
oud is geworden heeft 
deze directeur van de 
NewYorkse American 
Bank Note Co. bij de ei
gentijdse filatelisten een 
grote, zij het zeer om
streden naam verwor
ven. Hij deed goede za
ken voor zijn drukkerij 
door Amerikaanse staten 
als Ecuador, El Salvador, 
Honduras en Nicaragua 
aan te bieden gratis 
postzegels voor hen te 
drukken. 

kon dus zonodig laten 
bijdrukken Toen dat be
kend werd was de filate
listische wereld in rep en 
roer, maar tegenwoordig 
is er weer heel wat be
langstelling voor de See
becKzegeTs, die vaak 
mooi gedrukt zijn. Bill 
Welch zegt nu te werken 
aan een biografie van 
Seebeck en is onder an

aandacht. Ditmaal is het 
Der Br ie fmarken
Spiegel van september, 
die zich uiteraard in de 
eerste plaats richt op de 
grote verscheidenheid 
aan fiscale zegels die in 
het oude en moderne 
Duitsland zijn gebruikt. 

Maar terecht wijst het 
blad ook op het veel

Ftscaalzegets (boven) en zegels, geschikt voor fiscaal gebruik (onder) 
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Seebeck emissies slim handeltie voor American Bank Note Co 

Hij kreeg vervolgens 
hoeveemeden van die 
zegels  gestempeld dan
wel ongestempeld  in 
handen, die hij aan de 
postzegelhandel leverde. 
Hij bleef ook in het bezit 
van de drukplaten en 

dere op zoek naar diens 
graf. 

FISCAALZEGELS 
Nu fiscaalzegels officieel 
geaccepteera zijn in de 
filatelie krijgen zij ook in 
de vakpers meer 

vuldig voorkomen van 
fiscaal gebruik van 'ge
wone' postzegels, zoals 
dat lang in Engeland en 
sommige van zijn over
zeese gebieden het geval 
was Dat blijkt ook uit de 
tekst Postage and Reve

nue die op veel van de 
Britse postzegels staat. 
De Nederlandse fiscaal
zegels zijn jammer ge
noeg weinig inspirerend 
België daarentegen heeft 
bekende ontwerpers als 
Poortman belasting
zegels laten maken. 

WELDADIGHEID 
De Franse post gaf on
angs twee zegels uit die 
jetrekking hebben op de 
Christelijke) weldadig
leid' een van 4.50 f. met 
een afbeelding van de 
negentiendeeeuwse Fre
deric Ozanam en een 
van 3 f ter gelegenheid 
van het vijftigjarig be
staan van de Emmaus
beweging. 

Toeslagzegels in soorten, maten 
en waarden 

Voor Timbroscopie 
september) was dat aan
leiding tot het plaatsen 
van een historische be
schouwing over het den
ken over armoede en 
welzijn, geïllustreerd met 
een veelfieid aan postze
gels van vele landen Het 
artikel van Sebastien Mi
naux heeft niets met filate
lie te maken, maar geeft 
desondanks veel aankno
pingspunten voor de the
matische verzamelaar 
Natuurlijk is het Rode 
Kruis prominent aanwe
zig; veel toeslagzegels, 
maar ook postzegels die 
slechts aandacht vragen 
voor medische hulp, het 
Leger des Heils of de Ca
ritas. 

VAN 50 PF. TOT 50 M. 
Gibbons Stamp 
M o n t h l y brengt een 
aardig artikel over de 
Brusselse wereldtentoon
stelling van 1910 en de 
daarvoor uitgegeven ze
gels, die een jaar later 
nog eens met opdrukken 



werden uitaegeven. Een 
aardig deelgebied, 
waarbij men overigens 
moet oppassen voor val
se opdrukken. 
Tot slot nog een leerzaam 
artikel uit de Deutsche 
Briefmarken-Revue 
van augustus, waarin een 
vergelijkend warenonder-
zoelc van tandingmeters 
wordt toegelicht Vergele
ken zijn de door KaBe, 
Leuchtturm, Michel, Lind
ner en Schaubek verkoch
te tweedimensionale tan
dingmeters van karton of 
kunststof, de duurdere 
driedimensionale Phila-
Combibox van Lindner en 
de elektronische Perfotro-
nic van Safe. Van de vijf 
eersten (in prijs variërend 
van vijftig pfennig tot vijf
tig mark zijn die van 
Leuchtturm en Michel de 
beste. Het instrument van 
Safe komt met de kwalifi
catie 'zeer goed' als num
mer 1 uit de bus, maar dit 
geavanceerde apparaat 
Rost dan ook 368 mark. 
'Maar,' zegt het blad, 
'Met een goede tanding-
meter kan een zegeltje 
dat voor 30 pfennig staat 
genoteerd wel plotseling 
450 mark waard zijn ' 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Eind 1982 verscheen met 
datum januari 1983 het 
eerste nummer van de 
eerste jaargang van 
Brepost, het blad van 
de Postzegelvereniging 
Breda. Sindsdien is dat 
blad zonder mankeren 

Brepost honderdste nummer 
volgemaakt 

om de twee maanden 
verschenen, en dat nog 
steeds onder de redactie 
van de heren P.M van 
Spellen en F.M. Visser 
Het jubileumnummer, 
nummer 100, bevat be
halve wat geschiedenis 
van het blad een grote 
variatie aan filatehstische 
informatie. Over Tristan 
da Cunha, dat het voor 
de staatskas in belangrij
ke mate moet hebben van 
de uitgifte van postzegels; 
over de automaatstroken 
van Spanje (met onder 
andere de codes en tarie
ven) en een stukje postge-
schiedenis over een brief 
die in 1902 van Apel
doorn naar Pangkalan-
brandan op Sumatra 
werd gestuurd Zo heeft 
Brepost altijd wel iets inte
ressants te melden. (HG) 

In de Aero-Philatelist 
van augustus lezen we 
een interessant stukje 
over de noodluchtpost die 
in het leven werd geroe
pen tussen Drimmelen en 
de Biesbosch tijdens de 
barre winterdagen van 
januari 1963. In totaal 
werden tien noodvluchten 
gemaakt Krantenknipsels 
en poststukken complete
ren het artikel. 

The Internat ional 
Bulletin for Nether 
lands Phi lately (kort
weg IBNP) van juli bevat 
een lezenswaardig arti
kel over Pieter Stuyve-
sant, de man met vele 

Beboorte- en sterfdata, 
eze variëren van 

1610-1682 tot 
1592-1672 Het artikel 
is goed gedocumenteerd 
en voorzien van vele af
beeldingen, deels in 
kleur. Ook de ons beken
de Suriname-zegel 
(NVPH-nummer 482) ter 
gelegenheid van 300 
jaar Vrede van Breda 
komt aan de orde. Daar
op komt namelijk een 
deel van Pieters woning 
voor, waar hij verbleer 
totdat hij van de hertog 

van York opdracht kreeg 
zijn koffers te pakken. 

In BondsnieuvN^s van 
de Koninklijke Lands
bond der Belgische Post
zegelkringen staat een 
interessant stuk over de 
aanmaak van postzegels. 
Alle facetten komen aan 
de orde hoe zijn ze ge
drukt, het papier, hoog
druk, typografie, boek
druk etc. Het vervolg in 
het volgende nummer. 

The Nether lands 
Philatelist is een tijd
schrift voor Nederland
verzamelaars, waar ook 
ter wereld. Dat er daar
van veel in de Verenigde 
Staten en in andere lan
den wonen, waar Engels 
de voertaal is, spreekt 
voor zichzelf. In het juli-
nummer staat een uitvoe
rig artikel van ruim der
tig pagina's op A4-for-
maat over Nederlandse 
bestellersstempels, be-
stellinqsstempels. hoofd-
bestellersstempels en 
postbussorteerdersstem-
pels, dat alles verduide
lijkt met fraaie afbeeldin
gen en voorbeelden 

Het mededelingenblad 
van de postzegelvereni
ging Drielandenpunt 
uit Vaals gaat in het juli-
nummer in op de beteke
nis van Geert Grote 
(1340-1384), die een 
grote belangstelling had 
voor recht, geneeskunde, 
astrologie en magie. Op 
achttienjarige leertijd was 
hij afgestudeerd aan de 
universiteit van Parijs en 
ging hij lesgeven in Keu
len. Na 1362 leidde hij 
het mondaine leven van 
een hooggeplaatst patri
ciër in Utrecht. In 1368 
keerde hij terug naar 
Deventer met een zware 
ziekte, die als bedenkelijk 
werd beschouwd. Hij 
overleefde echter, be
keerde zich vervolgens tot 
het geestelijk leven en 
vertrok naar het klooster 
Monnikshuizen bij Arn-

zeggen - met 13 nieuwe portzegels opgezadeld, uitdrukkingen zoals 'een 
rooftocht op de zakken van de verzamelaars' werden gehoord en speculatie 
vierde hoogtij Op 1 november 1907 kwamen de portzegels u) omloop 
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De Ruyter zegels van Vi cent (blauw), I cent (roodviolet) en 2 W cent 
(steenrood) getransformeerd in poitzegels van 7 '/j cent. '/4 cent, 5 cent, 

1 gulden 1 cent en 15 cent 

Inmiddels waren de definitieve portzegels van 6'A cent als aanvullmg op de 
emissie 1894 - in februari 1907 gereed gekomen Nu waren er dus dne 
portzegels van 6 ^ cent beschikbaar 

de portzegcl van 20 cent met de rode opdruk 6 Yt, 
de opdrukzegel 6 '/j van de De Ruytersene, 
de definitieve zegel van 6 Vi cent 

opdruk b 1 cent 
op de Ruyter-zegel 

definitieve zegel 
van 6 '/i cent 
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Afdeling Ni|megen van de NVPV blad met kleurenpagma's 

hem. Hij heeft veel bijge
dragen aan de godsdien
stige ontwikkeling van 
zijn tijdgenoten en geest
verwanten. 

In Eekaapeeveet je 
nummer 4 (Eerste Kerk-
raadse Philatelisten Ver
eniging) staat een inte
ressant artikel over de 
honingbij als therapeut 
Behalve van wetens
waardige feiten wordt 
melding gemaakt van 
opvattingen die een ei
gen leven zijn gaan lei
den, maar niet oerusten 
op wetenschappelijke 
onderzoeksresu Itaten 

De afdeling N i j m e g e n 
van de NVPV gaat in het 
juni nummer uitvoerig in 
op portzegels, opdruk
ken en nieuwe waarden, 
een en ander heel mooi 
gedocumenteerd met 
Kleurenpagina's(!) 

Het artikel werd geschre
ven in de intervie'wvorm. 

wat het verhaal nog lees
baarder maakt 

In De Postzegel, het 
maandblad van de Ko
ninklijke Vlaamse Bond 
van Postzegelverzame
laars, staat in het juli/au
gustusnummer het eerste 
deel over De Franse 
Revolutie en Napoleon 
Bonaparte Het is een 
prachtige aanvulling op 
de schoolse kennis waar
over ieder beschikt en het 
maakt de lezer nieuws
gierig naar het vervolg. 

Thema, tijdschrift voor 
thematische filatelie, opent 
in het julinummer een arti
kelenreeks onder de titel 
De postzegel, waarin de 
schrijver elementaire za
ken voor de beginnende 
verzamelaar behandelt, 
althans waar het dit eerste 
deel betreft. Het is echter 
zo uitvoerig geschreven 
dat ook geroutineerde ver
zamelaars er hun kennis 
mee kunnen opfrissen. 

Rudolf Steltzer tel. 00 49 69 234131 
fax 00 49 69 233870 

Jaarlijks 3 postzegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelvellinghuls 
GmbH 

Rudolfstrasse 13-17 
60327 Frankfurt/Main 

BIED AAN: GROTE VOORRAAD DIERENZEGELS HELE WERELD tevens 
NEDERLAND en OVERZEE, Indonesië en Zwitserland 
TE KOOP GEVRAAGD: Ned en Overzee en V^ereldcollectie, 
Ned munten- en ansichtkaarten 

Postzegel-en Muntenhandel " D e C l o b e " 
Nieuwstraat Ö 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel 055-5213708 
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' 400 JAAR VELDPOST' OP POSTZEGELSHOW APELDOORN 

Ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel 
1999 op 16 oktober, zal 
de Bond Hjdens de Post
zegelshow in Apeldoorn 
op 15, 16 en 1 / oktober 
de traditionele envelop 
ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel 
1999 uitgeven. Op deze 
envelop, met het nummer 
3 1 , wordt aandacht ge
geven aan de nationale 
promotietentoonstelling 
ter gelegenheid van de 
115e verjaardag van de 
Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverzame
laars (NVPV) en de 80e 
verjaardag van de afde
ling Apeldoorn van de 
NVPV. Bovendien zal de 
PTT op zaterdag 16 ok
tober een bijzonder post
stempel gebruiken ter ge
legenheid van de Dag 
van de Postzegel 1999. 
De envelop is op alle da
gen van de Postzeqel
snow verkrijgbaar Dij de 
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De twee enveloppen cJie op de Posteege/sfiowverkrijgbaar zijn 

stand van de Serviceaf
deling van de Bond. De 
envelop kost 'blanco' 
ƒ 1,00, met postzegel en 
stempel ƒ 2,25. OCJK is 

de envelop, compleet 
met postzegel en stem
pel, te bestellen voor de 
prijs van ƒ 3,25 bij de 
volgende adressen: 

Comité Dag van de 
Posfzegel Rotterdam 
Lod. Napoleonlaan 57 
4904 LG Oosterhout 
Gironummer 1543700 

Comité Dag van de 
Postzegel Amsterdam 
H. van Somerenlaan 50 
1187 RB Amstelveen 
Gironummer 4882709. 

Tijdens de Postzegelshov/ 
v/ordt eveneens een spe
ciale envelop verkocht ter 
herdenking van het 400-
jarig bestaan van de 
Veldpost in Nederland; 
PTT Post gebruikt ook 
voor deze gelegenheid 
een bijzonder poststem
pel. Op dit stempel is 
prins Maurits afgebeeld, 
die in 1599 voor het 
eerst de Veldpost in Ne
derland gebruikte. De 
envelop is verkrijgbaar 
in het veldpostkantoor op 
de Postzegelshow. Een 
'blanco' envelop kost 
ƒ 1.00; met postzegel en 
stempel ƒ 3.25. 

MEDEDELINGEN 
BONDSBESTUUR 

Bondsgedelegeerde GSE 
Het bestuur heeft op 20 
augustus de heer H. Duit, 
Tafmalaan41,3761 AL 
Soest (telefoon 035-
6014723) tot Bondsge-
delegeerde benoemd 
voor aangelegenheden 
betreffende de Geza
menlijke Stuurgroep Eve-
nementen(GSE). 

Nieuwe voorzitter 
Stichting Filatelie 
Op 6 augustus v/erd de 
heer mr.drs. S.U. Otte-
vangers benoemd tot 
voorzitter van de Stich
ting Filatelie, als opvol
ger van de heer G.A. 
Glas, die enige tijd gele
den zijn functie om ge
zondheidsredenen moest 
neerleggen. De heer Ot-
tevangers is voor de 
Bond geen onbekende; 
vele jaren heeft hij op 
voortreffelijke wijze het 
Bondsinformatiebureau 
(BIB) beheerd. Het 
Bondsbestuur wenst de 
heer Ottevangers veel 
succes in de nieuwe func
tie. Omdat de voorzitter 
van de Stichting Filatelie 
wordt geacht geen ande
re functies te hebben bin

nen de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-

M r . drs. S.U. Ot tevangers 

Verenigingen en de Ne-
derlandscrie Vereeniging 
van Postzegelhandela
ren, heeft de heer Otte
vangers zijn functie van 
beheerder van het BIB ter 
beschikking gesteld en is 
deze functie dus vacant. 

Vacatures 
Momenteel kampt het 
Bondsbestuur met enkele 
vacatures. Behalve voor 
de functie van beheerder 

van het Bondsinformatie
bureau, zoekt het bestuur 
ook een Commissaris 
Pers en Publiciteit. Het 
bestuur zou daarom 
graag in contact willen 
komen met leden (m/v) 
die interesse hebben 
voor een van de ge
noemde functies. U kunt 
altijd bellen met een van 
de bestuursleden of een 
briefje schrijven aan het 
Bondsbureau in Utrecht. 

UITREIKING VAN DER WILLIGEN MEDAILLE 
AAN AUTEUR JOHN DEHE 

Onlangs werd aan de 
heer JcDnn Dehé, lid van 
de Purmerender Postze-
gelruilclub, door het Cos-
terus-Kapittel van de 
Bond de Van der Wil l i -
gen-medaille voor litera
tuur toegekend. 
De heer Dehé ontving 
deze onderscheiding 
voor zijn boek 'Loont den 
Bode', dat hij in 1997 
publiceerde. 
In dit boek wordt op 
boeiende wijze de ge
schiedenis van de post in 
Purmerend, Beemster en 
de Rijp gecombineerd 
met de geschiedenis van 
Waterland. 
De medaille werd aan 

John Dehé, in aanwezig
heid van zijn echtgenote, 
uitgereikt door de secre

taris van de Bond, de 
heer P. Doverschot. Dat 
gebeurde tijdens een bij
eenkomst van de vereni
ging in Purmerend op 11 
mei jongstleden. 

O p de foto v. l .n.r. : Jof in Defié, mevrouw Defié en Paul Doverschot 

http://%c3%af%c2%bbww.nbtv.nl
mailto:nbfv@nbfv.demon.nl
mailto:jon@foba.demon.nl
http://ia.it


TENTOONSTELLINGEN 1999-2000 

Datum Tentoonstelling/ 
Contactpersoon 

9-10 okt 1999 Dag van de Postzegel Amsterdam 
J.C. van der Bijl, Houtrijkstroat 9, 
1165 LL Halfweg, 020-4974024 

15-17 okt 1999 Nationale Postzegelshow 
LLLouwerse, Kon.Wilhelminastr. 51 
2811 ÏÏReeuwijk, 0182-395103 

16-24 okt 1999 Taétig jaar KUM 
J.D.fl.vanAs,0intel22, 
2991 RC Barendrecht, 0180-614430 

6-7 nov 1999 60 jaar PhiL Ver. Amersfoort 
J. Snijder, Voltastraat 20 
3817 KN Amersfoort, 033-4630521 

10-14 nov 1999 20 jaar FiL Ver. Ussel+Lekstreek 
P.1h.vanDijk,Boterdiep7 
2904EDCapellea/dlJssel 
010-4512925 

10-11 mrt 2000 55 jaar Vlissingse FiL Vereniging 
CH.Logace, Postbus 3914380 
4830 AJVlissingen, 0118-410566 

18-19 mrt 2000 Noordzeepost 2000 
G.CBakker-Bakker, Nobelstraat 7 
1972 RS IJmuiden, 0255-522316 

24-25 mrt 2000 Aalsmeer 
M. Mijwaart, Postbus 249 
1430AEAalsmeer, 0297-321656 

24-26 mrt 2000 Umburgse Filatelisten Dagen 2000 
C.Arkenbosch,Ravel24 
6461 NA Kerkrade, 045-5463016 

8-9 opr 2000 Dog von de Jeugd 2000 
P.Tli.vanDijk,Boterdiep7,2904ED 
Copelie a/cl IJssel, 010-4512925 

6-7 mei 2000 Philo-Wijck 700 
P.vanderSleen,Vlamovenl,3961EA 
VWjk bij Duurstede, 0343-572955 

21-22 okt 2000 RAJA 200 (Limphilex XXXI) 
G,P.A.H.Hendrikx,lrenelaan27 
6006 HB Weert, 0495-533862 

27-29 okt 2000 50 jaar Philotelica Emmen 
G.deVries,Veldakker56 
7841 AH Sleen, 0591-361814 

4-5 nov 2000 250 jaar Berg en Dal 
J.M.Rijsdijk, Postweg 37 
6523 KR Nijmegen, 024-3221596 

18 nov 2000 Noordphda 2000 
R.Ü.Oberink, Valkenierslaan 1 
9301 KM Leek, 050-5019547 

locatie/ 
Plaats 

Koningszaal Artis 
Plantage Middenlaan 3 
1018 DC Amsterdam 
Americahal 
Laan vanErica 50 
Apeldoorn 
Luchtvaartmuseum Aviodame 
Westelijke Randweg 201 
Schiphol-Centrum 
Congrescentrum De Eenhoorn 
Kon. Wilhelminalaan 33 
Amersfoort 
Wijkcentrum De Trefterp 
Marsdiep 1 
Capelle a/d IJssel 

GebouwGSW 
A. Coortenlaan 5 
Vlisslngen 
NOVA College 
Kanaalstraat 7 
IJmuiden 
De Schakel 
Cyclomenstraat 70 
Aalsmeer 
Cultureel Centrum 
Furenthela 
Voerendaal 
Dorpshuis Swonla, 
Burg. Klinkhamerweg 86 
Zevenhuizen 
MS Henri Dunant 
Haven 
Wijk bijDuurstede 
School Philips van Horne 
Werthastraatl 
Weert 
HAVO/MAVO 
Boermarkeweg 
Emmen 
Golden Tulip Val Monte 
Oude Holleweg 5 
Berg en Dal 
Nienoordcollege 
Waezenburglaan 51 
Leek 

Categorie/ 
Kaders . 

WS3/100 

P/300 

P/100 

W3/152 

P/120 

P/60 

P/103 

P/84 

m 
J-P-W/350 

W3-P/160 

W3/300 

P/240 

P/50 

P/260 

Situatie per 1 september 1999 Verklaring afkortingen: P=Propaganda; J=Jeugd; W=Wedstrijd 

POSTZEGELSHOW: 
TAFELS TE HUUR! 

Op de Postzegelshow in 
de Americahal in Apel
doorn (15, 16 en 1 / ok
tober) kunnen verzame
laars eigen tafel fiuren 
om doubletten te ruilen 
of aan medeverzame
laars te verkopen. Er zijn 
vijftig tafels (90x70 cm) 
met elk twee stoelen be
schikbaar. Per persoon 
kan één tafel per dag 
worden gehuurd. Be
langstellenden, die in 
aanmerkinq willen ko
men voor de huur van 
een tafel, moeten lid zijn 
van een postzegelvereni-
qing die is aangesloten 
bij de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni

gingen. Handelaren en 
semi-handelaren komen 
niet in aanmerking. De 
verhuur van de tafels 
staat onder toezicht van 
de Commissaris Evene
menten van de Bond. Als 
na controle blijkt dat de 
huurder niet aan de 
voorwaarden voldoet, 
kan de verhuur worden 
geweigerd of geannu
leerd. De tafels kunnen 
voor één, twee of drie 
dagen worden gereser
veerd (uitsluitend schrif
telijk!) bij het Bondsbu
reau, Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht. De ta
fels kosten f 16.- per dag 
(incl. toegangsbewijs van 
f 10.-)' het bedrag moet 
vóóraf overgemaakt op 
bankgiro 33805 t.n.v. 
penningmeester NVPV, 

C.N. Oppelaar, Brug
straat 25, 2471 AS 
Zwammerdam. Reser
veer snel; er zijn maar 
50 tafels beschikbaar! 

NOGMAALS 
IBRA'99 

In 'Philatelie' van juli 
werd in de vermelding 
van de bekroningen aie 
werden toegekend op de 
tentoonstelling IBRA'99 
in Neurenberg helaas 
een fout gemaakt. Patrick 
C.Simonis behaalde met 
zijn inzending 'Help!' 
een puntentotaal van 77 
en daarmee groot zilver 
en niet verzilverd brons, 
zoals vermeld. Ere wie 
ere toekomt! 

NIEUW SUBSIDIEREGLEMENT 
FiLATELiSTISCHE PUBLICATIES 

Er is een nieuw regle
ment van kracht voor de 
toekenning van subsidie 
voor filatelistische studies 
en publicatie waarvan de 
inhoud niet primair be
trekking heeft op de fila
telie van Nederland. Dit 
is de tekst: 

1 . ALGEMEEN 
In het Vademecum van 
de Bond zijn regels op
genomen voor riet toe
kennen van subsidie voor 
filatelistische studies of 
publicaties, waarvan de 
inhoud - in principe - be
trekking heeft op de fila
telie van Nederland en / 
of de (voormalige) over
zeese gebiedsdelen. 
Deze subsidie wordt toe
gekend door het bestuur 
van de Stichting Filatelie 
op advies van riet Bonds-
bestuur. 
Het komt in toenemende 
mate voor, dat aanvra
gen worden ingediend 
voor het toekennen van 
een subsidie voor studies 
of publicaties, waarvan 
de inhoud niet aan de 
hiervoor genoemde voor
waarde voldoet. Echter 
heeft de inhoud van deze 
studies of publicaties 
meestal wel raakvlakken 
met de filatelie van Ne
derland of heeft een zo
danig hoog filatelistisch 
niveau, dat daardoor 
een (zeer) grote bijdrage 
wordt geleverd aan de 
kennis van de filatelie op 
een specifiek gebied. 
Daarom heeft net Bonds-
bestuur - met financiële 
steun van de Stichting Fi
latelie - een speciaal 
fonds gevormd, om 
daaruit - in voorkomend 
geval - toch een klein 
subsidiebedrag te kun
nen toekennen. Het to
taalbedrag, dat op jaar
basis hiervoor mag wor
den toegekend, bedraagt 
f5000.- . De Stichting Fi
latelie vult het fonds jaar
lijks aan tot genoemd 
maximumbedrag. Het 
toegekende subsidiebe
drag moet voornamelijk 
worden gezien als een 
blijk van waardering, er
kenning en aansporing. 

2 . AANVRAAGPROCEDURE 
o. Het verzoek om toe
kenning van een subsidie 
moet het Bondsbestuur 
uiterlijk 6 maanden vóór 
de dag waarop de studie 
of publicatie wordt aan
geboden bij de drukker, 
riebben bereikt. Bij het 

verzoek moeten de vol
gende bescheiden wor
den gevoegd: 
1. een gespecificeerde 
offerte van de drukker, 
met een overzicht van de 
bijkomende kosten; 
2. een overzicht van de 
door publicatie te verkrij
gen c.q. te verwachten 
baten, bijvoorbeeld 
d.m.v. sponsoring; 
3. een begroting van de 
opbrengst van de binnen 
het eerste jaar te verko
pen exemplaren; 
4. een bereidverklaring 
om in de studie of publi
catie aan te geven, dat 
deze mede tot stand is 
gekomen dankzij een 
subsidie van de f^lBFV. 
b. De Commissaris Publi
caties zorgt dat zo spoe
dig mogelijk een advies 
terzake van de besluit
vorming wordt voorge
legd aan het Bondsbe
stuur. Het Bondsbestuur 
besluit uiterlijk 2 maan
den vóór het verstrijken 
van de datum als be
doeld onder 2.a. 
c. De Commissaris Publi
caties stelt de aanvrager 
zo spoedig mogelijk 
schriftelijk in kennis van 
het besluit van het Bonds
bestuur. De penning
meester van de Bond zal 
daarna de toegekende 
subsidie overmaken aan 
de aanvrager. 
d. De Commissaris Publi
caties zal jaarlijks een 
overzicht van de toeken
de subsidies verstrekken 
ter informatie aan de Al
gemene Vergadering. 
e. Aan het Bondsbestuur 
èn aan de Bondsbiblio
theek moet elk één pre
sentexemplaar worden 
aangeboden. 

3. BIJZONDERE BEPALINGEN 
a. Uitgesloten voor subsi
die zijn studies of publi
caties, waarin een prijs
vaststelling of prijsindica-
tie is opgenomen, dan 
wel waaruit - naar het 
oordeel van het Bonds
bestuur - blijkt, dat de 
studie of publicatie te 
commercieel van opzet 
is. Dat kan o.a. blijken 
uit advertenties die in be
treffende werken zijn op
genomen. 
D. Bondsbestuur neemt 
een afzonderlijk besluit 
over de vraag of de pu
blicatie wel/niet in aan
merking komt voor ver
koop via de Service-Af
deling van de Bond. 



Postzegel Partijen Centrale 

Afgebeeld Is een gedeelte van ons kantoor in de Zeestraat op de eersie verdieping 

Bij de Postzegel Partijen Centrale zijn wij wel wat gewend, maar september 
overtrof zelfs onze verwachtingen ! Er komen mensen uit het hele land voor een gezellig 

dagje uit bij de Postzegel Partijen Centrale in Den Haag. 
Een reactie die wij vaak krijgen van iemand die voor het eerst komt: 

"Ongelooflijk uw aanbod, had ik dit maar eerder geweten." 
Maak ook gebruik van ons snel groeiend, modern bedrijf en deel mee in het succes van 

de Postzegel Partijen Centrale. Wij zijn nu 5 dagen per week open! Meer dan 1000 verschillende 
partijen van de wereld staan voor u klaar. Hiernaast is een kleine selectie van onze oktober partijenlijst 

van partijen boven de fl.1000,-, maar wij hebben ook honderden partijen vanaf fl.10,- tot fl.1000,-. 

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

Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat 55 25I8AA Den Haag / Tel : 070-3625263 / Fax : 070-3625415. ABN/AMRO : nr 61.96.28.057. Postbank nr : 7331882. 

Kavels zijn ook schriftelijk, telefonisch of per fax te bestellen. 
Openingslijden: di/vr 09.00-1 V.OOu: za 10.00-16.00u. Besteltijden: ma/vr 09.00-17.00u . za 10 00-16.00u. 

Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. Bij bestellingen boven de F 150,- zijn de verzendkosten voor PPC! 

^ ************************************ INFORMATIEBON ***************************************** 

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

Als u bovenstaande Informatiebon invult en naar ons toestuurt, krijgt u een jaar lang gratis en geheel vri ibli ivend 
onze maandelijkse partijenlijst. 

http://10.00-16.00u


Postzegel Part ijen Centrale 
Dit is een kleine selectie van kavels boven f l . 1000- uit onze oktober-partijenlijst. 

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

3475 AUSTRALIË Pfr /ongebr /gebr In album 
1913/1990 Goed gevulde verzameling met veel 
betere series Waarbij enkele portzegels met 
specimen Een interessant geheel 

4315 AUSTRALIË Pfr/ongebr/gebr In map 
1913/1994 Een goed gevulde verzameling op 
albumbladen waarbij veel ouder matenaal 
Zeer gesctiikt voor de Australië specialist 

4574 AUSTRALIË Vnl ongebr In insteekboek 
1913/1990 Een mooie verzameling met veel beter 
matenaal Zeer geschikt om eens een nieuw land 
te beginnen Hoog nominaal 

4064 AUTRALIe EN GEBIEDEN Ongebr /gebr In album 
1850/1992 Een prachtige verzameling met veel 
klassiek Zeer geschikt voor de Australië specia
list Bevat vele topnummers 

4289 BALTISCHE STATEN Pfr /ongebr /gebr In doos 
Op albumbladen en in zakjes Een leuk geheel 
waarbij veel interessant materiaal en veel betere 
series Leuk om uit te zoeken 

3428 BELGIË Pfr /ongebr /gebr In album 
1949/1968 Goed gevulde verzameling met veel 
topmatenaal Waarbij iets koloniën 
Zeer hoge cataloguswaarde 

3478 BELGIË Pfr /ongebr /gebr In map 
Uitsluitend betere zegels en senes op kaartjes 
Een mooi geheel voor de gevorderde België 
verzamelaar 

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

4401 BELGIË Vnl pfr In album 
1935/1985 Een vrijwel komplete verzameling 
met veel topsenes en blokken 

4521 BELGIË Pfr/ongebr/gebr In 3 albums 
Een goed gevulde verzameling met veel top mate
riaal zoals nr 266A/K (ff 2500,-) 1849/1980 
Zeer geschikt om mee verder te gaan 

4512 BULGARIJE Pfr/ongebr/gebr In doos 
Een mooie partij, +/-1900/1980 Waarbij een ver
zameling en enkele doubletten boeken 
Zeer geschikt voor de handel 

3904 CANADA Vnl pfr In album 
1930-1986 Een mooie verzameling met veel 
topmatenaal, zoals O H M S 

4027 CANADA Ongebr /gebr In album 
1868/1982 Een mooie verzameling met veel top
matenaal in een goed gevuld DAVO album 
Extreem hoge cataloguswaarde 

4327 DENEMARKEN In DAVO-album 
1851/1990 Een goed gevulde verzameling waar
bij ook Deens west Indie, Faroer en Groenland 
Een mooi geheel met veel top matenaal 
Hoge cataloguswaarde 

4290 DUITSE RIJK Ongebr /gebr In album 
1872/1945 Een absolute topcollectie met vele 
betere series Zoals alle zeppelins, alle blokken 

enz enz enz 
CATALOGUSWAARDE RUIM DM 30 000,-

Bezichtigen op verzoek 
3987 DUITSLAND BUND Gebr In 2 albums 

1949-1994 Komplete verzameling waarbij iets 
voorlopers Een mooi geheel met een gigantische 
cataloguswaarde 

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

4055 ENGELAND Ongebr /gebr In 2 albums 
1840/1995 Een goed gevulde verzameling waar
bij veel klassiek en fosfor-senes Een prachtige 
gespecialiseerde verzameling met zeer hoge 
cataloguswaarde Met iets gebieden 

4342 ENGELAND Gebr In doos 
Een stempelverzameling Alles voor 1900 Met 
veel interessant materiaal Zeer geschikt voor de 
specialist In 6 boeken en op losse bladen 
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4663 ENGELAND Vnl gebr In 2 albums 
1840/1995 Een mooie verzameling met veel klas
siek, zoals 3 Penny Blacks Zeer uitgebreid ver
zameld Uitermate geschikt voor de specialist 

3814 ENGELSE GEBIEDEN 
Ongebr /gebr In 4 SCOTT-albums 
In Azie, waarbij India Een prachtige verzameling 
om mee verder te gaan Hoge cataloguswaarde 

4681 FRANSE KOLONIEN 
Ongebr /gebr In 5 dikke albums 
Een zeer uitgebreide rommelige verzameling met 
zeer veel matenaal Een must voor de beginnende 
Franse kolomen verzamelaar Deze partij is ook 
geschikt voor wederverkopers en de rondzenddienst 
Zo'n mooie, uitgebreide, intact gelaten verzame
ling kunnen wij slechts zelden aanbieden 
Vele landen zijn goed vertegenwoordigd van het 
begin tot vnj modern 

EXTREEM HOGE CATALOGUSWAARDE i". 
EXTREEM LAAG GEPRIJSD '" 

4531 ISRAEL Vnl pfr In doos 
Een mooie uitzoekpartij met zakjes en insteekboe
ken Waarbij veel modern Zowel met als zonder tab 
Zeer geschikt voor handel en rondzenddienst 

4459 LETLAND In 3 albums 
Een zeer uitgebreide stempelcollectie Met veel 
schaars materiaal Waarbij ook iets brieven 
Een mooi geheel met ruim 3000 zegels 
Zeer zelden aangeboden 

4274 OOSTENRIJK EN GEBIEDEN 
Pfr/ongebr/gebr In album 
1850/1957 Een zeer uitgebreide verzameling 
met veel betere senes zoals Rotary, vogels 1 p 
enz enz Een mooi geheel met zeer hoge cata
loguswaarde 

4389 RHODESIE Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Een zeer uitgebreide handelsvoorraad in een dik 
boek Met veel beter matenaal en veel komplete 
senes Zeer geschikt voor de rondzending 
Extreem hoge cataloguswaarde 

4237 RUSLAND & GEBIEDEN Ongebr/gebr In 5 albums 
1860/1996 Een zeer uitgebreide verzameling 
met vele duizenden zegels Een prachtige collec
tie met vele topnummers Hoge cataloguswaarde 

4402 SAOEDI ARABIE Vnl ongebr In 2 insteekboeken 
Een mooie verzameling met veel topsenes 
Zeer schaars materiaal Waarbij veel motief 
Extreem hoge cataloguswaarde 

4163 TSJECHO-SLOWAKIJE Vnl pfr In doos 
Handelsvoorraad in 3 insteekboeken 
Vnl jaren 40 en 50 Een mooi geheel met vele 
duizenden zegels Zeer geschikt voor handel 
en rondzenddienst Hoge cataloguswaarde 

4231 TUNESIË Pfr/ongebr/gebr In map 
1883/1992 Een vrijwel komplete verzameling met 
veel topmatenaal Een mooi geheel waarbij veel 
motief Extreem hoge cataloguswaarde 

4520 TURKIJE Pfr/ongebr/gebr In doos 
1876/1980 Een zeer uitgebreide verzameling op 
albumbladen met veel topmatenaal Zo mooi hebben 
WIJ Turkije zelden gehad Uitermate geschikt voor 
de specialist 

4475 WERELD Pfr /ongebr /gebr In 2 dozen 
Een prachtige uitzoekpartij Met veel beter mate
naal en veel postfrisse zegels Zeer geschikt 
voor wederverkopers Heel veel zegels en series 
met een gigantische cataloguswaarde 

4591 WERELD Pfr/ongebr/gebr In koffer 
Een prachtige uitzoekkoffer met zeer veel maten
aal In boeken en los Een 'must' voor de echte 
wereldverzamelaar Extreem hoge cataloguswaarde 

4584 WEST EUROPA Pfr/ongebr/gebr In doos 
Een Amenkaanse handelsvoorraad met veel interes
sant matenaal Zoals lokaal Leuk om uit te zoe
ken Veel zegels met een gigantische catalo 
guswaarde 

4244 ZUID AFRIKA Ongebr /gebr In album 
Een mooie verzameling waarbij gebieden 
Een collectie met veel ouder materiaal en veel 
paartjes Zeer gespecialiseerd verzameld. 
Geschikt voor de specialist 
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EDGAR MOHRMANN & CO. 
Internationale Postzegelveiling GmbH 

186® Internationale Herfstveiling 
18-19 oktober 1999 In Hamburg 

Zoals gebruikelijk in het EDGAR MOHRMANN veilinghuis veilen wij niet alleen voor onze 
trouwe klanten, die een jarenlang opgebouwde verzameling aanbieden, maar ook voor tal
rijke serieuze klanten uit de gehele wereld. 
Aan het begin van het seizoen kunt u weer een interessante EDGAR MOHRMANN veiling 
verwachten met een aanbod van DM 4 miljoen en getaxeerde waarden van DM 300,- tot 
DM 100.000,-. 
Ter veiling komen ca. 1000 belangrijke en prachtige verzamelingen, poststukken en nalaten
schappen voor redelijke prijzen en ca. 1000 waardevolle enkele zegels en gewilde rariteiten. 

Hieronder een paar voorbeelden in de hogere prijsklasse. 
Duitse Buitenland-postkantoren en Koloniën, verzamelingen met veel voorlopers, 
brieven, pakketkaarten en bijzonderheden. Inzet DM 30.000,-
Memel, prachtige gespecialiseerde verzamelingen met veel goede stukken. Inzet DM 17.500,-
Zeppelinpost-verzameling tot 1914 met veel rariteiten. Inzet DM 20.000,-
Zeppelinpost-verzameling van ZR 3 tot de Lakehurst-catastrofe (ca. 400 stuks) 
van bijzonder mooie kwaliteit. Inzet DM 60.000,-
Kirchenstaat, fantastische collectie met meer dan 120 brieven, 400 enkele zegels en 
poststukken, waarbij de grootste zeldzaamheden zoals 5 Baj op eerstedag 
enveloppe van 1 januari 1852 (certificaat) en vele anderen. Inzet DM 100.000,-

Zwitserland, opruiming, uitsluitend kwaliteit, postfris van 1915 tot 1955. Inzet DM 25.000,-
Israel-verzameling, compleet postfris, gestempeld en op FDC, steeds met 
Full-TAB en Interimspost. Inzet DM 18.000,-
Mauritius, opruiming van een buitengewone collectie van eerste uitgiften van de allerfijnste kwa
liteit met ld en 2d "earliest impression" (altijd met actuele fotocertificaten) 

Mocht u nog niet tot onze vaste klantenkring behoren, vraag dan vandaag nog een persoon
lijk exemplaar aan van onze overzichtelijke catalogus met veel kleur en fotoillustraties. 

EDGAR MOHRMANN & CO. 
Internationale Briefmarkenauktionen GmbH 

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

Telefoon 0049 40 6 89 47 00, Fax 0049 40 6 89 47 019 



RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lid NVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Aanwezig bij de Tentoonstelling van de 
Amsterdamse Postzegelverenigingen inArtis, 
9 en 10 oktober, evenals bij de Dag van de 
Postzegel, te Apeldoorn, 15 t/m 17 oktober 1999 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.Indië, Curasao, Suriname, 
Palestina en Israel. 

Grote voorraad eerste emissie Nederland 1852, w.o.: 
brieven, afstempelingen en plaatposities. 

Israel nagenoeg compleet uit voorraad leverbaar. 
Uitgebreid assortiment brieven: Nederland, Ned.Indië, Curagao, Suriname, Palestina. 

Een selectie uit onze voorraad Nederland: 

.f%' 
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f 
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nr l,©ZevenaarB nr 2, ©OudewaterB 
/ 1.075, ƒ 1 875,-

nr 3c, pos 31-32-33 
ƒ 1.425,-

Pakketkaart afgebeeld op 90% van ware grootte 

nr 2, ©Hulst-A 
1 975,-

nr 3,©Vaals-A 
ƒ 1 675,-

STROOK 
Coupon. 

NEÜFRIAWT !;r 

4 ' " f 1 a 
J - T ' , 'ƒ■* 

VALEUJl DECLARÉE. 
/ t y .M^^cpf t^TK ^'"fi^j^ '/>^/rJl 

/ 

^¥. 
Ifc •ftï!' 

Hamburg 2 

fell 
Complete pakketkaart, gefrankeerd met lx nr 22 en 5x nr 26, verstuurd vanuit Rotterdam (2331891) naar Stockholm (S) met 

blauwe (') strook "valeur declarée" Diverse transitstempels en aankomststempel (2731891) op achterzijde 
ƒ 3 250,-



RONALD BOUSCHER Messchaertstraat 12 
NL-1077 WS Amsterdam 
tel: 020-6795952, fax 6794780 
email: bouscher@xs4all nl 

nr 4** 
ƒ 2 275 (cert) 

nr21** 
ƒ 475,- (cert) 

nr43b** 
ƒ 4 975,-(cert) 

f 

nr 64** 
ƒ 925,-(cert) 

ïlyt ^ 0 lil 
tj i"̂  CFNl 4̂1 
R i 

PI ID^^^** 
ƒ 1 725,- (cert) 

R32** 
ƒ 9 500,-(cert) 

nr29® 
ƒ 275,-

nr 47A® 
ƒ 325,-

nr49® 
ƒ 275,-

I ^ ^ r 0 

' ~ - - - > £ - ! 

nr80® 
ƒ 1 425,- (cert) 

7 ^ 5 T = ^ 

nr 47C ® 
ƒ 295,-

nr 48® 
ƒ 975,-

I X I afgebeeld op 90% van ware grootte 

It-A ^'t ■ 

j/if, , • i ^ f -C - / 

T^ z/^ ( ^i/^^J^ 

Complete R-1^3(bovenzijde ruw geopend), verzonden vanuit Amsterdam (9-1-1923) naar Koetaradja, 
gefrankeerd met lx nr 72, lx nr 120 en brandkastzegel nr 2 Transitstempel Soerabaja '̂ -3-1923 op a z 

ƒ 1 750,-



Gespecialiseerd in Nederland, Ned.Indië, 
Curagao, Suriname, Palestina en Israel. 

RONALD BOUSCHER 
Een selectie uit onze voorraad overzeese rijksdelen: 

Nederlands-Indië: ^ 3 afgebeeld op 90% van ware grootte 

^ 

C^r y^fjyy. //, ^ y^^/rr^y ^c^ 
/ 

I AaHgeliwgt per Laad-Hail 
I Tc betalen |i.trt ^ '.jiiijlai. 

/ 

• 

y 

Complete vouwbrief verstuurd vanuit Rotterdam (21-9-1846) naar Semarang, gefrankeerd met Landmailzegel II. 
ƒ 7.750 - (eert.) 

ex 23-30** 
ƒ 2.475,- (eert.) 

Curagao: 

h n a a n m n a n m a i n i l i K 

ex 63-80** 
ƒ 2.250,- (eert.) 

ex 81-98** ex Dienst 8-27** 
ƒ 2.175,-(eert.) ƒ 925,-(eert.) 

1^3 afgebeeld op 90% van ware grootte. 

exB 1-7** 
ƒ 875,- (eert.) 

ï ^ 
f^^^^-i^ 3^.. (y^^- ^ ^-^ ̂ ^^ ^ 

ƒ 725,-(eert.) 

r^<v*- ^le-^^z, / 

43224 ^ t^/^', x^ / 

R - E 3 verstuurd vanuit Curasao (8-11-1892) naar Thun (CH), gefrankeerd met nr 4 en nr 22. 
Transitstempel New York (1 l-XI-1892) en aankomststempel Thun 28-11-1892 op achterzijde. 

ƒ 675,-



RONALD BOUSCHER Messchaertstraat 12 
NL-1077 WS Amsterdam 
tel. 020-6795952, fax: 6794780 
email: bouscher@xs4all.nl 

nrlE(*) nr2B(*^ 
ƒ 2 750,-(cert) ƒ 130,-

ex 13-17** 
ƒ 295,- (cert) 

» 1 

2^"l 
p r 1 1 

n r 2 5 n 
ƒ 300,-

• ■«•V« • '■««•■! 

2 1 

ex LP 13** 
ƒ 295,-

IjQMllSDOGa 

\ 

P 7«(*) 
ƒ 2.875,-

Suriname Pakketkaart afgebeeld op 90% van ware grootte 
II llfiipiUfI^PPWP^^!?^ 
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Complete pakketkaart, verstuurd vanuit Nickerie (P-1-1923) naar New York, gefrankeerd met nr 96, 100 en 101 
ƒ 475,-

nr 10 aA^*) 
/ 775,-(eert) 
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30 ^ 30 : 30 i 30 
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Nr 32a (*) 
ƒ 1 150,-(eert) 

ex 16-20** 
ƒ 295,-

P 6"! + P 6̂ 1 + P 6 I + P 6fd (E T )(*) 
ƒ 275,-
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LUCHTPOST
SAMENSTELLING J E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 94 , 2770 AB BOSKOOP 

KLM 
De post van de vlucht 
AmsterdamRiyadh is te
rugontvangen, zij het 
zonder aankomststempel 
(zie afbeelding). Wat de 
enveloppen van de te
rugvlucht betreft: daar
van moet worden aange
nomen dat ze wel nooit 
zullen arriveren. 

AIR FRANCE 
Het supersonische passa
gierstoestel de Concorde 
kreeg er op 21 mei van 
dit jaar weer een nieuw 
traject bij: DetroitParijs. 
Het zal vrijwel niemand 
zijn ontgaan dat er op 
11 augustus jl een total 
eclips (volledige zonsver
duistering) was. Op het 
bewuste moment was de 
Concorde ook in de 
lucht; deze speciale 
vlucht leverde schitteren
de enveloppen op. 

LUFTHANSA 
Er kunnen ditmaal veel 
nieuwe vluchten van de 
Duitse luchtvaartmaat
schappij Lufthansa wor
den gemeld De verkla
ring Tigt in het feit dat de 
samensteller van deze 
rubriek kort geleden alle 
enveloppen van de laat
ste maanden van het af
gelopen jaar en die van 
de eerste vijf maanden 
van dit jaar mocht ont
vangen. 
HonoluluLos Angeles 
werd al eerder gemeld, 
maar ook de terugvlucht 
is nu binnengekomen. 

Ter gelegenheid van het 
75jarigl3estaan van de 
American Airmail Socie
ty werd er een speciale 
vlucht gemaakt van 
Frankfurt naar New York 
en weer terug; er werd 
samengewerkt met Uni
ted Airlines 
Ter gelegenheid van de 
negentiende World Jam
boree werd een vlucht 
gemaakt van Frankfurt 
naar Santiago de Chili 
en weer terug met werke
lijk prachtige enveloppen 
en stempels. 
In samenwerking met All 
Nippon Airways vloog 
Lufthansa op 15 februari 
jl. van Frankfurt naar To
kyo Narita en weer te
rug. Er werd gebruik ge
maakt van een toestel 
van het type B747. 
In samenwerking met 
British Midland werd op 
29 maart het traject Stutt
gartLonden afgelegd. 
Lufthansa is kennelijk gek 
op samenwerkingsver
banden; samen met Air 
Dolomifi werd op 29 
maart van dit jaar de 
route MünchenBergamo 
v.v. gevlogen. 
Op 28 maart 1999 wer
den de trajecten Frank
furtEdinburgh, Mün
chenSan Francisco en 
BerlijnStraatsburq voor 
het eerst afgelegd^ net 
als MünsterStuttgart. 
Ter gelegenheid van het 
jubileum 'Tachtig jaar 
luchtpost in Duitsland' en 
het veertigjarig bestaan 
van het traject München

GladbochStockholm 
was er op 11 april 1999 
een speciale vlucht op de 
genoemde route. Op 20 
april werd tussen Ham
burg en Stockholm ge
vlogen. 
Eind april werd in Neu
renberg de internationa
le postzegeltentoonstel
ling/ßRA 99 gehouden. 
Naar aanleiding van 
deze tentoonstelling 
werd op verschillende 
bestemmingen gevlogen, 
onder andere naar 
Boedapest, Beijing en 
Berlijn. Ook was er een 
Around The World
vlucht. 
De herdenking van de 
beëindiging van de 
luchtbrug naar Berlijn, 
vijftig jaar geleden, le
verde maar liefst zes ver
schillende enveloppen en 
stempels op. Het ging om 

de vluchten BonnBerlijn 
(4 mei), BerlijnFrankfurt 
(idem), BerlijnFrankfurt 
(12 mei), Engelse Field 
Pos/(idem), Amerikaan
se Field Post (11 mei) en 
een nachtpostvlucht (15 
mei) van Frankfurt naar 
Berlijn met een toestel 
van riet type A300. 
Ter gelegenheid van de 
luchtposttentoonstelling 
en het FISAcongres in 
Wenen was er een spe
ciale vlucht 16 en 1 / 
september jongstleden 
van Frankfurt naar We

SAS 
De Scandinavische lucht
vaartmaatschappij SAS 
ging op 11 januari met 
een toestel van het type 
Fokker50 vliegen op de 
route KopenhagenHau
gesund v.v. 

Amsterdam 
Riyadh 

BALLONPOST 
Een late melding van 
Tsjechische ballonpost 
die vorig jaar op 3 juni 
werd gevlogen. Aanlei
ding was de internatio
nale postzeqeltentoon
stelling Praha 98 in 
Praag. 

KOM NAAR SCHIPHOL 
Lezers van de deze ru
briek die wel eens willen 
kennismaken met de Ne
derlandsche Vereeniging 
van AeroPhilatelisten De 
Vliegende Hollander of 
met de nieuwtjesdienst 
van de vereniging (lees: 
uw redacteur) Kunnen 
dat op 23 en 24 oktober 
doen. Op die dagen 
wordt de 38ste Dag van 
de Aerofilatelie gefiou
den. Plaats van hande
ling: het Aviodome op 
Schiphol. 

16 Juni 1999 ■ 
I e v l u c h t KLM 

KLM Royal Dutch Airline» 
Kanoo Tower 
PO Box 753 
RIYADH 11421 
Saudi Arabia 

Nu te koop bij alle po.stzegel en telefoonkaartenwinkels in 
heel Nederland: de derde editie (1999) van 

TELEKAART, de telefoonkaartencatalogus met alle 
Nederlandse "toonbankkaarten", waarin afgebeeld (z/w) de 
ruim 265 kaarten, welke gewoon te koop zijn geweest. Tevens zijn 
hierin alle Telebrieven opgenomen. 
Prijs f 7.50. Per post: f 10.50 overmaken. 

Voor de verzamelaar van reclamekaarten is er de 
Algemene Telefoonkaarten Catalogus. 

In de derde editie (1999) zijn, in full colour, alle chipkaarten en 
alle DataBasekaarten opgenomen, plus een complete prijslijst 
van alle optische kaarten. 
Prijs f 25.00. Per post: f 30,00 overmaken. 

Alle optische kaarten zijn afgebeeld in de tweede editie (1998). 
Deze kost nu nog slechts f 12.50. Per post: f 17,50 

Bestellingen per post overmaken op giro 4147852 of bankrek. 
50.26.99 035 t n.v. Het Poststempel, Hooidrift 17a, Rotterdam. 

Postzegelhandel „Spijkenisse' 

vraagt te koop: 

(Ned.) Telefoonkaarten (Gebr.) 
Postzegelverzamelingen 
Frankeergeldige zegels 

01816246350625162155 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR Spijkenisse 



OVER KWAJONGENS EN EEN 
BANAIE PSYCHLÄJER 

Degßschiedmk van het striperhml inhäknt 
DOOR JEFFREY GROENEVELD, FORMEREND 

Op welk moment de geschie
denis van het stripverhaal echt 
begint is niet met zekerheid te 
zeggen. Volgens sommigen 
kunnen de grottekeningen 
van de holbewoners al tot de 
voorlopers van het stripver
haal gerekend worden. De 
muurschilderingen van de 
Egyptenaren worden verder 
genoemd als vroege vormen 
van de strip evenals de afbeel

S7CW+5S 
N E D E R L A N D 

Met de uitgifte van de nieuwe stripzegels heeft PTT Post een 

nog jonge traditie voortgezet. Het verschijnen van een blokje 

en een postzegelboekje met zegels, gewijd aan Kuifje, 

kapitein Haddock en het hondje Bobby (afbeelding 1, 

zie hieronder) is een mooie reden om eens in de 

geschiedenis van het stripverhaal te duiken. 

ooo 

2 / 3 Beschilderingen op antieke Griekse 
vazen en het Tapl|t van Bayeux voorden 
door sommiqen gezien als voorlopers 
van het mooerne stripverhaal 

dingen op Griekse vazen {af
beelding 2). Een ander voor
beeld is het Tapijt van Bayeux, 
waarop de strijd bij Hastings 
en de verovering van Enge
land is afgebeeld {afleelding 
3). Voor de meesten echter 
begint van de strip toch pas in 
de negentiende eeuw. In 1845 
werd in Zwitserland het ver
haal Monsieur Cryptogram van 
Rudolph Töppfer gepubli
ceerd. In het Nederlands is de 
hoofdpersoon in dit werk be
ter bekend als Meester Prikke
been, de wereldvreemde man 
die zo graag vlinders ving, 
maar daarvan afgehouden 
werd door zijn zuster Ursula. 

■c J d t f 

1. Al sinds 1930 verschijnen de avonturen van Hergé's geesteskind Kuif|e onafgebro
ken in albums Zi| werden vertaald in alle belangrijke wereldtalen 

Monsieur Cryptogram was geen 
strip met tekstballonnen. Het 
was een verhaal dat bestond 
uit plaatjes met daaronder de 
begeleidende tekst, een vorm 
die in Nederland veel navol
ging zou krijgen. Aanvankelijk 
tekende en schreef Töppfer 
alleen voor zijn eigen plezier, 
maar op aandringen van Jo
hann von Goethe, was in 1827 
zijn verhaal Monsieur Vieuxbois 
in druk verschenen (afieelding 
4). 

5 / 6 Het verhaal van Wilhelm Busch (bo
ven) Max en Montz  een tweetal dat het 
noaige kottekwaad uithaalde (onder) 
viel met bi| iedereen in goede aarde 

fi
rn 

ratie in het werk van Töppfer. 
Hij maakte een boekje over de 
kwajongens Max und Montz, 
die zich tegen alle vormen van 
gezag verzetten {afbeeldingen 5 
en 6). Mede hierdoor is het 
verhaal in het begin niet zo 
succesvol geweest, maar aan 
het eind van de negentiende 
eeuw zou het tweetal in de 
Verenigde Staten als voor
beeld dienen voor de kranten

H h M MM MM 

7 The Kalzeniamrner Kids haalden nog 
meer streken uit dan hun Duitse voorbeel
den Max und Moritz Vandaag de dog 
doen ze dot al meer dan honderd |aar 
The Katzenpmmer Kids is daarmee de 
oudste strip ter wereld. 

Strip The Katzenjammer Kids 
van Rudolph Dirks {afbeelding 
7). In plaats van een overzicht
stekening met tekst daaron
der, introduceerde Dirks de 
tekstballon. De trouwe lezers 
van de krant waarin de strip 
verscheen, werden wekelijks 
op de hoogte gehouden van 
het getreiter van de Kiids. Ove
rigens was dit niet de eerste 
Amerikaanse krantenstrip. 
Die eer valt The Yellow Kid te 
beurt; deze creatie van Ri

V:̂  31655^ 
iÖO 

*t'm*r ^wn VV»mefm Stjsj^h 
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4 De tweehonderste sterfdag van Ru
dolph Töppfer was voor de Zwitserse 
post aanleiding om eenpostzegel
Doek|e uit te geven met Fragmenten uit 
Monsieur Vieuxbois 

KWAJONGENS 
De Duitser Wilhelm Busch 
vond waarschijnlijk zijn inspi

chard Outcalt verscheen in 
1895 {afleeldmg 8). Met hun 
strips hadden de kranten een 

%reJ^ 
. THeOWWOEN BOOSUUDiWIMT SCHIfl^ 

SJEFVANOEKE 
C W A A F T 



STRIPMUSEUM IN BRUSSEL 

Onze Belgische zuiderburen gaan 
er prat op dat zij een land van stri-
pliefhebbers zijn en zulke getalen
teerde stripmakers hebben. Het is 
dan ook niet zo verwonderlijk dat 
in de hoofdstad Brussel een echt 
stripmuseum staat. Het Belgisch 
Centrum van het Beeldverhaal is ge
vestigd in een voormalig waren
huis, een meesterwerk op zichzelf 
dat aan het begin van deze eeuw 
door de Art Naveau-axchitecl Victor 
Horta werd ontworpen. Het mekka 
van de strip werd in oktober 1989 

door koning Boudewijn geopend 
in aanwezigheid van koningin Fa-
biola. Dit geeft wel aan hoe trots de 
Belgen zijn op hun stripcultuur. In 
het museum zijn tal van originele 
tekeningen te vinden, het huisvest 
de grootste stripbibliotheek ter we
reld en het heeft natuurlijk een 
ruim gesorteerde stripwinkel. Een 
bezoek aan het museum is zeker 
aan te raden, het is te vinden in de 
Zandstraat 20. Het is elke dag geo
pend, met uitzondering van maan
dag, van 10 tot 18 uur. 

werden echter verslonden en 
helden als Superman (zie aßeel-
ding 11), Batman en Spiderman 
bereikten een enorm publiek. 
De strips hadden met elkaar 
gemeen dat de hoofdfiguren 
in het dagelijkse leven nogal 
sukkelige mannen waren, 
maar door middel van capes, 
flitsende pakken en spannen
de maskers veranderden in 
onstuitbare moderne ridders, 
waarvoor menig boef snel zijn 
biezen pakte. 

STRIPBLADEN 
Na de Tweede Wereldoorlog 

Frankrijk en België bleken 
een groot aantal getalenteer
de mensen te bezitten. In twee 
stripbladen, Kuiße en Robbe-
does (zie aßeelding 12), werden 
de creaties van tekenaars als 
Hergé {Kuiße), Franquin {Rob-
bedoes), Laudy en Edgar P. Ja
cobs {Blake en Mortimer, zie af
beelding IJ), Willy Vander-
steen {Suske en Wiske, zie aßeel
ding 14) en Morris {Lucky 
Luke, zie aßeelding 15) gepu
bliceerd. Beide bladen hiel
den elkaar nauwlettend in het 
oog, wat de kwaliteit van de 
verhalen hoog hield. Het aan-

MMMMMMlMii 
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8 The Yellow Kid v/as een korter leven 
beschoren dan The Katzeryjammer Kids. 
Opvallend was dat de teksten niet onder 
de plaatjes of in ballons waren geplaatst, 
maar op het nachthemd van de K;c/. 

10. In 1934 maakte het Amerikaanse pu
bliek kennis met science fiction-he\6 Flash 
Gordon. Deze creatie van Alex Raymond 
was vanaf het begin een regelrechte hit, 
mede door de exotische plaatsen van 
handeling en de gedenkwaardige schur
ken die erin optraden. 

12. Bij het vijftigjarig bestaan van het 
stripblad Robbedoes kreeg de gelijkna
mige held eigen postzeget Verschillende 
tekenaars hebben het karakter van Rob
bedoes en zijn vriend Kwobbernoot ver
diept, de jongste 'vaders' Tome en Janry 
maakten het ontwerp voor de postzegel. 

15. Cowboy Lucky Luke op een Belgische 
stripzegel: zonder de voor hem zo ken
merkende sigaret tussen de lippen, maar 
wel met zijn trouwe paard Jolly Jumper. 

Sterke troef in handen ten o p 
zichte van de concurrentie. 
Snel volgden dan ook andere 
kranten met een eigen strip; 
het beeldverhaal begon zijn 
zegetocht. 

AVONTUREN 
In het begin waren de strips 
voornamelijk komisch van 
aard. Daar kwamen in het 
tweede decennium van deze 
eeuw dieren- en familiestrips 
bij. Eind jaren twintig, begin 
jaren dertig kwam het accent 
op de avonturenverhalen te 

^ M M 

9. Prins Valiant is de koning Arthur onder 
de strips; tekenaar Harold R. Foster wordt 
geroemd om zijn authentieke tekeningen 

liggen, die zich in exotische 
oorden, het verleden of de 
toekomst afspeelden. Tanan 
(oerwoud), Prins Valiant (Mid
deleeuwen, afl>eelding 9) en 
Flash Gordon (toekomst, aßeel
ding 10) zijn namen die opdo

ken en inmiddels tot de klas
sieken behoren. Dit danken 
zij mede aan het feit dat onder 
invloed van de film, de tech
niek om een verhaal te 'vertel
len' zich aanzienlijk ontwik
keld had. Bovendien was de 
drukkunst zodanig verbeterd 
dat de kleinste details tot in 
perfectie konden worden 
weergegeven. 
Van mindere technische kwa
liteit waren de zogeheten co
mic books, dunne stripboekjes 
waarvoor een zeer goedkope 
papiersoort werd gebruikt. Ze 

1 1 . Superman was een van de vele su
perhelden die in de jaren dertig tot leven 
werden gewekt. Nog steeds trekt hij veel 
lezers en worden zi|n avonturen verfilmd. 

werd de Amerikaanse striphe-
gemonie verbroken. In de 
oorlog waren Amerikaanse 
strips in de bezette landen ver
boden en dit bood Europese 
tekenaars de kans om te tonen 
wat ze waard waren. Met name 

'é/ ICi 

1 0 4 6 - 1 9 9 6 

13 Hoewel de avonturen van de natuur
kundige Mortimer en de kapitein van de 
Britse inlichtingendiens Blake slechts in 
een klein aantal albums te vinden zijn is 
het tweetal legendarisch. 

a/r riMii Smi f/l Uim m ommit ÏM m. 
mmmsciowummHUDDODiimiK/i. -^ 

tal striphelden dat in Kuiße of 
Robbedoes verscheen is einde
loos groot. Een ander toon
aangevend stripblad was Pilote, 
dat een aardige bedreiging 
vormde voor de twee eerder 
genoemde bladen. Het eerste 
nummer zette meteen al de 
toon met de onsterfelijk ge
bleken strip Asterix van Gos-
cinny en Uderzo, een strip die 
zelfs de meest fervente strip-
hater van mening deed veran
deren, vanwege de dubbele 
bodems, de verwijzingen naar 
de actualiteit en het briljante 
taalgebruik {aßeeldingen 16en 
17). 

TRAGE START 
De vanzelfsprekendheid waar
mee PTT Post jaarlijks een 

^i^llrfHlui/tmitttUftltl/MIlH il^('\^.^^)it!!^^ V 

14 Suske en Wiske met hun vrienden Jerom, Tante Sidonia en Lambiek. Het verschijnsel ^ 
tekstlxillon wordt hier door Jerom op handige wijze gebruikt. i 

% 
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16 . /17 De Franse post pakte flink uit 
met een heel assortiment aan filotelisti-
sche producten gewijd aan Asterix, Obe-
lix en andere hoofdrol spelers uit het 
werk van Goscinny en Üderzo. Behalve 
het afgebeelde veHetje en postzegelboek
je werden ook nog speciale postwaarde-
stukken uitgegeven, riet velletje toont een 
voorschets van een scène uit een van de 
verhalen. 

tweetal strippostzegels aan
kondigt zou in de jaren veer
tig nog ondenkbaar zijn ge
weest. In 1948 liet de toenma
lige minster van onderwijs aan 
de directeuren van rijksscho
len, gemeente- en schoolbe
sturen weten dat de versprei
ding van 'beeldromans' zoveel 
mogelijk moest worden tegen

gegaan. Strips waren verderfe
lijk en vormden een ondermij
ning van de goede zeden. De 
prille Nederlands stripindus-
trie kreeg daarmee een gevoe
lige klap te verwerken. Dat 
kon gemakkelijk in het ge
zagsgetrouwe Nederland, 
waar bovendien in tegenstel
ling tot andere landen nog 
maar nauwelijks sprake was 
van een stripcultuur. In de ja
ren twintig verschenen de eer
ste Nederlandse strips, zoals 
Yoebje en Achmed van Henk 
Backer en Bulletje en Bonestaak 
van A.M. de Jong en G. van 
Raemdonck, dat vol maat
schappijkritiek zat. De grote 
sprong voorwaarts die de 
Amerikaanse strip meemaakte 
ging vooralsnog aan Neder
land voorbij. Het weekblad 
Panorama had weliswaar een 
jeugdbij lage, Sjors, waarin 
strips waren opgenomen, 
maar die haalden niet het ni
veau van wat aan de andere 
kant van de oceaan werd ge
maakt. De Nederlandse kran
tenlezer moest het voorlopig 
doen met strips als Bruintje 
Beer van de Britse Mary Tour-
tel (afieeldingen 18 en 19) en 
In de Soete Suikerbol van W.G. 

18. /19 . Bruintje Beer en 
zijn vrienden (links) wa
ren voor verschillende 
Nederlandse stripteke
naars het grote voor
beeld. 

Rechtsboven: 20. Flipje 
was verkrijgbaar bij 

producten van de Betu
we. Zijn avonturen ston

den op in het begin op 
speciale stroken en ver

schenen later in boek
vorm. De Betuwe was 

met deze vorm van re
clame zijn tijd ver voor
uit, maar het moralise
rende karakter van de 

strip doet tegenwoordig 
ouderwets aan. 

FILATELIE EN STRIPS 

Toen in 1970 het mini-staatje San 
Marino een serie postzegels uitgaf 
met afbeeldingen van Donald 
Duck en zijn familie, waren er af
keurende reacties te lezen in de fi-
latelistische bladen. Veel verzame
laars waren het hier echter niet 
mee eens en de serie werd op grote 
schaal verkocht. 
Nu, vele jaren later, blijkt dat San 
Marino een niet te stuiten trend 
heeft gezet. Menige zichzelf re
specterende postdienst is overge
gaan tot de uitgifte van strippostze
gels, de Belgische post voorop, 
maar ook onze eigen PTT Post laat 
zich niet onbetuigd. Van Amerika 
tot aan Zweden zijn strippostzegels 
te koop met plaatselijke striphel

den, om over minder serieuze lan
den maar te zwijgen. 
De laatste jaren zijn we bijvoor
beeld doodgegooid met Disneyze-
gels van de meest exotische lan
den. Guyana presteerde het zelfs 
om in 1998 een postzegelboekje uit 
te geven met een compleet strip
verhaal. Dit slaat natuurlijk alles, 
aan de andere kant zullen er toch 
verzamelaars zijn die het graag in 
hun collectie opnemen. Het strip
verhaal is namelijk het klassieke 
Christmas on Bear Mountain, waarin 
Disneytekenaar Carl Barks voor het 
eerst de vrek Dagobert Duck intro
duceerde. Het boekje was bij uitgif
te voor zo'n 65 gulden verkrijg
baar. 

van de Hulst. De jamfabriek 
De Betuwe zag haar populari
teit stijgen dankzij de intro
ductie van Flipje, het fruitbaasje 
van Tiel (zie afbeelding 20). Dit 
was een vooruitstrevende ma
nier van klantenbinding met 
behulp van een stripfiguur. 
Pas na de oorlog kwam de Ne
derlandse strip goed tot ont
wikkeling. Toonder Studio's 
van Marten Toonder bleek 
een uitstekende kweekschool 
voor getalenteerde stripteke
naars. Behalve Toonders ei
gen Tom Poes en diens vriend 
Ollie B. Bomm£l {ajbeelding 21) 
zagen Hans G. Kresse's Ëric de 
Noorman en Henk Sprengers' 
Piloot Storm het levenslicht. 
Het was eveneens de tijd dat 
de kranten ruimte boden voor 
strips van eigen bodem. Zo 
had De Volkskrant de strip Pa 
Pinkelman van Godfried Bo-
mans en Carol Voges en vers
londen de lezers van Het Pa-
roo/P.J. Kuhn's Kapitein Rob. 

TOONAANGEVEND 
In 1952 kreeg de strip in Ne
derland een nieuwe impuls 
met het verschijnen van het 
weekblad Donald Duck, waarin 
twee complete Disneyverha-
len verschenen, getekend 
door de Amerikaanse sterte
kenaar Carl Barks (afieeldingen 
22 en 23). Hij bedacht Duck-
stad en introduceerde belang
rijke figuranten als Dagobert 
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22 . /23 . Donald Duck-tekenoor Corl 
Barks heeft het werk van Walt Disney ex
tra pit en karakter gegeven en bovendien 
Donalds familie uitgebreid met een aan
tal onvergetelijke leden. 

Sjors en Pep, die in de jaren ze
stig elk honderdduizenden le
zers trokken zijn inmiddels ter 
ziele gegaan. In hun hoogtij
dagen waren ze toonaange

vend en diverse bin
nenlandse en buiten
landse strips werden 
jaar in jaar uit gepro
longeerd. Sjors had 
behalve de titelstrip 

TMA Tdd, fnêt dd ,VIB«HM «uygdfl (dn bdiddk u n BddimdMAn c te iM 
dde Idj lldd'Bomfddl d^ dd O u ( » SdnwM Wldn JLqn wwnd wcdd irdld dd 
dd ivnk>itti »n M WolddlMl d i d d i K d n n d d i d n d n d d d « « drdda Qd«l 
u dd rdts d d « OUid' rtddd Tddi fdd l id »nlwddfddd hdd' Bdmnida dn 
pjfladln.M ï d u . l d d bdr^'vdfldi dddddrdn dw UI dd Zwdvtd Bdigdn M 

jdno*ginö w * d « » n d d « » n d C M > d n i d d n » t t , 
flin ddn Md» dl ddl « l« ( ,d« 'Wdi Bdi4* aid^pdldd ddd' OlHd Pd 
^n dn d» vdgdla u, n , ^ lum tdn ddn ddnkddd. dnddrwdrp mddf M. 
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td dHii lu.n niddr da 
wat . \dddadl SndM al'dkg taj dd ZwdTld Bwoan ; 

2 1 . Geen strip heeft de Nederlandse tooi zo beïnvloed als de verhalen van Heer Bom
mel en zijn jonge vriend Tom Poes. Wie heeft zich niet volgegeten aan een eenvoudige 
doch voedzame maaltijd? 

Duck en Guus Geluk. In het 
begin is alles in de Donald 
Duck van Amerikaanse make
lij, maar met het verstrijken 
van de jaren krijgt ook Neder
lands talent de kans om te la
ten zien wat het waard is. Do
nald Duck is een van de weini
ge striptijdschriften die ons 
land nog rijk is, bladen als 

van Frans Piet, later overgeno
men door Jan Kruis, Archie, de 
man van staal (Bert Bus) en 
Arad en Maya (Jan Steeman en 
Lo Hartog van Banda). De 
buitenlandse titels mochten 
er ook zijn en omvatten bij
voorbeeld De opkomst en onder
gang van Trigië, Billie Turf, Bas 
en Boef (ook wel bekend als 
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24. Bas en Boef (Bollie en Billiej, het on
afscheidelijke tweetal dat wekelijks op de 
achterpagina van Sjors te vinden was en 
daar de vader van Bas regelmatig tot 
wanhoop dreef. 

Bollie en Billie, zie afbeelding 24) 
en Johan en Pierewiet, waarin 
voor het eerst de Smurfen (af
beelding 25) werden geïntrodu
ceerd. Tekenaar Peyo had het 
bij een eenmalig optreden wil
len laten, maar de figuren wa
ren zo populair dat ze al snel 
een eigen strip hadden. In Pep 
stonden onder meer De Gene
raal van Peter de Smet, Agent 
327 van Martin Lodewijk en 
Franka van Henk Kuipers, de 
buitenlandse strips waren ij
zersterk zoals te zien is aan de 
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27. Nogmaals Kuifje- de strakke lijn 
waarin Hergé tekende vond navolging bij 
velen, waaronder de Nederlandse strip
tekenaar Joost Swarte. 

volgende namen: Asterix, 
Chlorophyle {afbeelding 26), 
Cocco Bill, Kuifje (aßeelding 
27) en Peanuts (met Snoopy 
en Charlie Brown). De formu
le van de bladen was simpel: 
iedere week stonden er afleve
ringen van verschillende strips 
in, een simpel 'wordt ver
volgd' verwees de lezer naar 
het nummer van de volgende 
week, waar reikhalzend naar 
werd uitgekeken. 
TEL00R(7ANG 
In de jaren zeventig kwam de 

25. Belgische Postogram met de smurfen, die een langer leven waren beschoren dan 
tekenaar Peyo in eerste instantie in gedachten had Vader Abraham had een wereld
wijde hit met het Smurfenlied, waarin het kenmerkende smurfentaaltje onder de loep 
werd genomen. 

0 . l t i 
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26. Chlorophyle, het kleine charmante 
muisje van Macherot. 

kentering door de groeiende 
populariteit van de televisie 
en andere vormen van ver
maak. Bovendien bleek de le-
zerssmaak te veranderen men 
had liever meer grappen, dan 
een verscheidenheid aan te-
kenstijlen en verteltechnie
ken. Midden jaren zeventig 
gingen Sjors en Pep op in 
Eppo, dat onder verschillende 

titels (zoals SjoSji en - op het 
laatst - Sripparazzi) en met 
steeds minder succes tot dit 
jaar heeft bestaan. De oplage 
bedroeg inmiddels slechts 25 
duizend en het blad kwam 
niet meer wekelijks uit, maar 
slechts om de twee weken. Fel
lere kleuren en meer naakt 
hebben het blad, ondanks de 
goede strips als Storm, Casper 
en Hobbes en Franka niet meer 
kunnen redden. 
Dit neemt niet weg dat er nog 
steeds enorme belangstelling 
is voor de strip. De jaarlijkse 
stripdagen trekken vele bezoe
kers en PTT Post geeft niet 
voor niets ieder jaar stripze-
gels uit {afbeelding 28). Bij ge
brek aan echte stripbladen 
gaan Nederlandse tekenaars 
echter hun eigen gang. De 
droge humor van Toon van 
Driel kom je tegen in dag- en 
weekbladen. Zijn F.C. Knudde 
bracht het zelfs tot de tv én de 
postzegel {afbeelding 29). Het
zelfde geldt voor Jan, Jans en de 
kinderen van Jan Kruis {afbeet-
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28. De eerste Nederlandse stripzegels 
waren nog niet gebaseerd op een be
staande strip. Tekenaar Joost Swarte 
maakte wel gebruik van een aantal ken
merkende elementen, zoals de tekstballon 
en de onderverdeling in kaders. 
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29. De droge humor van Toon van Driel 
relativeert mooi het belang dot sommigen 
aan voetbal hechten, zodat zelfs voetbal
haters van FC Knudae kunnen genieten. 

30), die onder meer 
werkt voor het damesblad Li
belle. Zijn creatie lijkt onsterfe
lijk en de verhalen sluiten 
naadloos aan bij de actualiteit. 
Een andere familiestrip is De 
familie Doorzon, waarin Gerrit 
de Jager op geheel eigen wijze 
normen en waarden onder de 
loep neemt. Ten slotte noe
men we Peter de Wit, die da
gelijks in De Volkskrant te vin
den is met zijn psychiater Sig
mund, die de ene groep abon
nees van de krant doet schud
debuiken, maar de andere 
groep doet schuimbekken 
over de banaliteiten die de 
hoofdpersoon weet te produ
ceren. En dat dubbele is mis
schien wel het hoogste wat 
een striptekenaar kan berei
ken, nou ja, afgezien van een 
postzegel natuurlijk. 

Jeffrey Groeneveld 

Geraadpleegde bronnen: 
Kees de Bree, Wouter Stips en Han 
Peekei, Wordt vervolgd, Almere, 
1985. 
Evelien en Kees Kousemaker, 
Wordt vervolgd, Stnpleksihon der Lage 
landen, Utrecht/Antwerpen, 1979. 
Thomas Leeflang, De wereld van de 
strip. Houten, 1988. 
Joost PoUmann, De sluipmoord op 
Spekkie Big, in De Volkskrant, 1 april 
1999. 
Internet: De interactieve stripsite, 
home.wxs.nl/~staten/beeldl.htm 

30. Tijdens de NVPH show signeerde Jon Kruis eerste-dag-enveloppen van 'zi jn ' Jan, ™ 
Jans en de kinderen-zegels; natuurlijk ontbrak de rode je-weet-wel-koter niet op de ze- ^ 
gels en siert hij in volle glorie de envelop. |^ 

http://home.wxs.nl/~staten/beeldl.htm
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NEDERLAND 

Verhuiskaart: fosforvlak 
Van verschillende kanten 
kregen we de laatste 
maanden meldingen over 
een nieuwe variant van 
de verhuiskaart van 80 
cent in het type-'Verhuis
doos'. Behalve kaarten 
meteen fosforbalk links 
of rechts naast het zegel
beeld bestaan er nu ook 
kaarten met een fosfor
vlak van 22 bij 48 mm, 
dat het complete zegel
beeld bedekt. Dit fosfor
vlak overlapt gedeeltelijk 
de fosforbalk van 5 bij 
22 mm links van het ze-
qelbeeld; het lijkt erop 
dat beide in verschillende 
drukgangen zijn aange
bracht' . 
De verhuiskaart die wij 
hier tonen is afkomstig uit 
een setje van tien (in een 
zogenaamd 'hangboek-
\e'). Wi j bestelden deze 
kaarten via het internet 
bij de nieuwe PTT-service 
'Postshop', waarna ze 
ons op 30 juli 1999 wer
den toegestuurd. Op 
sommige postkantoren 
zijn deze kaarten ook al 
aan het loket gesigna
leerd. 

' Om het fosforvlak zichtbaar te 
maken, hebben we een kaart en
kele uren blootgesteld aan fel 
zonlicht. De fosforbalk is daar
door grijs verkleurd, maar het 
fosforvlak is nauwelijks zicht
baar geworden, daarom zijn de 
contouren op de afbeelding met 
potlood aangegeven. 

Hanqzakjes en hang-
boekjes 
Het werd hierboven al 
aangestipt: verhuiskaar-
ten zijn tegenwoordig 
verkrijgbaar in 'hang-

boekjes'. Een jaar gele
den verkocht men ze op 
sommige kantoren in 
'hangzakjes'. 

1998 luidde de tekst 
'(Ons/Mijn) juiste post
adres is', maar vanaf 1 
november 1998 werd het 
'(Ons/Mijn) juiste post-

Voor een systematische 
beschrijving van de nieu
we verpakkingswijzen 
van postwaardestukken 
verwijzen we u naar de 
rubriek Verzamelgebied 
Nederland, waarin gere
geld aandacht besteed 
wordt aan dit fenomeen. 

Wijziging postadres: 
tekstverschillen 
Bij de kaart 'V^ijziging 
postadres' konden wij bij 
de geprinte tekst al eer
der verschillen melden 
tussen de tekst voor zake
lijke gebruikers ('wij', 
'ons') en die voor parti
culieren ('ik', 'mijn'). De 
heer Koops uit Hardega-
rijp wees ons inmiddels 
op een tekstaanpassinq 
die eind vorig jaar heert 
plaatsgevonden: voor 
postbussen die vervielen 
tot en met 1 oktober 

NIEUWE UITGIFTEN 

Austral ië 
Kunst van de Aboriginals 
- de oorspronkelijke be
woners van Australië -
werd al eerder afgebeeld 
op postwaardestukken, 
maar op 9 september 
verscheen een nieuwe 
serie. Het gaat om zeven 
enveloppen (Port Be
taald) in de formaten DL 
en C6 (beide met en zon
der venster), C5, C4 en 
B4. De enveloppen tonen 
in het zegelbeeld kunst
werken van de kunste
naars Maria Josette 
Orsto en Jock Puautjimi, 
die allebei behoren tot 
het volk derTiwi. De 
complete set wordt ver
kocht voor $ 8,25. 

België 
In het vorige nummer 
meldden we de reeks 
van drie briefkaarten die 
gewijd werd aan het 
werk van Antoon van 
Dyck. 

liaanse tournee van het 
befaamde Russische 
Bolshoi-ballet. Op de 
beeldzijde van de kaar
ten staan foto's van scè
nes uit de voorstellingen 
Raymonde (tweemaal) 
en Spartacus. 

Vaderdag werd dit jaar 
in Brazilië gevierd op 8 
augustus, hliervoor wer
den twee binnenlandse 
luchtpostbladen uitge
geven in de bekende 
uitvoering, maar met 
nieuwe illustraties op de 
binnenzijde. 

China (Taivsran) 
Een envelop voor bin
nenlandse aangetekende 
zendingen die op 3 sep
tember verscheen, 
draagt in de rechterbo
venhoek een afdruk van 
de zegel van NT$ 19 uit 
de Bloemenserie. De en
velop meet 105 bij 222 
mm en werd vervaardigd 
in een oplage van 16 
miljoen stuks. 

Qoact'io nfi«r/mevrfl 
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Ons juisto posladfos wo id t 

Winkeliers Ver Hin*» 
P/a de heer R Meijer 
Nijboerstrjitte 5 
9251 RM BEROIAI 

U woidt veftocht «Iteffn d» »drei, re gfbritrkerr »/) glle vrjor orts 
besrtnr}/ie itosuernlirrser) 

adr rdf. 
Aangezien deze aanpas
sing gold voor zakelijke 
en particuliere kaarten, 
zijn nu dus vier tekstva
rianten te vinden: 'Mijn 
juiste postadres is...', 
'Mijn juiste postadres 
wordt...', 'Óns juiste 
postadres is...' en 'Ons 
juiste postadres wordt...'. 

We tonen u hier de kaart 
met het nummer 2b-
1999: 'Zelfportret met 
zonnebloem'. 

Brazil ië 
Een mapje met drie 
briefkaarten ('Voorge
frankeerd', binnenland) 
werd uitgebracht ter ge
legenheid van de Brazi-

China (Volks
republiek) 
Afbeeldingen van oude 
Chinese postzegels zijn te 
zien in het zegelbeela van 
twee luchtpostbladen die 
werden uitgegeven ter ge
legenheid van de tentoon
stelling C/i/no ? 999. Het 
ene luchtpostblad is be
doeld voor binnenlands 
gebruik en heeft een fran-
keerwaarde van 50 f en is 
in de linkerbovenhoek 
voorzien van zes vakjes 
voor (vermoedelijk) een 
postcode. 
Het tweede blad (520 f) is 
voorzien van een gedrukt 
luchtpostetiket en aanwij
zingen die behalve in het 
Chinees ook in het Engels 
gesteld zijn. Drukkers
merken op de achterflap 
respectievelijk YJI(2-
2)1998 en YJl (2-
1)1998. 
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op de tentoonstelling ver
krijgbaar was, maar ook 
via net Internet besteld 
kon worden, had de af
zender de keus uit drie 
verschillende teksten. 
Voor 10 f zou de kaart 
overal ter wereld be
zorgd kunnen worden. 
De vijf exemplaren die 
wij bestelden zijn echter 
nooit gearriveerd... 

Het tennistoernooi '-
Roland Garros' werd op 
17 mei onder de aan
dacht gebracht door mid
del van een prêt-ó-
posfer-envelop met een 
afdruk van de postzegel 
(Yvert-nummer 2012) 
waarmee in 1978 het 
vijftigjarig bestaan van 
het tennispark werd her
dacht De jaartallen en 

den van de Europese 
Unie Een set kost 30 f. 

G h a n a 
Wie geld wil overmaken 
naar Ghana, kan dat het 
beste doen via de Ameri
kaanse maatschappij 
Western Union, zo houdt 
een Ghanees luchtpost
blad uit 1998 (bloem, 
550 c) de gebruiker 
voor "* 
Reclame voor Western 
Union en de Agricultural 
Development Bank neemt 
een prominente plaats in 
op de voor- en de ach
terflap van dit postblad 

India 
Kwalitatief niet al te best, 
maar thematisch des te 
interessanter zijn post-
waardestukken uit India 

100 JAMRE BtRUMER ÓraËffËl 
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Duitsland 
Tijdens de Berliner Brief
markentage, begin dit 
jaar, verscheen een brief
kaart ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan 
van de Berliner Operette. 

Zegelbeeld en illustratie 
tonen violist/componist 
Paul Lincke (1866-1946). 

Finland 
Twee vouwbrieven ont
worpen door de kunste
naar Pirkko Juvonen-Val-
tonen kwamen uit op 6 
september Het ene blad 
('Herfst') is geïllustreerd 

met een slak in de rech
terbovenhoek en vallen
de bladeren op de lin
kerzijde. 
Het andere blad ('Lente') 
toont een rups en paar
debloemen De 'Port be-
taald'-aanduiding is zo
als gewoonlijk aange
bracht in het Fins, het 
Zweeds en het Frans 

Frankr i jk 
Bij de elektronische brief
kaart Philexfrance, die 

het waardecijfer van de 
oorspronkelijke postzegel 
zijn uiteraard verwijderd 

Op 7 juni 1999 versche
nen vijf voorgefrankeerde 
prêf-ó-poster-envelop-

We ontvingen een serie 
van drie briefkaarten met 
naast het zegelbeeld (Tij
ger. 25 p) teksten in het 
kader van een bewust
wordingscampagne over 
lepra. 
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pen, elk voorzien van het 
zegelbeeld van een be
staande postzegel, maar 
zonder waardeaandui
ding Thema van deze 
uitgifte was Bonjour Euro

pe, vandaar dat zowel de 
enveloppen als de bijbe
horende correspondentie
kaarten versierd zijn met 
de vlaggen van de lan

Ze luiden respectievelijk 
'Lepra is niet erfelijk', 
'Lepra wordt veroorzaakt 
door een bacterie' en 
'Een bruine of bleke ge
voelloze plek op de huid 
kan lepra betekenen' 
Vijf postbladen voor bin
nenlandse gebruik on
dersteunen dezelfde 
campagne, met soortge

681 



lijke teksten in het Engels, 
het Hindi en het Bengali. 

Een soortgelijk luchtpost
blad (1.50 r) wijst op 
een andere ziekte die in 
India nog veel voorkomt: 
tuberculose. De tekst 
luidt: 'Er is genezing 
voor tuberculose en gra
tis medische verzorging 
is beschikbaar in staats
ziekenhuizen'. 

Zes postbladen in iden
tieke uitvoering, maar elk 
in een verschillende taal, 
vestigden de aandacht 
op 1998 als het Jaar van 
de Oceanen, met als the
ma 'De Oceaan is het 
gemeenschappelijk erf
deel van de mensheid. 
Bescherm hem en be
waar hem'. 

I tal ië 
Het EK Hockey in Padua 
(112 september) was 
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aanleiding voor de uitgif
te van een binnenland
briefkaart op 1 septem
ber 1999. Het zegelbeeld 
(800 1./ 0,42 e.) toont 
een relief uit de Muur van 
Temistocles in Athene, 
waarop in 500 voor 
Christus twee spelers wer
den afgebeeld die een 
aan het hockey verwant 
spel spelen. Samen met 

de afbeelding van twee 
moderne hocTceyers op de 
linkerzijde van de kaart 
levert dit een aardig 
beeld. De opmaak van de 
kaart is verder zoals ge
bruikelijk: het adresge
deelte is in oranje, het af
zendergedeelte helder
blauw gedrukt en het ze
gelbeeld is voorzien van 
een fosforomranding. 

i.AR'01 \ A "'OS'Al : 
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LAATSTE NIEUWS: P H POST GEEFT WEER 
GEÏLLUSTREERDE BRIEFKAARTEN UIT 
PTT Post geeft op 25 ok
tober a.s. voor het eerst 
sinds lange tijd weer ge
illustreerde briefkaarten 
uit. Het gaat om vijf 
briefkaarten van 80 cent 

in het nieuwste type (ge
stileerde waarde '80' , 
zie 'Philatelie' van 
augustus/september i l . , 
pagina 558). Hoewel de 
briefkaarten in het teken 

van de twintigste eeuw 
staan is er geen recht
streeks verband met de 
emissie 'twintigste eeuw' 
die op dezelfde datum 
verschijnt (velletje van 
tien zegels van 80 cent). 
De vijf onderwerpen op 
de briefkaarten in beeld 
worden gebracht hebben 

betrekking op de volgen
de thema's: vervoer', 
'vrije t i jd', 'speelgoed', 
'milieu en 'vrijheid'. 
De illustraties worden op 
de adreszijde van de 
briefkaarten, linksonder, 
afgedrukt. We hopen in 
het volgende nummer af
beeldingen van de kaar

ten te kunnen laten zien. 
De geïllustreerde brief
kaarten, (oplage 30.000 
stuks), zijn alleen bij de 
Verzamelservice in Gro
ningen en in het Museum 
voor Communicatie in 
Den Haag te koop, en 
dan uitsluitend als com
plete set (prijs: f 4.). 

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 6 december haar 99e veil ing 
In deze veiling ruim 5000 kavels met de nadruk 
op de volgende gebieden: 
 Nederland en Overzee; veel topmatenaal, w.o. 

plaatfouten, kleinrond en puntstempels, e tc ! 
 West en OostEropa. 
 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 

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

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

Postzegelveiling 'INVER' 
Hermitagelaan 28 
1064 WE Amsterdam 
Telefoon/Fax: 0206146220 

INVER BETAALT DE BESTE PRIJS 
VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN 

JUBILEUM 
POSTZEGELTENTOONSTELLING 

van woensdag 10 t/m zondag 14 november 1999 
in 'De Trefteip, Marsdiep 1, Capelie a/d IJssei. 

Openingstijden dagelijks van 10.00 tot 17 00 uur, vnjdag tot 21.00 uur. 

Ca. 120 leaders, met o.a. 1leader inzendingen, 
diverse handelaren, dubbel^eshoek, speciale enveloppe. 
Verkoop Kinderzegels/Kerstkaarten door Comité Kinderzegels. 

Inliditingen bij de Tentoonstellingscommissie 
PTh van D[]K Boterdiep 7, 2904 ED Capelie a/d IJssel, 
telelbon 0104512925 

IJ (FILATELI5TENVERENIGINW Toegang Gratis 
S S E L  & L E K S T R E E K catalogus Cratjs I 

DAVO Albums om goed te verzamelen 

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

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

Ook voor uw taxaties. 
Uw DAVO dealer voor goede adviezen 

Postzegelhandel Wasseur 
Coevordensingel 10 

1324 CD AlmereStad 
Tel 0365337132 
Fax 0365337132 



Postzegelveuing E.S.P.A. 
1999 

E.S.P.A. J 

de Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn 

Wij zijn een nieuw bedrijf dat tenminste twee maal per 
jaar een schriftelijk veiling houdt. 
Wij veilen: 
• oudere postzegels 
• losse nummers 
• betere series 

Ruim van tevoren maken wij een goed gedocumenteerde 
catalogus die wij rechtstreeks toesturen aan geïnteresseer
den. Hierin staan tevens onze veilingvoorwaarden. Heeft u 
interesse dan kunt u de catalogus telefonisch of via e-mail 

bestellen. Vanzelfsprekend kunt u ook aangeven dat u op 
onze verzendlijst wilt komen te staan. 
Onze eerste schriftelijke veiling is in oktober. De catalogus 
verschijnt medio september. 

Postzegelveiling E.S.P.A. 
Postbus 409 
7300 AK Apeldoorn 
tel. 055 - 360 34 13 
fax 055 - 360 34 13 
e-mail espa@club.tip.nl 

Postzegelpartijen-handel Van Vliet 
¥AM WMWT 

Ons bedrijf is gespecialiseerd in het aan- en verkopen 
van: 
• verzamelingen 
• partijen Nederland 
• part;ijen buitenland. 
Deze partijen splitsen wij in deelverzamelingen en landen-
verzamelingen. ledere zes weken brengen wij een voorraad-
lijst uit. Ons prijsniveau ligt op de inzet van de veiling 
(u betaalt dus geen kosten). 
U kunt deze lijst aanvragen of via internet inzien. 
U koopt zonder enig risico, dat wil zeggen dat u binnen 
redelijke termijn het recht van teruggave heeft. 

Wij bemiddelen ook bij de aan- en verkoop van uw collecties 

Postzegel-partijenhandel Van 
Ugchelseweg 50 
7339 CK 
tel. 
fax 
e-mail: 
internet: 

Apeldoorn (Ugchele 
055 - 541 61 08 
055 - 534 03 75 
wvlietug@wxs.nl 
nvph.nl (zoeken op 

openingstijden: 
donderdag en vrijdag 14.00 -
zaterdag 11.00 -

Vliet 

n) 

van vliet) 

17.00 uur 
17.00 uur 

Postzegelhandel 'De Posthoorn' 

biedt U: 
• een grote voorraad artikelen 
• nieuwtjes uit de hele wereld 
• abonnementen/fdc etc. 
• stock Nederland en overzee 
• stock West-Europa 
• behandeling mancolijsten 

Postzegelhandel "De Posthoorn" 
Hoofdstraat 42 
7311 KD Apeldoorn 
Tel. 055 - 521 15 20 

Openingstijden: 
woensdag t/m zaterdag van 11.00 - 17.00 uu 

Met ingang van 1 november betrekken postzegelpartijen-handel Van Vliet, postzegelhandel 'De Posthoorn' 
en postzegelveiling E.S.P.A. gezamenlijk een nieuw pand in Apeldoorn (Ugchelen) aan de Molecatenlaan 16B 

(tegenover de bibliotheek). 
Met behoud van ieders zelfstandigheid kunnen wij U straks optimaal van dienst zijn. 

mailto:espa@club.tip.nl
mailto:wvlietug@wxs.nl
http://nvph.nl


ienhors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 

al les! 
Verzamelingen 

en partijen 
postzegels en 

munten 

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

3x0541-520302 
i-mail: kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 

s@casema.net 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070-3450886 
Fax 070-3654100 

KIENHORST 

Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 
E-mail: 
kienhorst@tiotmail.com 
Internet: come.to/kienhorst 

IN DEN HAAG: 
grote voorraad kilowaar 

EN IN GRONINGEN 
óók kilowaar én nieuwe 
voorraad modeltreinen! 

leiitiorsd 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Contact Schept Kracht 

Vereniging opgericht in 1926 
verzorgt landelijke rondzendingen 

voor gevorderde filatelisten 

met de volgende secties: 

NOG zegels/FDC's, 
NOG post(waarde)stukken 

en afstennpelingen, 
West-Europa, Oost-Europa, Zuid-Europa, 
voorm. Britse geb., voorm. Franse geb., 

Latijns-Amerika, USA, Azië/Afrika 

CsK streeft er naar kwaliteitsbewuste ver
zamelaars en inzenders van dienst te zijn met 
gerichte zendingen. 

Contributie ƒ 20,-, provisie 5% 
Voorschotten mogelijk 

Tegemoetkoming portokosten zendingen 

Personen, die lid wensen te worden, als aanvul
ling op het plaatselijke of regionale ruilverkeer 
kunnen een brochure aanvragen bij de secre
taris: dhr. B. K. Okma, Zeeuws Vlaanderen 7, 
8302 PD Emmeloord; 0527-615129 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
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Nummering volgens Yvert et Tellier 
Zwitserland 1 
Posllris 
42 
51 
52 
56 
57 
/() 
86/88 
119 
\m 124 
126 
137 
144 
149/50 
151/58 
154/56 
15//6/ 
168/69 
176/78 
185/87 
188/91 
192/95 
2Ü5 
206 
208 
210 
214/17 
218/21 
226/29 
231/34 
235/38 
244 
2,50/53 
260/62 
278/81 
282/85 
298/01 
303/06 

125 
5 50 
6 50 
9 50 

10 75 
44 50 
6 0 -

2 75 
6 50 

1 0 -
7 25 
6 50 

2 4 0 -
2 2 0 -
1 5 0 -
7 5 -

3 0 0 -
47 50 
2150 
2 5 -
22 50 
I S 
IS 50 
6 0 -
38 50 
72 50 
5 -
3 50 
2 75 
3 25 
3 50 

9 5 -
1150 
125 
7 25 
7 25 
9 -
325 

313A/15A 21 50 
313B/15B130-
349/53 
380/83 
392/94 
395/98 
419/22 
423/26 
428/31 

5650 
3 50 
2 75 
6 -

14 50 
4 50 
9 -

433/36 
437/40 
441/44 
445/48 
449/52 
455/56 
45//60 
46///0 
471/73 
474/76 
477/80 
497/01 
502/06 
50//11 
51//20 
521/25 
526/30 
531/35 
536 
539/43 
544/47 
548/52 
558/61 
562/66 
567/71 
574 
5/5 
576/80 
581/85 
586/89 
590/94 
595/96 
59//01 
602/05 
606/10 
612/15 
616/20 
621/24 
625/29 
630/31 
632/33 
634/38 
639/42 
643/60F 
661/65 
666/67 
668//2 
673/76 
677/81 

3 50 
8 -
3 50 
3 50 
5 50 
125 
5/5 
4 25 
150 
2 25 
6 25 

19 25 
1150 
19 25 
5 50 

12 50 
t o 
l l 50 
5 50 

11 50 
/25 

1175 
6 -

10 75 
1075 
1 — 
3 -
9 -
7 75 
5 50 

10 25 
4/5 
7 25 
3 -
9 50 

1 2 -
5 50 
3 -
7 25 
125 

16 75 
5 50 
6 -

/ 5 -
1 2 -
125 
7 25 
4 25 
7 25 

682/83 
684/88 
689/92 
693/97 
698/99 
700/04 
705/10 
711/15 
716 
717/20 
721/25 
726/29 
730/34 
735/36 
737 
738/42 
743/46 
747/51 
753/54 
759/63 
764/65 
766/68 
769/73 
776/77 
778/82 
786/90 
791/94 
795/98 
799/02 
803/05 
807/10 
811/14 
815/23 
LP 
10/12 

125 
4 25 
4 25 
3 50 
175 
3 75 
/ /5 
4 25 
0 75 
175 
5 50 
2 25 
2 50 
125 
4 25 
2 25 
125 
175 
125 
1/5 
3 75 
125 
175 
1 — 
175 
1/5 
125 

K-
175 
125 
175 
150 
6 -

53 50 
10A/12A125-
13 
14 
13A 
14A 
18 
27/34 
34A 
35 
36/39 
40 
41 
42/43 
44 

1150 
6 5 -
37 50 

1 3 0 -
1 5 -
72 50 
9 50 
3 50 

1150 
19 25 
1150 
5 5 -
3 0 -

45 
46 
47 
48 
49 
Bloks 
2 
4 
5 
6 
10 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Dienst 
185/02 
206/26 
227/47 
266/68 
270/78 
279/84 
285/95 
296/15 
316/26 
327/37 
338/53 
362 
408/09 
410 
411/13 
414/16 
417/19 
420/22 
423/25 
426/28 
429 
430/33 
436 
437/40 

6 -
2 50 
3 50 
3 50 
3 -

63 50 
57 50 

3 2 5 -
8 5 -
5 5 -

2 3 5 -
8 5 -
1325 
4 0 -
6 50 
7 75 
2 25 
3 -
9 -
850 
6 -
6 -
650 

39 50 
59 50 
59 50 
44 50 
49 50 
14 50 
67 50 

436 75 
8650 
5150 

153 50 
3 75 
0 75 
6 -
125 
125 
125 
125 
125 
125 
0 75 
150 
050 
3 -

441 
442 
443/45 
446/49 
450/52 
453/56 
45//60 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
Port 
55/62 
63/66 
67/74 

1 -
1 -
2 25 
3 50 
3 -
3 -
4 25 
150 
125 
0 75 
175 
125 
2 -
2 -

32 50 
7 75 
8 50 

Frankr posHns 
124 
129 
130 
131 
132 
134 
135 
137 
138 
139 
141 
142 
144 
146 
147 
152 
162/69 
192 
194 
195 
196 
200 
201 
203 
216 
238 
239 
244/45 
252 III 
258 

6 0 -
14 50 
7 25 

1 2 0 -
1 3 0 -

3 50 
1 5 -
2 25 
2 25 
4 75 

22 50 
1175 
125 
6 -

5 5 -
2 2 0 -
3 0 0 -

4 75 
3 -

13 75 
2 5 -
9 -
4 25 

42 50 
132 50 
16 50 
1 8 -
7 75 

6 3 0 -
5 5 -

259 1 0 0 -
260 27 50 285 5 0 -287 1 2 0 -293 9 
299/00 1 2 5 -
303 3150 
304 6 50 
307/08 93 50 
309 
311 

13 75 
4 75 

314/15 13 75 
316/17 4 0 -
320/21 5 3 5 -
329 3 50 
330/33 44 50 
334 10 75 
335 
336 
337/38 

3-
3 25 
9-

339/40 1175 
341/42 1150 
345/47 7 25 
352 
353 
356 
357 
358 
372/76 
379 
394 
396 
398 
401 
403 
418 
419 
421 
422 
423 
426 
428 
429 
430 
431/35 

4 75 
4 75 
4 25 
3 50 
3 -

1 8 -
3 0 -
6 5 -
23 50 

1 2 0 -
6 -
4 75 

1150 
175 
5 50 

1 0 -
8 50 

1175 
3 -

1175 
16 50 
2 25 

436/39 33 50 
440/41 1175 

Inlichtingen verknjgbaar bij: 

S.J.C, den Oudsten 
LET OP BANKNR. GEWIJZIGD 

Kwangodreef 195 
3564 PD Utrecht 

TeL/Fax 030-2618720 
Bank 394769112, Giro 2162775. 

POSTZEGELHANDEL H. ZONDERVAN 
P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 
Tel. 058-2122096 
Fax 058-2129180 
Friesland Bank: 298057948 
Giro van de bank: 811542 

1. Onze partijenlijst bevat vele interessante 
aanbiedingen. 

2. Naast de genoemde kavels, Nederland en 
andere Europese landen uit voorraad 
leverbaar. 

3 . Inruil van uw doubletten of overtollige 
collecties mogelijk. 

4. Vermelde cataloguswaarde en kwaliteit met 
volledige garantie. 

5. Op verzoek ontvangt u onze partijenlijst 
geheel gratis. 

6. Bestellingen boven ƒ 2 5 0 , - portovrij; 
verzendkosten ƒ 9 , - per verzekerde 
zending. 

7. Bezichtiging van de kavels mogelijk ten 
kantore na telefonische afspraak 
van maandag t /m zaterdag van 
09 .00-17 .00 uur. 

8. Een bezoek aan Leeuwarden loont zich, 
want u zult versteld staan. 

Ingeschreven Kamer van Koophandel onder 
nummer: 0 1 0 7 9 2 9 7 

mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:s@casema.net
mailto:kienhorst@tiotmail.com


honderden verschillende prijslijsten 
Op land of op motief, met inruil- of met verkoopprijzen, 

albums, catalogi etc. o.a. Michel catalogi tegen Duitse prijzen! 

vvnAnAf.postbeelcl.nl 

PostBeeld 
Kloosterstraat 19/21 
2021 VJ Haarlem 
Tel: 023-5272136 
Fax: 023-5272753 
E-mail: info@postbeeld.nl 

Postzegelhandel 'Wien' 
• postfrisse motiefzegels, 

(gratis prijslijsten met Michel-nummers) 
• zichtzendingen thematische poststukken 

zonder enige koopverplichting 
Postbus 22517, 1100 DA AMSTERDAM Z.O., tel. en fax 020 - 6 974 978 

I0EK7 Ü NEOERLUNO FIV OUEQIEE? 
Dan zijn wellicht mijn regelmatig verschijnende lijsten iets 
voor u! 
Deze lijsten, welke zegels, brieven, boekjes, FDC's, etc. be
vatten, zijn interessant voor zowel de beginnende als de ge
vorderde verzamelaar, alsook voor de wederverkoper. 

Mf/ltf SUSTEEM GHfiaildEEiiT KOPEN ZONDER ENIG ftlSICO! 

U heeft een onbeperkte mogelijkheid tot retourneren en u 
betaalt na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 

Mag ik u eens nader informeren? Ik stuur u graag mijn laat
ste lijsten toe. 

W.M. HOEKSTRA Blljhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten 
Telefoon 0597-430755, Fax 0597-431428 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FARÖER 

GROENU\ND-IJSU\ND-FINU\ND en ÄIJ\ND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ool< mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijslijsten op Internet http://pzhronh.filasoft.nl Tel. 0313-419041 
D7U DflM UCDCPUCIT Faxnr. 0313-413295 
rLTX nUN nCnoLrrlC:! I E-mall: pzhronh@bart.nl 

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

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

C 
Bel voor informatie: 
Jeanine de Troye 

) Brouwer Media 
Tel. 035-5488771 
Fax 035-5432777 

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 ) i5 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 

http://vvnAnAf.postbeelcl.nl
mailto:info@postbeeld.nl
http://pzhronh.filasoft.nl
mailto:pzhronh@bart.nl


PlluMTELilSTlavHE 
Opgaven voor deze rubriek in 
het decembernummer 1999 
(verschijnt begin december) 
moeten uiterlijk op 1 novem
ber aanstaonae in het bezit 
zijn van de redactie van 'Phi
latelie', Klipper 2 ,1276 BP 
Huizen. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dot de genoemde 
evenementen ook op de aan 
haar opgegeven data en tijd
stippen doorgang vinden. 
OOK zijn niet alle evenemen
ten gratis toegankelijk. Ver
der is het mogelijk dot post
zegels slechts een onderdeel 
zijn van het op de beurzen 
aangeboden materiaal. Wij 
adviseren u daarom met klem 
om bij het bezoeken van ver 
van uw woonplaats verwij
derde evenementen eerst 
even met de organisatoren te 
bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

• 9 en 10 oktober: 
Amsterdam. Tentoonstelling in 
categorie 3. Koningszaal, Artis. Ca. 
100 Kaders. Openingstijden: op 
zaterdag 9/10 van 10 tot 17 uur 
en op zondag 10/10 van 10 tot 
16 uur. inscnrijving sluit op 30 
juni 1999. Inlichtingen: Comité 
Dag van de Postzegel Amsterdam, 
mevr. A.C. Hoogerhuis-von Schel
len, telefoon/fax 020-6734323. 
• 1 5 , 1 6 en 17 oktober: 
Apeldoorn. Dag van de Postzegel 
1999. Evenement georqaniseerd 
door de NVPV in opdracht van de 
Stuurgroep Evenementen (GSE). 
Americahal. Openingstijden: op 
vrijdag 15/10 en zaterdag 16/10 
van 10 tot 17 uur en op zondag 
17/10 van 10 tot 16 uur. Inlich
tingen: B. Mol, Drossaordsloan 21, 
4143 BD Leerdam. 
• 1 6 t / m 24 oktober: 
Schiphol. Propogandoluchtpost-
tentoonstelling georganiseerd 
door De Vliegende Hollander ter 

•^ gelegenheid van 90 jaar lucht-
^ vaart in Nederland en 80 jaar 
" KLM. Expositie in samenv^erking 
Z met de British Aerophilatelic Fede-
^ ration. Luchtvaartmuseum Aviodo-
- me. Op 23 en 24 oktober de 38ste 
S Dag van de Aerofilatelie. Opening-
^ stijden: op 16 en 17 oktober van 
^ 12 tot 17 uur, op de overige do-
2 gen van 10 tot 17 uur. Inlichtin-
ï gen: J.D.H, van As, Dintel 22, 

- ^ 2991 RC Borendrecht, telefoon 
C e e 0180-614430 
mv • 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 De-
benelux 99. Inlichtingen: Dieter 
Cramer, Postfach 4030,0-32570 
Löhne (Duitsland). 
• 6 en 7 november: 
Amersfoort. Wedstrijdtentoon
stelling (categorie 3) georgani
seerd ooor de Philatelistenvereni-
ging Amersfoort, ter gelegenheid 
van het zestigjarig bestaan van 
deze vereniging. Congrescentrum 
De Eenhoorn (tegenover station 
Amersfoort). 152 kaders, waaron
der 1-kaderinzendingen en jeuqd. 
Openingstijden: op zaterdag 6/11 
van 10 tot 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, Colleqe-
stroot 46. Openingstijden: op Bel
de dagen van 10 tot 17 jaar. In
lichtingen: Jozef Janssens, Grees-
straat 7, B-2200 Herentals (Bel
gië). 

2000 

• 27 februari: 
Nijmegen. Postzegeltotaal, open 
dag met propagandatentoonstel-
ling. De Klokketoren, Burgemees
ter Slotemoker de Bru<neweg 272. 
Openingstijden: van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: J.M. Rijsdijk, Postweg 
37,6523 KR Nijmegen, telefoon 
024-3221596. 
•5 t / m 11 maart: 
Brno (Tsjechië). BRNO, nationa
le tentoonstelling met internatio
nale deelneming (Tsjechoslowo-
klje, Tsjechië). Inlichtingen: 070-
3941070. 
• 24, 25 en 26 maart: 
Voerendoal. Limburgse Filatelis-
tendagen 2000, propagandaten-
toonstelling ter gelegenheid van 
het 25-jarlg bestaan van de post
zegelvereniging 't Fakteurke te 
Klimmen en het 40-jarlg bestaan 
van de Eerste Kerkroadse Philate
listen Vereniging. Cultureel Cen
trum Borenburg. 200 kaders, vei
ling, ruilmorkt, jeugdboek, handel 
aanwezig. Inlichtingen: R. Blom-
mers, Luiperbeekstraot 42,6343 
PV Klimmen, telefoon 045-
5753131. 
• 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. Philo-

Wijck, filatelistisch evenement ge
organiseerd door de filatelisten
vereniging Wijk bij Duurstede en 
jeugdpostzegelclub 'De Postduif', 
in samenwerking met het Neder
lands Rode Kruis. MS Henri 
Dunant, haven van Wijk bij Duur
stede. Propagondatentoonstelling 
(ca. 140 kaders, waaronder 40 
voor de jeugd), Rode-Kruisten-
toonstelling, handelarenstands. In
lichtingen: P. van der Sleen, Vlo-
moven 1,3961EA Wijk bij Duur
stede, telefoon 0343-572955, fox 
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 
Rood. Ca. 3.500 kaders. Informa
tie: The Stamp Show 2000, P.O. 
Box 372, Haywards Heath, West 
Sussex RH 17 7FL, Groot-Brittan
nië. 
• 3 0 mei t / m 4 juni: 
Wenen (Oostenrijk). 
WIPA 2000, internationale postze
geltentoonstelling (alle klassen). 
Austria Center. Inlichtingen: Orga
nisationskomitee WIPA, Postfach 
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. Eregast: Volks
republiek China. Lokatie: onbe
kend. Inlichtingen: NABA 2000, 
Bahhofstrosse 8, CH-9001 St. Gal
len (Zwitserland). 
• 4 en 5 november: 
Berg en Dal. Propogandaten-
toonstelling in het kader van 750 
jaar Berg en Dol. Golden Tulip Ho
tel Val Monte, Oude Holleweg 5, 
10-17. Openingstijden: op beide 
dagen van 10 tot 17 uur. Inlichtin
gen: J.M. Rijsdijk, Postweg 37, 
6523 KR Nijmegen, telefoon 024-
3221596. 

RUiLDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 9 oktober: 
Almere-Stad. De Vriendschap, 
Kompenweg 7,10-16. Telefoon 
036-5360219. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraat 4,10-16. Te
lefoon 023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verloon 20,12-16. Telefoon 010-
5915346. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. 

Zeist. CC Zeist-Kerkebosch, Graaf 
Adolflaan4,10-16. 
• 10 oktober: 
Aarschot (België). Het Gasthuis, 
Demervallei, 9-17. Inlichtingen: J. 
Jadot, Spoorwegstraat 17, B-3200 
Aarschot (België). 
Amsterdam. Ondernemerscolle
ge, Khnkenbergstroat 1,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 34, 
10.30-13. Telefoon 0411-
673775. 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel 8, 
9.30-12.30. Telefoon 0493-
319063. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,10-13. Telefoon 024-6413608. 
• 16 oktober: 
Aalsmeer. Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclomenstraat 70,10-16. Tele
foon 0297-325158. 
Beverwijk. De Nieuwe Slof, 
Kerkstraat 146,10-16. Telefoon 
0251-224978. 
Delfzijl. Aquorion, Zeebadweg 7, 
10-16. Telefoon 0596-613191. 
Dieren. /l/fl'S/tonrf/nowe.Tbeot-
horne, Callunaplein 77,10-16. Te
lefoon 020-6329018. 
Dronten. De Open Hof, 13.30-
16.30. Telefoon 0321-314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Leeuwarden. De Schakel, Ha-
vengastrote 7,10-16.30. Telefoon 
058-2662932. 
Mijdrecht. Dr. J. van der Hoar-
loan 6,11-15. Telefoon 0297-
289322. 
Popendrecht. De Palm, Van der 
Palmstraat 3,10-16. Telefoon 
078-6411289. 
Triebt. Geologie- en miinbouvAi-
latelisten Dorpshuis, Johan Friso-
plaots 1,10-16. Telefoon 0299-
425078. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk. Groensvoorde 3,13.30-17. 
Telefoon 0182-396440. 
Woudenberg. De Camp, De Bos
rand 15,13-17. Telefoon 033-
2864487. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. Tele
foon 038-4771726. 
• 17 oktober: 
Etten-Leur. De Nobelaer, Van 
Berchemloan 2,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Kaalheide. De Jreets, Kaalheide-
rsteenweg 105,14-17. Telefoon 
045-5415088. 
Nijmegen. Dukenberg, Meijhorst 
70-39,10-16. Telefoon 024-
6414855. 
Sint-Nikloos (België). Poststuk
ken. Stadzalen, Leopold ll-laon, 9-
17. Inlichtingen: E. Braem, St. G\\-
lisbaanl43,6-9100Sint-Niklaas 
(België). 
Uden. Bitswijk, Cellostraat 2,10-
12.30. Telefoon 0413-265240. 
• 23 oktober: 
Alphen aan den Rijn. Nabij, 
Lauraplein, 10-17. Telefoon 0172-
421332. 

AÜENTIE! 
Meldingen voor deze rubriek 
moeten uifer/i/k zes we
ken voor de verschijning van 
het nummer waarin u uw 
evenement opgenomen wenst 
te zien bij de redactie binnen 
zijn. Alleen schriftelijk opqe-
geven evenementen worden 
vemeld! Redactie Philatelie 

Assen. De Open Hof, Sleutel-
bloemstroot 1,10-16.30. Telefoon 
050-4092874. 
Brielle. Zalencentrum, Longe-
straat 76,13.30-16.30. Telefoon 
0181-415640. 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10.30-15.30. Telefoon 
026-3332635. 
Harderwijk. De Kiekmure, Tes-
selschodelaan/hoek Vondellaan, 
10-16. Telefoon 0341-554535. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Katwijk. Dienstencentrum Zwa
nenburg, Zwanenburgstraat 62, 
10-16. Telefoon 071-4030194. 
Maaseik (België). Tl Sint-Jons 
berg, Weertersteenweg, 9-16. In
lichtingen: H. Thyssen, Weerter
steenweg 119c, B-3680 Maaseik 
(België). 
Rijssen. Porkqebouw, Oosterhof-
weg, 10-15. Telefoon 0548-
515201. 
• 24 oktober: 
Diemen. Burgemeester Bicker-
straat46a, 10-16. Telefoon 036-
5291178 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 58, 
9.30-13. Telefoon 0475-483630. 
Echt. Willie, Houtstraat 7,11-15. 
Telefoon 0475-486144. 
Eindhoven. VTA Henriette Roe-
lonts. Keldermansstraat 43a, 10-
16. Telefoon 040-2416358. 
Essen (Duitsland). Gesamtschu
le Bockmühle, Ohmstrasse 32,10-
17. Inlichtingen: Rolf Schneider, 
Huttropstrasse 54,0-45138 Essen. 
's-Grovenhage. Congrescen
trum, Churchilllaan 10,10-16. Te
lefoon 030-6063944. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11-
16. Telefoon 026-3271979. 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10-13. Tele
foon 013-5284806. 
Someren. De Ruchte, Loon ten 
Roode71,9.30-12.30. Telefoon 
0493-319063. 
• 25 oktober: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo
temoker de Bruïneweg 272, 
19.30-22. Telefoon 026-
3340331. 
• 30 oktober: 
Gouda. Het Anker, Emmastraat 
49,10-16. Telefoon 0182-
631858. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel-



weg 399a, 10-17. Telefoon 036-
5304354. 
Leusden. De Kom, flamersveldse-
weg 51,14-16.30. Telefoon 033-
4941431. 
Nieuw-Vennep: Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10-16. 
Telefoon 023-5613929 (na 20 
uur). 
Noordwijk. Bollenbad, Nieuwe 
Zeeweg 65,10-17. Telefoon 071-
3614198. 
Roermond. School/wijkgebouw, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
13-16. Telefoon 0475-562702. 
Zwolle. Veilinghuis, Voorstraat 
23,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 3 1 oktober: 
Eindhoven. De Tongelreep, Cool-
enlaan 5,10-16. Telefoon 030-
6063944. 
St. Moortensbrug. De Uitkijk, 
Maarten Breetstraat 1,10-16. Te
lefoon 0224-214223. 
• 3 november: 
Noordwijk-Binnen. De Wieken, 
Wassenaorsestraat, 13.30-17. Te
lefoon 071-3614198. 
• 6 november: 
Drachten.'t Fallaet, Dollardll 9, 
10-16. Telefoon 0513-688296. 
Eist. Het Wapen van Eist, Dorps
straat 28,10-17. Telefoon 0488-
451980. 
Goor. Ontmoetingskerk, Van Kol-
laan, tijden onbekend. Telefoon 
0547-272876. 
Gouda. Korte Akkeren, Koningin 
Wilhelminaweg 251,13.30-17. 
Telefoon 0182-396440. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Leiden. Kantine CL Dr W.A.'t 
Hooft, Kagerstraot 1,10-16. Tele
foon 071-5762265. 
Lisse.'t Poelhuys, Vivoldistroat 4, 
10-16. Telefoon 0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Marktstraat 
43,10-16. Telefoon 0528-
275629 (na 19 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.15-16.30. Tele
foon 0341-256163. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. Telefoon 
0297-286886. 
Vlissingen. Mensa Campus De 
Ruyter, Van Hoogendorpweg 58a, 
10-17. 
• 7 november: 
Amsterdam. Ondernemerscolle
ge, Klinkenbergstraat 1,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Asten. Jan von Hoek, Markt 12, 
9.30-12.30. Telefoon 0493-
319063. 
Bilthoven. Branden brandweer. 
Brandweerkazerne, Leyenseweg 
40,10-16.30. Telefoon 030-
2200332. 
Helmond. De Kamenij, J. Bosch-
stroot 19,10-16. Telefoon 0492-
538224. 
Uden. Bitswijk, Cellostraat 2,10-
12.30. Telefoon 0413-265240. 
Winterswijk. Wamelink, Woold-
seweg 71,10-16. Telefoon 0543-
515408. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,10-16. Telefoon 024-6414855. 

Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Wolplantsoen 14,11 -16. Telefoon 
0343-573649. 
• 13 november: 
's-Heerenberg. De Rot, Emme-
rikseweg 7,13-17. Telefoon 
0314-663396. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraot 4,10-16. Te
lefoon 023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verlaan 20,12-16. Telefoon 010-
5915346. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. 
Zeist. CC Zeist-Kerkebosch, Graaf 
Adolflaan4,10-16. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig-
stroot 7,10.30-15.30. Telefoon 
0316-529241. 
• 14 november: 
Alkmaar. De Rekere, Muider-
waard 396,10-16. Telefoon 030-
6063944. 
Borne. 'tTibbelond, Oude Henge-
loseweg 123,10-16. Telefoon 
074-2662682. 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel 8, 
9.30-12.30. Telefoon 0493-
319063. 
Echt. Willie, Houtstraat 7,11-15. 
Telefoon 0475-486144. 
Tienen. De Kruisboog, Minder
broedersstraat, 9-17. Inlichtingen: 
L. Vancleef, Albertvest 36, B-3300 
Tienen (België). 
• 20 november: 
Aalsmeer. Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat 70,10-16. Tele
foon 0297-325158. 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
straat 76,13.30-16.30. Telefoon 
0181-415640. 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10.30-15.30. Telefoon 
026-3332635. 
Drenten. De Open Hof, 13.30-
16.30. Telefoon 0321-314305. 
Hilversum. De Koepel, Kopittel-
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Morkelo. De Haverkamp, Sta
tionsstraat, 10-16. Telefoon 0547-
363000. 
Mijdrecht. Dr. J. van der Haor-
laan 6,11-15. Telefoon 0297-
289322. 
Formerend. Nederlandse Vereni
ging voor Thematische Filatelie. 
De Doele, Koemarkt 56,10-16. 
Telefoon 0299-423305. 
Sassenheim. De Blauwbond, 5 
Meiweg (naast rugbyveld), 11-16. 
Telefoon 0252-215972. 
Veenendaal. De Lampegiet, Ker-
kewijk 10,10-16. Telefoon 0318-
517569. 
Veldhoven. D'n Bond, Rapport
straat 29,10-16. Telefoon 040-
2534002. 
Woddinxveen. Ontmoetings
kerk, Groensvoorde 3,13.30-17. 
Telefoon 0182-396440. 
Woudenberg. De Camp, De Bos
rand 15,13-17. Telefoon 033-
2864487. 
Zwortsluis. Vrede, 10-16. Tele
foon 038-4771726. 
• 2 1 november: • 

Enschede. Vrieler, Brinkstroot 
301,10-16. Telefoon 053-
476417. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11-
16. Telefoon 026-3271979. 
Kaalheide. De Jreets, Kaalheide-
rsteenweg 105,14-17. Telefoon 
045-5415088. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10-16. Te
lefoon 030-6063944. 
Uden. Bitswijk, Cellostraat 2,10-
12.30. Telefoon 0413-265240. 
• 22 november: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temoker de Bruïneweg 272, 
19.30-22. Telefoon 026-
3340331. 
• 27 november: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, Snel-
liusloon 3,10-16. Telefoon 023-
5617279. 
Dordrecht. CC Sterrenburg, Dal-
meyerplein 10,10-16.30. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Noordwijk. Bollenbad, Nieuwe 
Zeeweg 65,10-17. Telefoon 071-
3614198. 
Zwolle. Veilinghuis, Voorstraat 
23,10-16. Telefoon 038-
4216493. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 14 oktober: 
Londen (Groot-Brittannië). 
H'ere/i/.Pbilhps, 101 New Bond 
Street, London WIYOAS (Groot-
Brittannië). 
• 21 oktober: 
Londen (Groot-Brittannië). In
dia. Spink, 5 King Street, St. Ja
mes's, London SWl Y 6QS (Groot-
Brittannië). 
• 7 november: 
Gouda. Poststukken en postge-
schiedenis. Sheraton & Peel, Post
bus 337,2800 AH Gouda, tele
foon 0182-572030, fax 0182-
572070. 
• 7 november: 
Gouda. Filatelistische literatuur. 
Boekenlond, Postbus 337,2800 
AH Gouda, telefoon 0182-
572030, fax 0182-572070. 
• 9-11 november: 
Londen (Groot-Brittonnië). 
Europa, Overzee, postgeschiede-
nis, Britse Rijk, Turks/Bahamas 
ILuddington Collectianl. Spink, 5 
King Street, St. James's, London 
SWl Y6QS (Groot-Brittannië). 
• 11 november: 
Londen (Groot-Brittannië). 
IVefeW. Phillips, 101 New Bond 
Street, London WIYOAS (Groot-
Brittannië). 
• 17 november: 
New York (Verenigde Sta
ten). Verenigde Staten. Spink, 5 
King Street, St. James's, London 
SW1Y6QS (Groot-Brittannië). 
• 18 november: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Gfoo/-»onmë. Phillips, 101 
New Bond Street, London W1Y 
OAS (Groot-Brittannië). 
• 2 1 november: 
Hongkong (China). Hongkong, 

China. Spink, 5 King Street, St. Ja
mes's, London SWl Y 6QS (Groot-
Brittonnië). 
• 25 november: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Verzameling Peter David Mortlock 
Phillips, 101 New Bond St., Lon
don WIYOAS (Groot-Brittannië). 
• 26 november: 
Londen (Groot-Brittannië). 
ftYfo/m f / W e n . Phillips, 101 
New Bond Street, London WIY 
OAS (Groot-Brittonnië). 
• 15 december: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannië. Spink, 5 King 
Street, St. James's, London 
SW1Y6QS (Groot-Brittannië). 
• 16 december: 
Londen (Groot-Brittannië). IVe-
re/c/.Phillips, 101 New Bond 
Street, London WIY OAS (Groot-
Brittannië). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederlond 

8 oktober: 
Stripzegels; blokje van twee zegels 
van 80 cent en postzegelboekje 
met vier zegels van 80 cent. 
15 oktober; 
200 jaar Nationaal Postbedrijf; ze
gel van 15 januari, moor nu met 
een waarde van vijf gulden en in 
ploatdruk. 
22 oktober: 
Twintigste eeuw; velletje met tien 
zegels van 80 cent met nationale 
hoogtepunten uit onze eeuw. 
10 november: 
Kinderpostzegels; drie zegels van 
80-f40 cent, gewijd aan het thema 
'kinderboekenillustraties'. 
30 november: 
Kortingzegel; velletje met twintig 
zegels van 55 cent. 

Aruba 

21 oktober: 
Kinderzegels / 999; zegels van 
60-f30,80-f40enl00-f50cent. 

Nederlandse Antillen 

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

Suriname* 

9 oktober: 
UPAEP{'\\e\ nieuwe millennium 
zonder wapens', twee zegels) en 
125 jaar i/PÜ (verbetering van de 
posterijen, twee zegels). 
3 november: 
Kortingzegels; (vier zegels en een 
velletje). 
November/december: 
Ingebruikneming van de brug 
over de Coppename; twee zegels. 
3 december: 
Kinderpostzegels / 999; (drie ze
gels en een velletje). 

*: woorden niet opgegeven door 
Surpost 

België 

8 november: 
Rode Kruis (diverse activiteiten): 
twee zegels van 17-H4 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. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8 2 , 2 5 1 8 AD 
's-Gravenhage 
Telefoon 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
URL: www.ptt-museum.nl 
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 10-17 
uur, zaterdag, zondag en 
feestdagen 12-17 uur; op 25 
december en 1 januari geslo
ten 

Zaal Postzegels Nederland 

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

lijke exposities: 
•Portret van PTT 
• Collectie Ricardo: Japanse bezet
ting van Zuid-Oost Azië 1941 -45 

Zaal Postzegels Buitenland 

Permanent te zien: 
• Postzegels van Europa 
• De Blauwe Mauritius 
• Diaserie: De wereU in het klein 

Tijdelijke expositie: 
• 'Vogels onder de loep', een the
ma-verzameling postzegels en 
poststukken: postzegels, eerstedo-
genveloppen, moximumkoorten, 
luchtpost en ontwerpen/proeven 
met het thema vogels. De geschie- „ . 
denis en ontwikkeling van liet the- ^ 
matisch verzamelen. -

Studiezalen ^ 
o 

Voor geïnteresseerden is er om de S 
week, op donderdag, gelegenheid ^ 
om materiaal uit het oepot van de ^ 
afdeling Post op te vragen en te 2 
bekijken. Telefoon: 070- ï 
3307560. - ^ -
Op de algemene studiezaal in de CO*? 
bibliotheek kunt u, eveneens na 0 0 1 
eerst een afspraak te hebben ge
maakt, op donderdagen tijdens de 
openingsuren terecht. Telefoon: 
070-3307581. 

http://www.ptt-museum.nl


'S-GRAVEIUHAGE BIJDRAGE. 
MARC KLEUNEN 

581! 

[10] EEN LOOPBAAN 
BIJ DE PTT 

In het Museum voor 
Communicatie, voorheen 
het PTT Museum, kan be
halve onderzoek naar 
postwaarden op de stu
diezaal filatelie, op de 
algemene studiezaal on
derzoek gedaan worden 
naar de geschiedenis 
van PTT-personeel. 
Vanaf 13 september 
jongstleden heet het PTT 
Museum Museum voor 
Communicatie. De col
lectie verandert daarmee 
natuurlijk niet Deze be
staat nog steeds vooral 
uit materiaal dat de PTT 
betreft. Dat zijn niet al
leen postzegels of post
stukken, brievenbussen 
of PTT-uniformen. In de 
bibliotheek wordt aller
hande materiaal over het 
PTT-personeel en de 
werkomstandigheden bij 
de PTT bewaard. Dot 
materiaal bestaat onder
meer uit foto's, tijdschrif
ten voor het personeel en 
voorbeelden van 
personeelsdossiers. 
Een belangrijke bron 
voor onderzoek naar 
personeel van de PTT is 
echter het bestand op mi
crofilm van de perso-
neelsstaten Hieraan kan 
de carrière van een 
ambtenaar van de PTT 
worden afgelezen, bij
voorbeeld noe 'oma' van 
besteller tot directeur van 
een postkantoor is opge
klommen. 

Veel informatie 
Van ieder personeelslid 
dot geboren is vanaf on
geveer 1820 tot en met 
1960 zijn de personeels-
stoten bewaard geble
ven. Deze staten geven 
informatie over de loop
baan van PTT-ambtena-
ren in vaste dienst. Het 
geboortejaar vormt ook 
de enige toegang tot de 
staten. Er is geen na-
menindex aanwezig. Je 
moet dus weten wanneer 
iemand geboren is, om 
zijn werkstoat terug te 
kunnen vinden 
Op de staten kan veel 
verschillende informatie 
staan Er staat minimaal 
welke functie, standplaats 
en salaris de ambtenaar 
heeft gehad. Salaris
verhogingen en functie
veranderingen staan 
daarbij allemaal aange
tekend. Daarnaast kun

nen er allerhande bijzon
derheden zijn genoteerd: 
vervulling van de militai
re dienst, ziekmeldingen, 
aantal kinderen, ander 
beroep of vorige betrek
kingen, afgelegde exa
mens (soms voorzien van 
resultaten). Opmerkelijk 
is dat op een deel van de 
staten ook gegevens met 
betrekking tot oestroffin-
gen staan aangetekend. 
2o komen we te weten 
dat vóór de oorlog te laat 
komen bestraft werd met 
het intrekken van een ver
lofdag 

persoonlijke informatie 
kan er een beperking 
worden opgelegd bij het 
kopiëren van de staten. 

Van klerk tot 
directeur 
Een voorbeeld van een 
loopboonstoat is die van 
Titia Cato Schönfeld. Zij 
werd geboren in Belling-
wolde op 22 april 1848 
en overleed op 30 janu
ari 1919 in Lochem Zij 
zou een van de eerste di
recteuren worden. Aon 
de hand van haar dienst
staat kunnen we haar 
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STAAT VAN DIENST " , 

Kopie van de dienststaat van Titia Cato Schonfeld 

Afdrukken van de loop-
baanstoten zijn tegen 
betaling bij het Museum 
voor Communicatie ver
krijgbaar. De uitvoering 
van de aanvraag kost -
ongeacht het resultaat -
dertig gulden per print 
Twee of meer prints kos
ten twintig gulden per 
print Met 'ongeacnt het 
resultaat' wordt bedoeld 
dat het kan voorkomen 
dot door de museumme
dewerker veel zoekwerk 
wordt verricht, moor dat 
van de gezochte persoon 
geen loopbaanstaat aan
wezig is. 
U kunt de prints tijdens 
een bezoek aan het mu
seum verkrijgen, maar u 
kunt ze ook schriftelijk 
aanvragen Vanwege de 

carrière volgen Ze werk
te voor het eerst bij de 
posterijen toen ze in au
gustus 1881 op het kan
toor Bellingwoude de 
dienst waarnam. Vervol
gens werd ze het jaar 
daarop geaggregeerd 
(toegevoegd) klerk in 
Dokkum voor driehon
derd gulden per jaar De 
komende jaren zou ze 
de 'radicalen' (bevoegd-
heidsbewijzen) voor 
postdienst (in 1885) en 
telegrafie (in 1886) be
halen Perl mei 1891 
kwam ze in op het kan
toor in vaste dienst als 
klerk tweede klasse. In 
mei 1893 werd ze be
noemd tot klerk eerste 
klasse, waarna ze in de
cember directeur werd 

WELKOM BIJ ONZE 
VERZAMELINGEN 

Een print van een dienst
staat kunt u schriftelijk 
aanvragen bij de biblio
theek, ter attentie van 
Mevrouw J de Bie, met 
opgave van achternaam 
en geboortedatum van 
de gezochte persoon 
Op de algemene studie
zaal kunt u in principe 

elke donderdag terecht 
vanaf 10 uur na telefoni
sche afspraak (070-
3307570/572) voor 
raadpleging van docu
mentatie en literatuur. 
U kunt terecht op de stu
diezaal filatelie op de 
donderdagen 21 okto
ber, 4 en 11 november, 
2 en 16 december, na 
telefonische afspraak 
(070-3307560). 

van het kantoor in Bui-
tenzorg Over haar 

gezet, dan kan er in de 
collecties van het mu-

dienstuitvoering is niet 
veel aangetekend. Onder 
het hoofdstuk 'Bestraffin
gen' vinden we slechts 
één aantekening: in 
1905 kreeg ze van ho
gerhand te horen dat ze 
zich niet had moeten be
moeien met de overplaat
sing van de vrouwelijke 
klerk Jansen. Vanwege 
haar slechte gezondheid 
nam ze in 1908 ontslag. 
Op haar dienststaat vin
den we pas vanaf 1907 
vermeldingen van afwe
zigheid door ziekte Blijk
baar was haar gezond
heid plotseling achteruit 
gegaan. 

Meer dan een lijst 
Zijn de gegevens uit een 
loopbaanstaat op een rij 

seum gezocht worden 
naar meer informatie. In 
de tijdschriften voor het 
personeel, zoals PTT Be-
clrijfsbanclen[] 940-
1967), of het Tijdschrift 
voor Posterijen, Telegra
fie en Telefonie (1884-
1980) staan vaak per
soonlijke berichten in 
verband met jubilea, af
scheid of overlijden. Met 
name van hogere ambte
naren worden berichten 
geplaatst, veelal voor
zien van foto's. Uit de 
loopbaanstaat kun je da
tums van bijvoorbeeld 
een 25-jarig jubileum 
halen Als je rondom 
zo'n datum in een perso
neelsblad kijkt, vind je 
misschien een bericht. 
Bij de berichten uit deze 



Foto von de postilpn Jacobus Voermons, "Koos met de postkar" Voermons deed van 1864 tot en met 
1883 dienst in Leiden 

^i... /,f / . c'. 

Bestellers in Bennekom staan op het punt om de post te bezorgen, 1925 

eeuw staan vaak foto's. 
Zo kom je gemakkelijk 
aan een portret. In de fo
tocollectie van het muse
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um is van een klein deel 
van de foto's bekend v/ie 
er op staan Deels zijn 
de foto's beschreven in 
een database, zodat je 
de naam in kunt typen. 
Met een beetje geluk 
komt er een foto met de 
gezochte persoon naar 
boven. Bij andere foto's 
zijn de nomen bij de foto 
genoteerd Dan kijk je in 
welk kantoor de gezoch
te persoon heeft gewerkt, 
want veel foto's zijn per 
kantoor bijelkaar gezet. 
Er is kans dat op een van 
de foto's de gezochte 

Postbode met hittekor m Sappe
meer, 1926 De door een pony 
getrokken kar werd van 1915 
tot en met 1 926 gebruikt voor 
het vervoeren van post tussen 
Sappemeer en Siddeburen 

persoon staat. Als je 
geen naam op de foto's 
aantreft, maar wel een 
datering, is het met enige 
moeite mogelijk om te 
achterhalen of er een be
kende op de foto staat. 
Dat lukt met name bij 
kleine kantoren, waar 
maar enkele mensen 
werken In het Neder
landsch Jaarboekje van 
de Posterijen {] 849
1915) staan opgaven 
van het personeel van de 
kantoren. Stel dat je op 
een foto uit 1900, toen 
de gezochte persoon 
werkte op het gefotogra
feerde kantoor, drie 
mensen ziet zitten: een 
directeur, een besteller 
en een telefoniste, dan is 
het niet zo moeilijk te be
palen wie wie is. 

Tijdsbeeld 
Kunnen we geen per
soonlijke gegevens vin
den buiten de loopbaan
staat, dan kunnen we 
wel iets vinden over het 
werk dat de persoon 
deed en over het kantoor 
waar hij werkte Er zijn 
van alle kantoren foto's, 
vaak uit heel verschillen
de perioden Daarom 
kan er altijd wel een foto 
gevonden worden uit de 
tijd dat 'opa' bij de post 
werkte. V/as hij bijvoor
beeld 'conducteur der 
brievenmalen op het 
spoorwegkantoor 2', 
dan kunnen in de biblio
theek beschrijvingen van 
het werk gevonden wor
den, waaruit blijkt dat de 
conducteur meereisde op 
de trein tussen Rotterdam 
en Antwerpen. Onder
weg sorteerde hij brie
ven Zo kom je indirect 
toch te weten hoe zijn 
werkplek eruit zag en 
wat zijn werk was. 
Mare Kleijnen 

Mare Klei|nen is assistent con 
servator Brievencollecties bi| het 
Museum voor Communicatie in 
Den Haag 



BEDREIGD BESTAAN 
Gemmten in de maalstrom van deschmlver^oting 

DOOR D. VEENSTRA, BUITENPOST 

De laatste veertig jaar Is het aantal gemeenten in ons land 

ongeveer gehalveerd. Dat niet alleen kleine gemeenten het 

spook van de gemeentelijke herindeling hebben te vrezen, 

bewijst de voorgenomen vorming van de nieuwe vierde stad 

van Nederland aan het begin van de eenentwintigste, 

Twentestad  ook al lijken die plannen voorlopig even de 

ijskast in te gaan. Onze medewerker (en voormalig 

gemeenteambtenaar) D. Veenstra uit Buitenpost belicht in het 

nu volgende artikel het gebruik van een filatelistische 

gemeentelijke protestvorm: het f rankeermathinestempel. 

Burgemeesters zijn doorgaans 
geen actievoerders. De drei
gende opheffing van een ge
meente blijkt echter zo'n in
grijpende maatregel, dat zelfs 
burgemeesters ertoe komen 
actie te voeren in het Haagse 
Binnenhof. 
Ter ondersteuning van de 
protestacties grijpen meerde
re gemeenten ook naar het 
frankeerstempel. Deze vorm 
van protest is al zo'n dertig 
jaar oud; er is daardoor vol
doende materiaal beschikbaar 
voor een kleine 'bloemlezing' 
uit de gemeentelijke protest
stempels. 

VAN ALLE TIJDEN 
Door de grote mediaaan
dacht lijkt het wel of het sa
menvoegen van gemeenten 
iets van na de Tweede Wereld
oorlog is. Niets is minder 
waar, zoals ook filatelistisch 
valt aan te tonen. De zelfstan
dige gemeenten Delfshaven, 
Kralingen en Charlois werden 
in 1886 en 1895 bij Rotterdam 
gevoegd. Ter gelegenheid van 
de Nationale Postzegeltentoonstel
ling R'81 in de havenstad wer
den er drie speciale envelop
pen uitgegeven waarop het 
originele wapen van de vroe
gere gemeenten is afgebeeld. 

De historie neemt soms een 
verassende wending zoals te 
zien is in een stempel van de 
Rotterdamse deelgemeente 
Charlois uit 1998, waarin mel
ding wordt gemaakt van het 
25jarig bestaan van deze nieu
we (deel) gemeente. 
De gemeente Heerenveen 
werd in 1934 beduidend gro
ter doordat de gemeenten 
Aengwirden en Schoterland 
werden opgeheven. 
Vooral door de stelselmatige 
herindelingen voor een gehe
le provincie sneuvelden talrij
ke gemeenten. Zeeland was 
de eerste provincie waar de 
gemeentelijke herindeling in 
praktijk werd gebracht. De wa
tersnoodramp uit 1953 zal dit 
proces ongetwijfeld hebben 
versneld. In vijf herindelings
ronden daalde het aantal ge
meenten in de periode 1961
1971 van 100 naar 27. 

VOORLOPERS 
Gemeenten waren soms zo 
klein dat een zelfstandige se
cretarie niet verantwoord was. 
In die tijd ontstonden zoge
naamde 'voorlopers' van ge
meentelijke herindeling. Uit 
een frankeerstempel blijkt dat 
de gemeenten Geervliet en 
Heenvliet in de jaren zeventig 
een gemeenschappelijke secretarie 
hadden. Beide gemeenten 
gingen in 1980 op in de nieu

we gemeente Bermsse. 
'Vooral in NoordBrabant en 
ZuidHolland waren nogal wat 
gemeenten zo klein, dat twee 
of drie gemeenten een ge
meenschappelijke burgemees
ter hadden. In het frankeer
stempel van Noordeloos, Hoog
blokland en Hoornaar staan de 
drie gemeentenamen. Ook uit 
namen van gemeenten valt af 
te leiden, dat ze in het verle
den zijn samengevoegd, zoals 
HoogezandSappemeer, Grafl
De Rijp en EdamVolendam. Te
genwoordig worden meestal 
nieuwe namen bedacht, vaak 
met een duidelijk historische 
achtergrond. De samenvoe
ging van Heeze en Leende in 
NoordBrabant in 1997 lever
de echter de fantasieloze nieu
we naam HeezeLeende op. Ook 
komt het voor dat een nieuwe 
gemeente van start gaat met 
een voorlopige naam, die la
ter wordt vervangen door een 
definitieve. Zo gingen samen
gevoegde gemeenten in de 
Tielerwaard in 1986 op in de 
nieuwe gemeente Vuren, 
maar een jaar later werd die 
naam gewijzigd in Lingewaal. 
Op het frankeerstempel staat: 
Gemeente Vuren m.i.v. 3 ja
nuari 1987 gemeente Linge
waal. 

VRIJWILLIGE SAMENVOEGING 
Overigens is het niet zo, dat 
elke samenvoeging wordt op
gelegd. Er zijn wel degelijk ge
meentebesturen van kleinere 
gemeenten die in goed over
leg besluiten samen te gaan. 
Een voorbeeld daarvan is de 
gemeente Bellingwedde. Deze 
gemeente werd zoals de 
naam al aangeeft in 1968 ge
vormd uit de gemeenten Bel
lingwolde en 'Wedde. De tekst 
Tweeeenhdd van landschaps
schoon en reine lucht in het fran
keerstempel van Bellingwolde 
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werd door de nieuwe gemeen
te overgenomen. De tekst 
'Liempde en Sint Oedenrode 
Samen verder op goede gron
den' in een stempel van de ge
meente Liempde doet ver
moeden dat deze Brabantse 
gemeenten wel iets zagen in 
een samenvoeging. Het 
mocht echter niet zo zijn: 
Liempde werd bij Boxtel ge
voegd. 

ZELFBEWUST PROTEST 
Het eerste proteststempel 
werd in 1966 gebruikt door de 
OostGroningse gemeente 
Wildervank: Gemeente Wilder
vank (Bijna 10.000 inwoners) 
Zelfstandig! Ondanks dit rela
tief hoge inwonertal werd de 
gemeente in 1969 tot bij 
Veendam gevoegd. Het aantal 
van 10.000 inwoners werd 
door de jaren heen steeds als 
norm voor zelfstandigheid ge
hanteerd. De provincie Drent
he  met toch een redelijk aan
tal kleinere gemeenten  werd 
pas vrij laat heringedeeld, na
melijk in 1998. Zo'n twintig 
jaar geleden kwamen al vier 
Drentse gemeenten in 'op
stand' tegen een andere vorm 
van herindeling, de overheve
ling naar de aangrenzende 
provincie Groningen. Reden 
voor een collectief protest
stempel in 1977 van de ge
meenten Eelde, Peize, Roden 
en Zuidlaren waarop een 
kaart staat samen met een 
tekst die niet aan duidelijk te 
wensen overlaat: De kop hoort 
er op NoordDrenthe moet bij 
Drenthe blijven. En die kop 
zit er nog steeds op! 
De provincie Friesland werd 
na een lange voorbereiding 
op 1 januari 1984 gemeente
lijk opnieuw ingedeeld. Het 
aantal gemeenten van 44 daal
de naar 31. Tot de opgeheven 
gemeenten behoorden ook 

enige van de bekende elf ste
den, zoals als IJlst en Sloten. 
De gemeente Doniawerstal in 
Langweer probeerde vier jaar 
lang door middel van een 
Fries stempel met de tekst Do
anjewerstal sil bliuwe (Donia
werstal zal blijven) en een af
beelding van een zeilboot op 
één van de Friese meren het 
tij te keren, maar werd toch 
opgeheven. De gemeente 
Scharsterland werd gevormd. 
De gemeente Menaldumadeel 
had tien lang het stempel met 
de tekst Menaldumadeel Eén ge
heel in de frankeermachine zit
ten. Deze gemeente wordt be
dreigd door haar ligging nabij 
hoofdstad Leeuwarden. 
Leeuwarden heeft in 1944 al 
bijna 50 hectare grondgebied 
(én ruim 16.500 inwoners) 
verkregen van de gemeente 
Leeuwarderadeel. Toen 
Leeuwarden na verloop van 
tijd opnieuw ' landhonger' 
kreeg, werd de blik opnieuw 
op de buurgemeenten ge
richt. Na vele protesten van 
die gemeenten, werd een 
eventuele herindeling van de 
kaart geveegd, maar men blijft 
waakzaam. 
In Gelderland protesteerde 
de gemeente Warnsveld van 
1985 tot 1989 tegen samen
voeging met Zutphen. Op het 
frankeerstempel stond: Warns
veld zelfstandig: verstandig! Het 
is maar de vraag voor hoe 
lang. Bij de herindeling van 
gemeenten komt het voor dat 
gemeenten in een andere pro
vincie terechtkomen. Ook 
daar bestaat soms grote weer
stand tegen. Toen de Gelder
se gemeenten Vtiren en Her
wijnen niet alleen dreigden te 
worden opgegeven, maar het 
grondgebied ook tot de pro
vincie ZuidHolland zou gaan 
behoren, werd door beide ge
meenten het volgende pro

teststempel in de strijd gewor
pen: Vuren en Herwijnen Gel
ders! Wel mocht niet baten. 
De ligging van een gemeente 
bij een grote stad heeft voor
delen voor de burgers, maar 
zo'n grote buurman houdt 
ook risico's in. Dat gold ook 
voor Rosmalen, dat ondanks 
het zelfbewuste protest Rosma
len raakt nooit van de kaart! in 
1996 bij de gemeente 'sHer
togenbosch werd gevoegd. 
Hoewel in NoordBrabant 
vele kleine gemeenten hun 
zelfstandigheid lang hebben 
kunnen bewaren, is in de afge
lopen jaren het aantal ge
meenten in deze provincie be
hoorlijk uitgedund. De ge
meente Megen, Haren en 
Macharen liet op hun fran
keerstempel weten zelfstandig 
te willen blijven. Ook Berkel
Enschot verkondigde door 
middel van een stempel: Ber
kelEnschot Zelfstandig! Voor 
veel gemeenten is dat het sleu
telwoord, maar meestal tever
geefs. Dat gold ook voor de 
gemeente Bakel en Milheeze 
ondanks een stempel met de 
kernachtige boodschap ter be
geleiding van drie plaats
naamborden (FhpsBakelMil
heeze) Kerngezond & mans ge
noeg. De nieuwe gemeente 
Laarbeek (1997) wordt ge
vormd door de ABLgemeen
ten, zoals blijkt uit stempels 
met de tekst ABL AarleRixtel 
Beek en Donk Lieshout samen op 
de toekomst voorbereid en idem 
'Samen één'. 

Ook m Limburg veranderde 
er heel wat. Toch kunnen er 
maar drie proteststempels 
worden gemeld. Nieuwstadt 
werd ondanks het pleidooi 
Nieuwstadts eigen identiteit pleit 
voor zelfstandigheid in 1982 bij 
Susteren gevoegd. Ook Tege
len  bekend van de Passiespe
len  wist het zeker: Tegelen is 

en blijft zelfstandig. De gemeen
te ging in 1989 nog een stap 
verder: tekst: Gemeente Tege
len Eigentijds Energiek Zelf
standig. Ook het argument 
van Maasbree klonk overtui
gend: Waard om te blijven. 
Hoe hard de Utrechtse ge
meente Zegveld in de jaren 
tachtig ook wedijverde voor 
zelfstandigheid {Zelfstandig 
Zegveld wil zelfstandig blijven.'), 
Zegveld is sinds 1989 een on
derdeel van Woerden. Cothen 
en Langbroek werden tegen 
hun zin in 1996 bij Wijk bij 
Duurstede gevoegd, zoals 
blijkt uit het stempel met een 
kaartje en de tekst 'Samen per 
1996'. Een leuk stempel werd 
bedacht door Maartensdijk: In 
Maartensdijk klopt 't Groene Hart 
 zolang de gemeente bestaat. Ook 
de gemeente DriebergenRijs
senburg hamerde op zijn zelf
standigheid: Natuurlijk zelf
standig. 
Dat deed ook de NoordHol
landse gemeente Akersloot: 
Akersloot zelfstandig. Tot nu 
toe kennelijk met succes. Be
verwijk werd kennelijk in 1972 
al belaagd met herindeling, 
zoals kan worden afgeleid uit 
de tekst Dne in één: néén! 
Uit die tijd dateert ook een 
stempel van de gemeente 
Krommenie met de tekst 
KrommenieAssendelft één ge
meente. Beide gemeenten gin
gen evenwel in 1974 op in de 
gemeente Zaan.stad. Ook Ur
sem probeerde het in de jaren 
\<t^^v de samenvoeging bij Wes
terKoggenland tevergeefs 
met het 'zelfstandigheidsargu
ment'. 
In ZuidHolland probeerde 
ook Driebruggen in de jaren 
tachtig op grond van het zelf
standigheidsargument  Drie
bruggen Zelfstandig in ZuidHol
land  aan herindeling te ont
komen. De gemeente werd 
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evenwel in 1989 bij Reeuwijk 
gevoegd. Soms komen met 
herindeling bedreigde ge
meenten zelf met een alterna
tief. Een aardig voorbeeld 
daarvan vormen de stempels 
van Nieuwveen en Zevenho
ven: Herindeling? Nieuw
veen/Zevenhoven een alter
natief... met perspectief! 
Gemeenten gebruiken ook 
handstempels of stickers om 
te wijzen op de herindeling 
met soms leuke herindelings-
Cinderella's als resultaat. Zo 
gebruikte de gemeente Ilpen-
dam het handstempel Gemeen
te llpendam laat zich NIET ver
knippen. Een voorbeeld uit 
Friesland vraagt om toelich
ting. Op een sticker reiken 
twee cartoonachtige manne
tjes, herkenbaar aan het ge-
meentewapen, elkaar de hand 
boven een riviertje. In de 
tekstbollen staat de Friese 
tekst Dongeradiel len gehiel 
('Dongeradeel Eén geheel'). 
De wapens zijn van de vroege
re gemeenten Oost- en West-
dongedareel, die met Dok-
kum werden heringedeeld tot 
de nieuwe gemeente Donge
radeel. De schuine balken in 
de wapens herinneren aan het 
grensriviertje de Paesens (ver
meld op het bord), dat vroe
ger mogelijk De Donger werd 
genoemd. 

WIJ ZIJN NIEUW! 
Is de nieuwe gemeente een
maal gevormd, dan is hel zaak 
iedereen dat te laten weten, 
ook door middel van het fran-
keerstempel. Na de herinde
ling in de Kop van Overijssel 
in 1973 nam de gemeente 
Brederwiede een stempel in 
gebruik met de tekst Voormali
ge gemeenten Blokzijl Giethoorn 
Volknhove Wanneperveen/ Ge
meentebestuur Brederunede. Nu -
zo'n kwart eeuw later - staat 

een nieuwe herindeling van 
de gemeenten in dit gebied 
op stapel! Waarschijnlijk is dat 
de reden waarom de gemeen
te Genemuiden in 1997 in een 
stempel zijn zelfstandigheid 
(zelfstandig) beklemtoonde. 
De nieuwe gemeente Liesveld 
paste een zelfde formule toe: 
1986 Langerak Nieurupoort 
Groot-Ammers Streeßerk (in een 
pijlvormig kader) Gemeente 
Liesveld. 
Susteren liet in 1982 lijnen 
van de namen Nieuwstadt, 
Roosteren en Susteren samen
komen bij Susteren als nieuwe 
gemeente. Een leuk stempel is 
dat van de nieuwe gemeente 
Zaanstad (1974) met de zelf
bewuste tekst/ongste stad met de 
oudste ervaring. 

JUBILEA 
Sommige gemeenten vieren 
een herindelingsjubileum 
met een speciaal stempel. Zo 
liet de gemeente Leidschen-
dam in 1988 weten, dat deze 
gemeente een halve eeuw be
stond: 1938 1988 Veur en 
Stompwijk samen 50 jaar 
Leidschendam. De Zeeuwse 
gemeente Oostburg vond het 
25jarig bestaan van de nieuwe 
gemeente al voldoende voor 
een jubileumstempel met de 
jaartallen 1970-1995. Het Gel
derse Ermelo verkondigde in 
1997:1972 1997 ermelo 25 -25 

jaar zelfstandig, terwijl Nun-
speetzich '25 jaar jong ' noem
de. Zaanstad vond 20 jaar al 
genoeg: 20 jaar Zaanstad 
1974-1994. Het Limburgse 
Landgraaf liet in 1997 weten 
15 jaar (1982-1997) oud te 
zijn. En dat Zeewolde het 10-
jarig bestaan al voldoende 
vond voor een jubileumstem
pel (ZeewlOlde), zal niemand 
deze jonge gemeente in Flevo
land kwalijk nemen. 

GESCHIEDENIS 
De opheffing van gemeenten 
kan voor sommige filatelisten, 
personen en uitgevers reden 
zijn iets van het verleden vast 
te leggen. Al rond de jaren 
tachtig werden zogenaamde 
provincie-verzamelalbums uit
gegeven. Het Friesch Dagblad 
in Leeuwarden gaf - vooraf
gaand aan de grote gemeente
lijke herindeling (1986) - in 
1981 zo'n verzamelalbum uit 
onder de titel 'Friesland en 
zijn 44 gemeenten'. De kopers 
konden in dit album de sti
ckers met afbeeldingen van 
het provinciewapen en dat 
van de 44 gemeenten plak
ken. In 1992 verscheen het 
boek 'Groninger gemeenten 
van 1808 tot 1992', samenge
steld door H. Visser en K. 
Buist, waarin uitvoerige infor
matie staat over de wapens en 
de gemeentehuizen van de 
Groninger gemeenten. Onge
twijfeld zullen in andere pro
vincies soortgelijke uitgaven 
tot stand zijn gekomen. 
De Postzegelvereniging 'Het 
Land van Hulst' nam in 1970 
het leuke initiatief tot uitgifte 
van zogenaamde 'laatsteda-
genveloppen' (zie het voor
beeld van Koewacht voor de 
vijftien gemeenten die het 
loodje legden bij de gemeente 
herindeling van Zeeuws-
Vlaanderen op 1 april 1970. 
Een verzekeringskantoor in 
Heerenveen nam in het fran-
keerstempel het wapen van de 
voormalige gemeente Aeng-
wirden op, samen met de La
tijnse tekst Tempora mutanturet 
nos mutamur in Ulis (De tijden 
veranderen en wij met de tij
den). 

ONOPGELOSTE PUZZELS? 
Ook als de provinciale herin
delingen zijn afgerond, blijft 
er werk aan de winkel. Veran

dering van vooral politieke in
zichten kan leiden tot andere 
opheffingsnormen, waardoor 
het aantal gemeenten nog ver
der kan dalen. Maar of het 
hoogst merkwaardige verloop 
van de gemeentegrenzen aan 
de Belgisch-Nederlandse en 
Limburgs-Duitse grens ooit 
tot een oplossing komt, is 
maar zeer de vraag. Zo kan de 
gemeente Baarle-Nassau, die 
in een vorig stempel interna
tionale bekendheid door de 
enclaves aanprees, het huidi
ge stempel met de veelzeggen
de tekst Twee landen puzzel 
hoogstwaarschijnlijk ook in de 
21e eeuw nog jarenlang ge
bruiken. 
En Twentestad? De Tweede 
Kamer besloot op 26 april van 
dit jaar tot de instelling van 
deze nieuwe gemeente, be
staande uit de huidige ge
meenten Borne, Enschede en 
Hengelo. Maar vooral oppo
sant Hengelo heeft met span
ning gewacht op de behande
ling van het wetsvoorstel door 
de Eerste Kamer. Want zoals 
wel eerder is gebeurd bleken 
de senatoren ook nu weer 
dwars te liggen. Door de vele 
vragen die minister Peper nog 
moet beantwoorden en het 
feit dat een meerderheid van 
de Kamer tegen is, werd de 
behandeling voorlopig uitge
steld... 

Literatuur: 
Catalogus Frankeerstempels Nederland
se Gemeenten, D. Veenstra, 1986 (3e 
druk). 
Idem, Studiegroep Frankeerstem
pels Nederlandse Gemeenten 
(S.F.G.), 1996. 
Nieuwsbrieven van de S.F.G. 

Noot: 
De cursieve gedeelten in de tekst 
geven aan dat het desbetreffende 
stempel is afgebeeld. Red. 
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Luchtposttentoonstelling in het Luchtvaartmuseum 
Aviodome - Schiphol 16 t/m 24 oktober 1999. 
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Bestelling: Postgiro 402628 t.n.v. "De Vliegende Hollander" 

Dintel 22, 2991 RC Barendrecht. 
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■^ JIMirZHIL pg. SAMENSTELLING: MEVR E. BRAAKENSIEK, 
POSTBUS 5 9 0 5 , 3 2 7 3 ZG WESTMAAS 
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Landelijke secretariaten: 
«W:J.H.Avis,Hoefbladl05, 
1689 SVZwaag, ©0229230192. 
federatie I.V. Philatelica: Zwaard
vegersgaarde]30,2542THDen 
Haag, ©0703663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mondeursweg 40,6721TZ Benne
kom. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer, M. Mijwoart, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Alblasser
dam, ©0786930004. 
Alkmaar: 
«l'Pl'iC.Th. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, 
©0725157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karscb, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, 
©0546861525. 
Almere: 
l/PW/l/mefeiA.H.deHoop
Meijer, Hilversumpad29,1324SL 
Almere, ©0365331981. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, P, von der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172421332. 
Altena: 
NVPV; mw. A. SprangersBokke
nes, Provintioleweg N 128,4286 
EEAlmkerk, ©0183403952. 
Amersfoort: 
PVAmersfoort, C. de Graaf, Schel
tussingel 65,3814 BH Amersfoort, 
©0334752046. 
/lPf'De/fe;';G.A.Montfrooy,Al
berikpad 23,3813 KT Amersfoort, 
©0334724131. 
Amstelveen: 
PV Amstelveeir, mw. A.P. Hesse
ling,S. Vestdijklaan 15,1187 W/H 
Amstelveen, ©0206438534. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Hoyo van Some
renlaan 50,1187 RB Amstelveen, 
©0206405039. 
Hollandia, T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©0206142947 (no 19.00 uur). 
AV'De Philatelist'; f.im.^.i. 
Weiden, Velserstraat 45,2023 EA 
Haarlem, ©0235262028. 

/ISl'$WR/ote//e;J.J.M.Snel, 
Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©0206303913. 
PW/Afilatelie; F.R. Bruamon, Dis
sel 39,1141 ZM Monnickendom, 
©0299654163. 
fV'5/o/üü/80';mw.A.C.Hooger
huisvan Schellen, Van Baerle
straatHbv, 1071 AW Amster
dam, ©/ fax 0205734323. 
AmsterdamNoord: 
PV AmsteróamNoori, P. van 
Veen, Loenermork 530,1025 TV 
Amsterdam, ©0206366823. 
AmsterdamBuitenveldert: 
BPC'Veriamelze'mh^mV 
Postma,Sarphatiparkl6,1072 
PA Amsterdam, ©0206623744. 
Apeldoorn: 
NVPV; H. Brelmer, Valkenbergloan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055
3558256. 
f rDe6/oèe' ;P. Bakker Schut, K. 
Onnesstraot 10,7316 LS Apel
doorn, ©0555222973. 
Appingedam: 
PV Appingedanr, W. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dam, ©0596629693. 
Arcen: 
IV Philatelica; C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©0774732628. 
Arnhem: 
« W ; JEHuiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©0263231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Mocrander, 
Sleedoornlaan 6,6841 AB Arn
hem, ©0263218839. 
Assen: 
VVPV Assen; H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592313698. 

Baorn: 
PVBaarn; G.W. Leive, Prof. F. 
Andreoeloan 93,3741 EK Baorn, 
©0355415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philatelica; mw. T. Ackemo, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©0206594481. 
Barneveld: 
/V'De6/oÄe';P.Broekema,Wes

selseweg 34,3771 PC Barneveld, 
©0650488744. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. J.E.M. 

BeijerVermeulen, Schoolstraat 
17,4611 MD Bergen op Zoom, 
©0164234576. 
/ T ' M o Oosf'iT. van Esch,Ura
nusloon 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
/T'DeG/oÄe';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 1562,6605 AM Wij
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; R.v.d. Runstroot
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 VJ 
Beverwijk, ©0251224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'HetPoslmerk';m^.M.v.é. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt
hoven, ©0302290466. 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen:; A.J.M. Goo
ren, Op de Smelen 38,5863 BN 
Blitterswijck, ©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica, mw. M.J. Schelle
kens, Raafstraat 1,2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172475944. 
Bodegraven: 
NVPV, S. Vellekoop, Koninginne
weg 158,2411 XW Bodegraven, 
©0172613475. 
Borne: 
WPl^ M.H. Visser, Von Heems
kerkstroot 37,7622 JG Borne, 
©0742662682. 
Boskoop: 
NVPV, J.H. Lensink, Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172
213580. 
Boxmeer: 
PW Boxmeer e.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485
571842. 
Boxtel: 
mi^J.A.C.Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411673775. 
Breda 
PI'Äferfo; P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©0765650278. 
Brielle: 
PI' Philatelica Brielle Westvoorne, 
H.G.T.M. Overbeek, Sluysstraat 
14,3237 AT Vierpolders, ©0181
415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; LL van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©0555421952. 

ADRESVERBETERINGSFORMULIER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Meld dit dan aan mevr. E. Braakensiek, Postbus 5905, 
3273 ZG Westmoos. U kunt uw correcties ook emailen: e.braakensiek@worldonline.nl 

Plaats: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Brummen/Eerbeek: 
/T'De6Ue';C.W.Stolk,Ruygen

bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313650802. 
Bussum: 
NFV 'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
©0356933132. 

Castricum: 
PV Castricunr, D.C. v.d. Woerd, Tu
reluur 12,1902 KM Castricum, 
©0251658235. 
Coevorden: 
PVCoevorden e.o.; E. van Fcossen, 
Orionstroat 27,7782 RE De Krim, 
©0524571889. 

Dalfsen: 
IV Philateliccr, J. Schoemoker, 
Magnolialaan 9,7711 LX Nieuw
leusen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschnüren, Longe
straat 133,7491 AD Deiden, 
©0743761719. 
Delft: 
l'Pl'De/ftiA.P. Scheuten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174295279. 
Delfzijl: 
PI''De ftVe/';P.A.M. Helwig, Hoef
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596626213. 
Deventer: 
/l/l'PI^MarielleVaessen,DeWip
pert2,7216PNKringvanDorth, 
©0573221315. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgans 36,1111 WG Diemen, 
©0206907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraot 27,6951 AB Dieren, 
©0313421220. 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; A.H. Soomers, Beg
gelderveldweg 34 E, 7091 HM 
Dinxperio, ©0315652374. 
Doesburg: 
FV'De Globe'; P.J. van Krieken, 
Kloosterstraat 8,6981 CD Does
burg, ©0313476486. 
Doetinchem: 
prOe 6/oÄe'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem, ©0314622272. 

Dordrecht: 
l^VPl/Dorr/rec/i/; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©0786170884. 
DPrOe Post/op'; J.J. Ouwer
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht, ©0786133975. 
Drachten: 
PV Drachten; J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512
514695. 
Drenten: 
PVDronten e.o.; C. Schmidt, De 
Ruiter 14,8252 EA Drenten, 
©0321313760. 
Drunen: 
Pl''P/i(/o/ron';A.C.G.vanNoort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 

©0416373144. 
Druten: 
/y 'De 6/o4e';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort : 
f l ' 'De6Ue';A.C.0i jke, DeGan

zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©0263115271. 

Echt: 
PM/er. fc/i/;H. Vogels, Ruim
straat 39,605 U B Maasbracht, 
©0475468369, email: henk.vo
gels@worldonline.nl. 
PhVGelreGulick/Echt; P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KXEcht, 
©0475486144. 
Edam/Volendam: 
Pl'.'fropos/';L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr.34,1135EDEdam, 
©0299372017. 
Ede: 
/T'De6/oÄe';G.Radstaat,Wil
terdinkstraat22,6712ECEde. 
Eibergen/Neede: 
NVPV, H.J. Kuiper, Bronbeekstraat 
60,7151 EK Eibergen, ©0545
475217. 
Eindhoven: 
Pff; H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17,5694 CD Son en Breu
gel, ©0499476414. 
Philips PV, R. Arts, Heggeronklaan 
15,5643 BP Eindhoven, ©040
2117972. 
Eist: 
fl''OeG/oie';B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481
373783. 
Emmeloord: 
/l'P/i;/flte//fo;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514
561903. 
Emmen: 
P.V. Emmen; G. de Vries, Veldak
kers56,7841AHSleen,®0591
361814. 
Enkhuizen: 
IV Philatelica, mw. A.W.D. Zijlstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228314801. 
Enschede: 
EPl^.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053
4281221. 
Epe: 
NVPV, mw. M.L. RemptRaebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist';^.m.Mon 
Soest,Berloherhof15,6l32SN 
Sittard, ©0464518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bongmo, Boomgoorddreef 5, 
3243 AC Stad A/h Haringvliet, 
©0187611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim

minck, Vogelzongsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113227945. 
Gooi & Eemland: 
W P P . M . van der Spoel, Hön

dellaan6,1272EEHuizen,&035
5262702. 
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Goor: 
NVPV; J.A. van Achthcven, Zwa
luwstraat 17,7471 HHGoor, 
©0547-272876. 
Gorinchem: 
PV Gorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw. E.J. Dekker-van 
Vliet, Hon Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182-
518549. 
's-Gravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, De Hoogh-
komer 46,2253 M Voorschoten, 
©071-5722702. 
Philatelica Den Haag; A.F. van Ra-
vesteijn, Heliotroopfaan 370, 
2555 ML Den Haag, ©070-
3230472. 
PC 'De Kring'; L.H. Arkesteijn, Paul 
ScholtenrocTe 99,2717 HG Zoeter-
meer, ©079-3510424. 
S/ie// 7e Viem, aid. Filatelie; A. 
van Hoorlem, Van Slingelondt-
plantsoen 12,2253 WT Voorscho
ten. 
PV 'Vredestein'; mw. S. van Vlij
men, Gagelplein 33,2563 TV Den 
Hoog, ©070-3255849. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591BM 
Den Hoog, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelica; D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, Phil. 
Centrum, Emmastroat 5,9722 EW 
Groningen,&05Ü-5018234. 

Haarlem: 
NVPV; F. van Schoik, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
IV Philatelica; H.J. Hooning, Hol-
bertsmostraat 48,2035 CH Haar
lem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IV Philatelica; mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Hallweg-Zwanenburg: 
PZCS.P.A; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstrekeir, W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 5, 
3842ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hardinxveld: 
PrDe/'/i//otefc/';D.Kanning, 
Gerard Doustraot 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; G. de Beer, De 
Plassel,8449EHTerbond, 
©0513-625239. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.o.; mw. L.J. 
Folkers, Bloemaertloan 11,1701 
VH Heerhugowaard, ©072-
5715665. 

Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wol-
sing-Grens, Promenade 267,6411 
JJ Heerlen, ©045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
fl'Den//e/cfef;L.Ch. Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
P V. Hellevoetsluis; J. Renden, 
Bachstroat 12,3223 TA Hellevoet
sluis, ©0181-315643. 
Helmond: 
P.V. 'De Helm, Helmonden Om
streken'; T.A.J. Leijten, Eikenwol 
15,5706 U Helmond, ©0492-
534793. 
WfHe/mo/K^J.Neggers.Van't 
Hoffstraat 4,5707 ES Helmond, 
©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
/lmiof/i/se/Y;J.S.P.vandeRuit, 
Lod. van Nassoustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 

Hengelo (0): 
«W;B.E.Sauerwald,Scherphof-
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV; C.W.M. 
Schreurs, De Bréoutélaan 1,5263 
GBVught, ©073-6566224. 
Heusden: 
W ß W Penny'; M.LH. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Jovolaan 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
/|/P/i;/o/e//fo;Postbusll5,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewoard: 
FV Hoekschewaard, E. Deen-Oos-
terwijk. Lange Hilie 42,3261 TL 
Oud-Beijerlond, ©0186-615266. 
Holten: 
NVPV; T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveerr, H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezond-Soppemeer: 
PHVHoogezand-Sappemeer, J.H. 
Bos,J.W.Frisolaan31,9602GG 
Hoogezand, ©0598-351485, E-
mail; l.bos@wxs.nl. 
Hoorn: 
NVPV Md West-Friesland, i.m. 
LeBlonsch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey-
mo, Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

Kampen: 
/i/P/i;/o/e//ffl;J.G.Fidder,Gallé-
straot 43,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsburg; mw. W.P. 
Blok van Duijvenvoorde, Romei
nenstraat 3,2225 ZA Katwijk, 
©071-4016500. 

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

Langedijk: 
IV Philatelica; S. Ligthort, Anna 
vanSaksenstr.l9,1723KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
NVPV; H. Steygerwolt, Voorwaarts-
veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345-619473. 
Leiden: 
IV Philatelica, R.K.J.Hegenborth, 
Callenburghplantsoen13,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
[WI^Th.Koorn,Julianastraat 
45,2351 GW Leiderdorp, ©071-
5894094. 
Lekkerkerk: 
f.)V.P.l'.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
A/W;S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602LREnkhuizen,®0228-
312871. 
Leusden: 
WPV 'De Loupe'; mw. J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
/Y'De 6/oie'; H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstroot 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deugen-
weerdl8,7271XTBorcuio, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nausestroot 335,7585 PB Glane, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis; G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstroot 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
fox 043-4582727. 
PV Zuid-Limburg; A. Thewissen, 
Koningsplein 101C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
PA/'/otefoo/'.l'.; F. Hottinga, Jan 
Steenstroatll4,7944TPMeppel, 
©0522-263491. 
Monnickendam: 
/'l''M'o/er/fln(/';R.J.Schoof,Lau-
wersmeer 45,1447 LA Purmerend 
,&0299-645788. 
Monster: 
WPl^ H.A. van Krimpen, Van 
Bemmellaan70,2681CX Mon
ster, ©0174-245049. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der Neut-Bloouw, St. van Rumela-
erstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 

©0578-613396. 
Noordwijk: 
V.P.N.; B. Willing, Spoorlaon 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; m.^. 
Ooms,EijkenDonck6,2211SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632. 
Noordwijkerhout: 
/|//'/i//ote//co;J.M.G.vanMulle-
kom, Moondagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV, P.J. van Boven, Eeckelha-
gen 14,8071 ZS Nunspeet, 
©0341-254615. 
Nijmegen: 
/Vl^Pl^LLA. Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 ZTWijchen, ©024-
6417443. 
FV 'Noviopast'; J.G.M. Radema
ker, Beethovenln 343,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331, E 
mail: J. Mulder@mie.kun.nl. 

Oldenzaal: 
OP/yp.J.Teunis, Dr.DeBruyne-
stroat 35,7576 BJ Oldenzaal, 
©0541-514243. 
Oostburg: 
P. V Land van Cadzand;; J.W. Lan-
se,VanOstadestraat58,4501KV 
Oostburg, ©0117-454546. 
Oosterbeek: 
PI''De 6/oie';L. Mulder, Herten
straat 2,6865 WP Doorwerth, 
©026-3335732. 
Oosterhout: 
OVPV, A. Berkhoudt, Lod. Napo
leonlaan 57,4904 LG üosterlhout, 
©0162-429154 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Bea-
trixstr. 26,7591 GD Denekamp, 
©0541-351936. 

Purmerend: 
IV Philatelica; H. Zwertbroek, van 
IJsendiikstraot 195,1442 CK Pur
merend, ©0299-426576. 
Putten: 
Pl''7e/5tor';H.D.Buitenwerf,Wit-
tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©033-2452484. 

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

weg 11,6019 AWWessem, 
©0475-562702. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraot 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
Pl̂ P/i/Zo/efeo; P.Pors, Clara Wich-
monnstroat 110,2984 XJ Ridder
kerk, ©0180-430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz-Kooi-
mon. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
ROVShell-Filatelie; J. Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PfMef(/om; J.Vellekoop, Pres. 
Steynstroot 21,2312 ZP Leiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica, E. Taook, Juliana 
von Stolberglaon 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 
Rijssen: 
NVPV, J. Freeke, Braokmansdijk 
12,7462 LV Rijssen, ©0548-
515201. 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk; mw. L. Stokman-
Veldhoven, Hoornbruglaon 36, 
2281 AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
PI/5on/pooffPl'S;H. de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87,2023 VP Hoor
lem, ©023-5256107. 
Sossenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne-
kamp. Kwekersweg 92, 2171 DZ 
Sossenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
PK'M'es/fr/es/oncl';P. Blokker, 
Hoep67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327. 
Schijndel: 
SVPV; H.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittord: 
Pl'S/ffofc/e.o.;O.P.D.Bolech, 
Burg.SchrijenstraatlO,6137RR 
Sittord, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PrP/i/fefeo'; J. van Schoik, Ado-
mo van Scheltemostroot 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Eemland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
/l'P/i;/o/e//fo;E.v.d.Graaf, Dalle-
Iaanl4,3208CGSpijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskonaai/Konaalstreek: 
IV Philatelien; E. Sijpkes, Gronin-
gerloon 16,9501SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Stichts Overkwortier: 
IVPhilatelica; R. Hojer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk'; LW. ie 9ii-
der,Lingestraat 5,4535 EP Ter
neuzen, ©0115-697125. 
PV Zeeuwsch-Vlaandererr, G.v.d. «' 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. 

Vervolg: omslaan a.u.b. 
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Tiel: 
Philatelistenclub Tiet, B. Visser, De 
Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344-612378. 
Tilburg: 
l'/T/ï/ïüfg; W.F.M. Tukker, post
bus 10418,5000 JK Tilburg, 
©013-5714417. 

^ Twente: 
WW; E.J. Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 

Uithoorn: 
-^ IV Phikteliccr, J.S.P. Drost, Coupe

ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 
Utrecht: 
«W;G.M.E.Mélotte,TenVelde-
straat71,3454EJDeMeern, 
©030-6662432. 
UPhV; J. van der Meulen, Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
WWrec/n G.Kruijt,Mauritslaan 
55,3454XRDeMeern,©030-
6662998. 

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

©0318-515062 
/'l''fr;möfll;ef';E.deBlauw,'t 
IWelkhuis 40,3902 GW Veenen
daal, ©0318-513512. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; J. van Hot-
tum. De Sitterlaan 52,5505 AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendaai: 
fV'De6/o6e';mw.H.W.Wolthuis-
Oosterwijk, Wulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 
Venio: 
P.V'PhilaVenlo';Hi.iM.G\e\en, 
Framboosstraat 9,5925 HJ VenIo, 
©077-3820064. 
Vionen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
Herman de Manstraat 6,4132 XS 
Vionen. 
Vlaardingen: 
«l'Pl^W.G.L.Poels,L.deColig-
nyln 96,3136 CS Vlaardingen, 
©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissingse FV; J. Heijkoop, Postbus 
391,4380 AJ Vlissingen, ©0118-
466665 
Vli jmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Falier, 
Badweg 28,5253 AV Nieuwkuijk, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
//P/i;/o/e//co;E.K.Roelfsema,Pot-
beker 65,5384 DN Heesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
WW;F.W.M.Nijp,Bartoklaan26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwi jk: 
WPV'De Langstraat'; i AM. ^an 

Best,Mgr.Völkerstraat40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 

FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julianostr. 40,6707 DG Wagenin
gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L.L. Komminga, 
Spinozolaan I D 1,2273 XA Voor
burg, ©070-3871987. 
Waubach: 
/TiVouAof/i'; E.P. Valent, Europa
weg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
fi/otefoolVeert e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, Ireneloon 29,6006 HB 
Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Looke-
ren,G.H.Breitnerstr.20,1382AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westbrabont: 
/l^P/i//o/e//co;J. de Koning, 
Schoonhoutll6,48721WDEtten-
Leur, ©076-5014012. 
Wieringen: 
;^P/i/7o/eÄco;J.M. Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytushoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
/I^P/i/Zo/e/Zco;]. van der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum:. 
PV Winsum e.o.; 0. Hof, Rottumer-
oog2,9989CPWarffum, 
©0595-424685. 
Winterswi jk: 
FV 'De Globe'; B.J. Pampiermole, 
LaanvanHilbelink44,7101WN 
Winterswijk, ©0543-521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping-

broek,Koekoeksr.l6,7102AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
FV Woerden; W.O. Cornelissen, 
Luxemburgloan 34,3446 AJ 
Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
IVPl''Onrfer/e/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolberglaon 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
PrDe6/oÄe';J.H.G. Gosselink, 
Morgrietstraotl 1,6602 CN Wij
chen. 
Wi jk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; mw. B. 
Steijger, Aordbeiengaord 2,3962 
HE Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVIJmuiden; G.C. Bakker-Bakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310, inLrondzen-
ding. 
IJssel- en Lekstreek: 
Pl'Wsse/-«iefafree/t;wnd.A.J. 
Elshoff, Boorn 54,3068 U\ Rotter
dam, ©010-4553069. 
IJsselhom: 
Prüsse/Ziom'; mw. D. Vrugt, P. 
Christinostr. 42,8331 GB Steen
wijk, ©0521-511185. 

Zoonstad: 
l'l'ZPl''De Posrtoom'; H.Smit, Ro-
zeboom5,1541RH.Kooga/d 
Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraoij, 
RembrondtstraotlO, 1506LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZeewolde; G.W. Spek, Kwelder 
30,3891 GR Zeewolde, ©036-

5225827. 
Zeist: 
Zeister Zegelloekers 'Z4; J.W.K. 
Eros, Slotloan 149 III, 3701GB 
Zeist, ©030-6977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
ger-Steenstras, Verl. Emmostroot 
29,6673 XAAndelst, ©0488-
454277. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur-
doornstraat 23,6903 CJ Zeve
naar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland, J.C. Steu-
tel, Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
P. V. Zoetermeer en ümstr.; W.M. 
Buit, Aburahout 33,2719 MX Zoe
termeer, ©079-3610524. 
Zuidlaren: 
/l/P/i/Wca;H.Nijland, De Hilde 
36,9476WBZüidlaren,©050-
4093722. 
Zutphen: 
n''DeG;o6e';R.M.Huttinga,v.d. 
Vegtestroot 99,7201 BE Zutphen, 
©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; R. Reijn-
ders, Regenboogstraat 3,8061 GL 
Hasselt, ©038-4771726. 
Zwijndrecht: 
WPV Zwijndrecht e.o.; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstroot 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078-
6209088. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Johon 
van Oldenbarneveltstr. 12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 

Philaö7z;ia 
Lil de dierenwereld 
VaAens l^unnen last heb
ben van zonnebrand. 

Geschiedenis 
Peter de Grote liet het 
hoofd van de minnaar van 
zijn vrouw afhakken, waar
na het op sterk water werd 
gezet. De pot met zijn 
macabere inhoud kreeg 
vervolgens een plaatsje bij 
het bed van zijn vrouw. 

WelenschaD & Techniek 
De eerste Ford-atuo's 
hadden Dodge-motoren. 
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In de Tweede Wereldoor
log bedroeg de totale 
Amerikaanse automobiel-
producüe 139 stuks. De 
producüecapaciteit werd 
zo goed als geheel ingezet 
om oorlogsmaterieel te 
vervaardigen. 

Beroemde mensen 
De meisjesnaam van de 

moeder van Buzz Aldrin 
(de tweede mens die voet 

op de maan zette) was 
Mom (maan). 

Ons lichaan) 
Scheurbuik (gebrek aan 
vitamine C) was fataal voor 
41 van de 98 bemannings
leden van de eerste Stille-
Zuidzeeëxpeditie van 
James Cook in 1768. 
Omstreeks 1795 zag men 

het belang van citrus
vruchten in; vanaf dat mo
mentwerd op alle Britse 
marineschepen citroensap 
verstrekt. 

«MMM 
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M P O 8 8 Munten- en Postzegel Organisatie '88 organiseert: 

[NT. MUNTEN- EN POSTZEGELVEILING 

Zaterdag 18 december 1999 in "De Rank',' Nijemonde 2, Nieuwegein 
Inzenden dagel i jks moge l i j k ! Gratis veilingcatalogus bei 030-6063944 

GROTE MUNTEN- EN POSTZEGELBEURZEN (van lo.ootot leoo uur) 

Eindhoven 26 september DeTongelreep', A. Coolenlaan 5 
Rotterdam 3 oktober Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 (t.o. R'dam CS) 
Amsterdam 10 oktober Ondernemerscollege Amsterdam, K. Klinkenbergstraat 1 (OCA) 
Etten-Leur 17 oktober Cultureel Centrum 'De Nobelaer', A. van Berchemlaan 2 
Den Haag 24 oktober Ned. Congresgebouw, Churchillplein 10 
Eindhoven 31 oktober 'DeTongelreep', A. Coolenlaan 5 
Amsterdam 7 november Ondernemerscollege Amsterdam, K. Klinkenbergstraat 1 (OCA) 
Alkmaar 14 november 'De Rekere', Muiderwaard 396 
Rotterdam 21 november Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 (t.o. R'dam CS) 
Waalwijk 5 december "Het nieuwe Lido'fVijverlaan 10 
Etten-Leur 19 december Cultureel Centrum 'De Nobelaer', A. van Berchemlaan 2 
Den Haag 26 december Ned. Congresgebouw, Churchillplein 10 (2e Kerstdag!) 

Informatie: MPO '88:Tel. 030-6063944 - Fax 030-6019895 - ht tp: / /www.mpo88.demon.nl 

-> - FILATELIE "DE BOEIER' -¥ 
N E D E R L A N D Z W I T S E R L A N D 
Postzegels in luxe kwaliteit postfris of gestempeld; geen fdc's 
Prijslijst gratis op aanvraag Prijzen in Nfl 

UIT ONZE PRIJSLIJST ZWITSERLAND POSTFRIS (nummering volgens Michell 

128 29 350 00 
130 32 240 00 
133 35 120 00 
142 395 00 
143 44 78 50 
146 48 17 00 
149 51 32 50 
153 55 32 50 
172 74 29 50 
175 78 32 00 
185 88 25 00 
209 12 7 00 
214 17 5 00 
218 21 5 00 
222 25 4 25 
226 182 50 
229 32 4 50 
235 38 5 50 
241 44 4 50 
246 49 15 00 
250 55 132 50 
262 65 1125 
266 69 9 25 
281 84 9 00 
287 90 8 75 
294 96 12 50 
blok 2 102 50 
306 09 1125 
314 17 4 50 
blok 3 8 50 
321 24 24 50 
326y 1 00 
326z 42 50 
blok 4 75 00 
328 30v 275 00 
328 30w 240 00 
328 30x 37 50 
331 34 5 00 

335 43 
356 
357 58 
359 62 
blok 5 
373 76 
377 85 
386 387 94 
396 97 
398 399 02 
blok 6 
405 07 
408 09 
blok? 
412 15 
416 
blok 8 
blok 9 
420 21 
blok 10 
424 27 
428 30x 
43134 
435 37 
439 42 
443 44 
blok 12 
460 63 
464 465 68 
469 
471 74 
475 78 
480 83 
484 87 
488 91 

32 50 
150 
2 00 
5 50 

525 00 
5 00 
65 00 
0 75 
97 50 
2 25 
0 75 
4 25 

147 50 
17 50 
210 

122 50 
4 50 
0 50 

105 00 
105 00 

2 00 
87 50 
4 50 
2 75 
8 25 
150 
5 25 
3 50 

187 50 
19 50 
100 5 75 
0 50 
1150 
4 50 
1150 
4 75 
4 50 

496 99 
508 11 
blok 13 
514 17 
518 
519 21 
522 24 
525 28 
529 40 
541 44 
545 49 
550 54 
555 59 
blok 14 
561 65 
566 69 
570 74 
575 79 
580 84 
585 
586 87 
588 92 
593 96 
597 01 
602 06 
607 10 
blok 15 
613 17 
618 22 
623 26 
627 31 
632 36 
637 40 
641 45 
646 47 
648 52 
653 56 
657 61 

2 75 
8 75 

115 00 
5 50 
42 50 
175 
2 50 
9 00 
26 00 
5 25 

24 00 
15 00 
24 00 
357 50 
1175 
5 50 
15 75 
10 75 
14 75 
6 00 
100 

13 50 
6 75 
13 50 
13 50 
5 25 

122 50 
13 50 
12 50 
5 00 
1125 
8 25 
4 75 
9 75 
3 75 
8 50 
2 50 
8 00 

662 
663 67 
668 71 
blok 16 
674 78 
679 80 
681 82 
683 86 
687 91 
692 95 
696 13x 
714 18 
blok 17 
720 21 
722 26 
727 30 
731 35 
736 37 
738 41 
742 46 
747 50 
751 55 
756 57 
758 62 
blok 18 
764 67 
768 73 
blok 19 
775 79 
780 781 782 85 
786 88x 
786 90y 
791 94 
795 99 
800 01 
802 

0 50 
5 50 
2 50 
17 50 
6 75 
150 
19 50 
14 50 
5 25 
5 00 
2100 
1150 
52 50 
100 
8 50 
3 50 
5 75 
125 

49 50 
4 75 
4 50 
3 50 
175 
3 75 
6 75 
10 50 
6 50 
8 50 
3 25 
4 75 
0 60 
2 00 
3 75 
5 25 
2 00 
2 25 
100 
3 25 

803 07 
808 11 
blok 20 
814 18 
819 
820 21 
822 
823 24 
825 
826 30 
831 32 
833 35 
836 40 
841 842 
843 44 
845 49 
850 
851 52 
853 57 
858 61 
862 65 
866 69 
870 73 
874 77 
878 86 
887 90 
891 94 
895 99 
899 
900 01 
902 05 
906 10 

2 00 
125 
1 75 
2 00 
0 35 
150 
0 35 
0 60 
0 50 
2 00 
4 25 
1 10 
2 00 
0 35 
0 35 
0 95 
2 00 
0 35 
0 35 
2 00 
150 

1150 
2 00 
150 
2 00 
7 00 
150 
2 00 
4 25 
2 50 
100 
2 00 
2 50 

Voor met vermei 
de nummers en 
complete laar 
gangen zie onze 
gratis prijslijst 

Onze prijslijst heeft nummering volgens Michel Yvert en Zumstein 
Bestellingen schriftelijk of per fax Levering tegen vooruitbetaling of onder 
rembours 
BIJ bestellingen tot Hfl 250 - + 3 50 verzend /adm kosten {rembours + 16- ) 
Boven Hfl 250 - franco levering Minimumorder s v p Hfl 50 -
BIJ VOORUITBETALING 5 % KORTING! 
Betaling door overmaken naar giro/bankrekening of bijsluiten betaalkaarten/euro
cheques 
KLIPPER 75 2991 KL BARENDRECHT TELEFAX 0180-621428 
TELEFOON 0180 619743 (s avonds en in het weekend) 
POSTGIRO 2718493 ABN/AMRO 50 50 44 978 

Geen winkel 

Postzegelhandel De Viking 
Voor al uw nieuwtjesabonnementen (zowel voor uw 
landenverzameling als voor uw motief venzanneling) 

bent u hier op het juiste adres. 

U mist geen enkele uitgifte! 

Ook oudere uitgiften zijn leverbaar Stuur uw 
mancolijst en wij antwoorden op korte termijn. 

Postbus 484, 3430 AL Nieuwegein 
Telefoon: 030-273 30 30. Fax: 030-600 08 65. 

Geen winkel; bezoek alleen op afspraak. 

INTFRFS^AVTf. P \v\'m^rVWKh\ P(1ST7F(;H BdFKIFK 
ALBANIË Boekje Charlie Chaplin 25 00 
ANGUILLA Boekje met red Booklets Intern 18 00 
AUSTRALIË Lord Howe Island nr 1 (opl 200 ex) 320 00 
CANADA Winnie The Pooh boekje (1996) 35 00 
CYPRUS Europa 1999 (met schildpad op kaft) 14 00 
FRANKRIJK Boekje met Euro zegels 15 00 
GR BRITT Profile on pnnt druktechnieken 37 50 
IERLAND Gaelic football (4 boekjes) 40 50 
INDONESIË nr 11 paddestoelen 5 00 
LITOUWEN 75 jaar Filatelistische Bond 10 00 
NEDERLAND Jubileumboekje Postautomaat 7 50 
NOORWEGEN Toenstenboekjes (3 stuks) 50 00 
POLYNESIE Grootformaat boekje fruit 34 00 
VER STATEN H zegels 4 verschillende boekjes 70 00 
ZWEDEN Dierenriem met 6 hoekige zegels 21 75 
ZWEDEN Boekje met vlinderzegels 8 75 
ZWITSERLAND Wijngaardfeesten 19 00 
Vraag onze prijscatalogus 1999/2000 Te verkrijgen door overmaking van ƒ 7 50 op postbank 1428625 
t n V Booklets International te Waalwijk Gratis bij bestellingen boven ƒ 50 - Bestellingen onder ƒ 75 -
+ ƒ 2 50 portokosten, tot ƒ 250,- ->- ƒ 11 50 Boven ƒ 250,- geen portokosten Bij voorkeur vooruit 
betaling 

L I T I flTE^MÄTD \ n POSTBUS 1051 
11= 5140 C8 WAALWIJK 

TEL 0416 331451 
FAX 0416 342856 
booklets@telebyte nl 

li 

http://www.mpo88.demon.nl


KILOWAAR MET VEELAL 1997/1998 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortering + hoge waarden 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Franknjk grote variatie + hoge waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortenng 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 

Levering onder rembours + ƒ 12,50 porto Filatelistische frankering 

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 

GRATIS PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr. vanaf 2 0 % NVPH 
• Nederland gebr. vanaf 2 5 % NVPH 

Kwaliteit gegarandeerd 

Postzegelhandel A.A. Lodder 
Omloop 73, 9401 VG Assen, 

tel. en fax 0592-314588. 
e-mail: ton.12@wxs.nl 

Geen winkel, bezoek op afspraak. 
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grote sorter ing - kwal i te i t - lage prijzen - ~ 

gratis verzamelingen- en 
restantenlijst 
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Nederland en overzee 
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Uw MANCO-lijsten volgens Michel of Yvert cat zijn welkom. 
Wi] hanteren zeer redelijke prijzen 

l a n O e n kwahteitsvoorraad van 
Nederland/overzee, België, W-Dui ts land, Berlijn, D D R , 
Denemarken, Farcer, Groenland, Frankrijk, Monaco, Hongarije, 
Ierland, Indonesië, Israel, Finland, Liechtenstein, Luxemburg, 
Noorwegen, Oostenrijk, rep Suriname, Vaticaan, Ver. Europa, 
Ver Naties, Zweden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden, 
Australië, Canada, Nieuw Zeeland 

m o t i e v e n l 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 

de venrayse 
postzegelhandel 

O -

Julianasingel 1 - 5802 AS Venray 
Winkel teL/fax: 0478-586391 (bestellingen) 

Prijsli jsten: te l . 073-6572334, fax 073-6572785 
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HANDBOEK PLAATFOUTEN 
CIJFEREMISSIE 1876-94 

AG NL (duits) handboek Plaatfouten Nederland Cijferemissie 
1876-1894 editie 1999 ca 300 blz 8 5 , — 
Boissevain handboek postgeschiedems Ned Indie 1942-49 118 blz 24,50 
Moree handboek postvervoer Nederland-Azie tijdens VOC 287 blz 6 5 , — 
Zonnebloem catalogus Indonesia 2000 155 blz 20,90 
Zonnebloem catalogus Republiek Suriname 2000 72 blz 17,90 
IS (eng) spec cat Malaysia/Singapore/Brunei 2000 268 blz kleur 52 ,— 

Facit (eng./zweeds) spec. cat. Scandinavië 2000 ca. 820 blz. 105,— 

Philatelia (eng /zweeds) spec cat Zweden 1999 355 blz kleur 54 ,— 
Philatelia speciale catalogus Noorwegen & Denemarken &. Gebieden & 
Faroer & Groenland 1999 431 blz kleur (met brieven waardering) 49,50 
Philatelia speciale catalogus Finland & Aland & IJsland & Estland & 
Letland & Litouwen 1999 449 blz kleur (met brievenwaardering) 49,50 
Michel (duits) catalogus Scandinavië 2000 ca 510 blz 52 ,— 

Yvert-catalogi (frans) 
Catalogus Frankrijk 2000 390 blz kleur 3 8 , — 
Catalogus Monaco & Andorra & CEPT & UNO 2000 kleur 22 ,— 
Cat Franse Gebieden tot onafhankelijkheid 1999 493 blz kleur 50 ,— 
Catalogus Overzee A-Brazilie 1998 813 blz 5 9 , — 
Catalogus Overzee Brunei-C 1998 777 blz 5 9 , — 
Catalogus Overzee D-Guatemala 1999 816 blz 5 9 , — 
Catalogus Overzee Guinea-Lesotho 2000 6 5 , — 
Catalogus Overzee O-Somoa 1997/98 736 blz 5 9 , — 
Catalogus Overzee Seychelles-Z 1997/98 733 blz 59 ,— 
Wereldcatalogus jaargang 1998 256 blz kleur 30 ,— 

Michel (duits) catalogus CEPT/UNO 2000 416 blz 3 7 , — 
Afinsa (port)) spec cat Portugal & Macau 2000 ca 525 blz kleur 6 5 , — 
Yang (eng ) speciale catalogus Macau 1998/99 12 blz kleur 32,50 
MBA (hong ) speciale catalogus Hongarije 2000 360 blz kleur 57 ,— 
JB (eng ) speciale catalogus Malta 2000 180 blz kleur 39,50 
SBK (duits) catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2000 kleur 34,50 

Schaken op zegels 
Gibbons (eng ) wereldcatalogus Schaken op zegels 1999 45 blz 27,80 
Domfil (eng ) wereldcat Schaken op zegels 1999 150 blz kleur 29,50 
Gibbons (eng ) wereldcatalogus Treinen 1999 188 blz (A4) 39,50 
McKee (eng ) wereldcat Padvinders op zegels 1998 (geen afb) 49,50 

Pergamijnzakjes 
45/60 mm per 100 6— perlüOOSO — 
62/ 62 mm per 100 6,50 per 1000 60,— 
65/102 mm per 100 6,50 per 1000 60,— 
75/102mmperlOO 5 50 perl000 60 — 
70/150mm per 100 8— perl000 70 — 
85/117 mm per 100 8— perl000 70 — 

95/132 mm per 100 8,— per 1000 70-
105/150 mm per 100 8— per 1000 70-
115/160 mm per 100 11 — per 1000 99-
130/200 mm per 100 15,— per 1000 135-
145/230 mm per 100 15 — per 1000 135-
165/215mm per 100 20— per 1000 175-

Fil-I-Safe Insteekboeken 
Zwarte bladen 23/31 cm, glasheldere stroken 

Leverbaar in rood, blauw, zwart en groen 
Fil-I-Safe G 8 Z 16 bladzijden 17,50 
Fil-I-Safe G 16 Z 32 bladzijden 29,50 
Fil-I-Safe G 24 ZL 48 bladzijden gewatteerde band 44,— 
Fil-I-Safe G 32 ZL 64 bladzijden gewatteerde band 55,— 

Orders tot ƒ 150,— plus ƒ 6,— verzendkosten Orders tot ƒ50,— en levering 
aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetdhng Prijswijzigingen 

voorbehouden Uitgebreide prijslijst gratis. 
Postgiro 125 34 14 VSB-Bank 80 70 90 077 

RW. MEINHARDT 
international booksellers 

Piet Heinstraat 36, 2518 CH DEN HAAG tel 070 365 22 27 
(vlakbij PTT Museum) fax 070-365 18 85 

Onze winkel is geopend dinsdag t/ra vrijdag 10 00 17 00, zaterdag 10 00 14 00 

mailto:ton.12@wxs.nl


VORMGEVER PIET SCHREUDERS: 1 ^ b tN 
WELVERGUIDMET DIE OPDRACHT' 

Qntweïp van üjfguMm È elfder ure mngepast voor het brwfkrief 
DOOR THOMAS LEEFLANG 

Op een regenachtige ochtend 
zitten we met een mok koffie 
aan tafel bij Piet Schreuders, 
die woont en werkt in een 
smalle straat in wat in Amster
dam de grachtengordel viordt ge
noemd. Een magere, vriende
lijke man die niet de indruk 
wekt zich ooit ergens kwaad 
over te hebben gemaakt. 

Een eigen zegel, dat is niet niks... 

Piet Schreuders: 'Zeg dat wel. 
Op het postkantoor vragen ze 
me: wilt u bijzondere of wilt u 

Deze tekening diende a!s voorbeeld voor 
de brievenbus op de zegel ter gelegen
heid van '200 jaar Nationaal Postbedrijf' 

gewone zegels? Meestal neem 
ik gewone omdat ik die vaak 
mooier vind dan die speciale 
zegels. Het leuke is dat ik 
sinds januari kan vragen: mag 
ik twintig zegels van tachtig en 
geeft u me maar die mooie. 
Dan krijg ik dus de zegels die 
ik zelf maakte. Aan de andere 
kant: de PTT heeft een affiche 
uitgebracht met de tekst: onze 
mooiste zegels. Daar stonden 
acht zegel op, die van mij ont
brak in de collectie uitverko
renen. Dat vind ik nou weer 
jammer. Zij rekenen mijn ze
gel blijkbaar niet tot hun 
mooiste zegels.' 

Hebben er verzamelaars op jouw 
zegel gereageerd ? 

PS: 'Er waren filatelisten die 
me de eerstedagenvelop met 
de zegel van 80 cent toestuur
den met het verzoek die te wil-

Ais graficus Piet Schreuders, ontwerper van de in januari van 

dit jaar uitgekomen 'brievenbus-zegel', iets aan iemand 

toestuurt, kan het gebeuren dat de ontvanger zelfs de 

envelop bewaart. Zeker nu dat couvert is gefrankeerd met 

'een Schreuders'. Piet Schreuders heeft niet zoveel op met 

dat dweepzieke gedrag. Hij stelt zich zelfs wat wantrouwig 

op tegen de tegenwoordig wel heel positieve manier waarop 

er in de kranten over z'n werk wordt bericht. 

Piet Schreuders: ...enthousiaste ontwerper van meer dan alleen postzegels.. 

menten waar filatelisten vol
gens mij wel van houden. Zo
als dat elementje van graficus 
Jan van Krimpen: de tweede N 
met de guirlandes in het 
woord Nederland haalde ik 
van zijn bekende cijferzegels 
uit 1946. De gimmick van het 
blokje de zegel van vijf gul
den, die in oktober uitkomt, is 
dat die N in plaatdruk wordt 
gerealiseerd, zodat het een 
beetje oplicht in reliëf Er is 
nog een tweede gimmick bij 
diezelfde zegel: een extra per
foratie in de vorm van het cij-

len signeren. 
zijn leuk. 
Ik ben overigens 

Zulke reacties nieuwd wat de verzamelaars 
van m'n postzegels vinden 

wel be- omdat het zegels zijn met ele-

Voorontwerp van de zegel van vijf gul
den die in de tweede helft van dit jaar zal 
verschijnen. 

fer '5 ' . Tot dusver mocht ik 
daar overigens niets over zeg
gen - in het contract dat ik 
met PTT Post heb is uitdruk
kelijk vastgelegd dat ik er 
vooraf geen mededelingen 
over mag doen.' 

Dit is je eerste zegel, of liever het 
zijn je eerste zegels. Is de samen
werking met KPN bevallen ? 

PS: 'KPN stelt stringente stan
daardeisen aan het ontwerp 
van een postzegel. Dat stoort 
mij niet, ik put uit die beper
kingen voor een deel m'n in
spiratie, het scherpt de creati
viteit. De waarde moest vijf 
gulden worden en de uitvoe
ring diende via twee verschil
lende druktechnieken te 
gaan. Toen m'n ontwerp af 
was - dat was in september van 
het vorig jaar - zei iemand in 
een hoge functie bij KPN: 
'Waarom staat daar vijf gulden 
op? Waarom geen tachtig 
cent? Dat is toch het briefta-
rief?' Men discussieerde daar 
intern over met als gevolg dat 
ik een week de tijd kreeg om 
op basis van de zegel van vijf 
gulden ook een versie van 80 
cent te maken, gewoon in off-

ISü 
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Voor het 'beeldcitaat' (de N van Nederland, ontworpen door Van Krimpen) maakte 
Piet Schreuders gebruilc van deze werktekening van de oude meester 

set. De zegel van 80 cent is dus 
in wezen een afgeleid ont
werp.' 

Dat lijkt me niet de juiste volgarde. 

PS: 'Het is inderdaad verve
lend dat - als het ontwerp af is, 
allerlei fasen heeft doorlopen, 
uiteindelijk is goedgekeurd 
door een of andere commissie 
- er dan een week voordat het 
naar de drukker gaat iemand 
met bevoegdheid komt vertel
len dat de waarde anders 
moet worden, net als de kleur 
en de druktechniek. Dat heeft 
niets te maken met een pak
ket van eisen, dat komt ge
woon omdat de mensen het 
onderling niet eens zijn. Als 
ontwerper heb je daar eigen
lijk geen boodschap aan. Ik 
heb gemerkt dat er bij KPN 
veel verschillende schijven 
zijn: de uitgeverij, de filatelie. 

KPN zelf, de dienst Kunst & 
Vormgeving. Je zou verwach
ten dat ze allemaal op één lijn 

zitten, maar dat is niet zo. Ik 
ben wel te spreken over de 
consciëntieuze manier waar
op Kunst & Vormgeving ont
werpers uitzoekt. Dat zijn heel 
serieuze mensen die de tijd 
nemen je werk te bestuderen, 
die er kijk op hebben.' 

KPN was dus een lastige op
drachtgever? 

PS: 'Nee, dat ook weer niet. 
Bij KPN zijn ze volgens mij 
nogal gecharmeerd van het 
begrip 'eigentijds'. Eigentijds 
bestaat helemaal niet, wat 
houdt dat nou in? Waarom 
zou bij 'eigentijds' een grafi
sche vorm horen? Eigentijds is 
wat nu gebeurt, dat is volko
men willekeurig. Wat maakt 
dit jaar beter dan 1998 of 
2000? Ze zoeken naar ontwer
pers die steeds iets nieuws pro

beren. Dat heeft iets heel 
krampachtigs, vooral als je bij
na elke maand een nieuwe ze
gel met een eigentijds gezicht 
uitbrengt. Het heeft weinig te 
maken met smaak of de me
ning hoe een postzegel er uit 
zou moeten zien. Een postze
gel moet grafisch een sterk 
beeld opleveren. Je kunt dat 
kleine oppervlak niet, zoals 
wel wordt gedaan, helemaal 
volzetten met in elkaar overlo
pende kleurenfoto's en letter
tjes. Om een duidelijk grafisch 
beeld te maken moet je toch 
enigszins grafisch onderlegd 
zijn. Niet iedereen die handig 
met een computer omgaat 
heeft grafisch inzicht en ge
voel voor typografie. Er circu
leren veel ontwerpen die er 
duidelijk computerachtig uit
zien. Dat is niet nodig, de 
computer is gewoon een hulp-

Links de versie van de zeqel van 80 cent zoals Piet Schreuders hem eigenlijk bedoeld had met een 'echte' juten postzak als achter
grond en met een klassieke letter voor de waarde-aonduiding Rechts de zegel zoals hi| uiteindeli|k aan de loketten kwam 

lil 

Omstreden boek van Vormgevende dorpsgek' 
bekroond met H.N. Werkmanprijs 
Grafisch kunstenaar Piet 
Schreuders (1951) woont in 
hartje Amsterdam en is bla
denmaker, radio- en televisie
medewerker, onderzoeker 
van 'zaken die niet eerder on
derzocht werden' en auteur. 
Als geen ander bezit hij het 
vermogen zich voor de volle 
honderd procent te concen
treren op datgene wat zijn 
aandacht trekt. En dat zeer 
lang achter elkaar. AI z'n acti
viteiten en interessegebieden 
adequaat te rangschikken lukt 
eigenlijk alleen iemand met 
een 'Schreuders-brein'. Zulke 
typen zijn echter zeldzaam. 
We doen een poging. 

Voor het Gerrit Jan Thieme-
fonds schreef Piet Schreuders 
in 1977 een handleiding voor 
typografen: Lay In- Lay Out. 

Eerste zin in dat handboek: 
'Het vak grafisch vormgeven 
is misdadig en zou eigenlijk 
niet mogen bestaan.' Van het 
boek kwam in 1997 een her
ziene en uitgebreide druk uit 
bij uitgeverij De Buitenkant. 
Op de uitnodiging voor de 
presentatie ervan waren uit 
opmerkingen en recensies de 
meest kwetsende zinnen afge
drukt. Een selectie. 

Jan van Toorn: 'Pas op voor 
Piet Schreuders! Hij is niet 
minder misdadig dan andere 
ontwerpers, misschien zelfs 
wel meer. Want al ziet het er 
vaak prachtig uit, veel meer 
dan een nieuw vormcliché is 
het niet.' Theo Verbij: 'Je 
vraagt je af of Piet niet eens 
naar de dokter moet.' Helmut 
Salden: 'Abominabel slecht. 
Dit werk schreeuwt je dood. 
Het komt voort uit onzeker
heid.' Karst L. Zwart: 'Het 
wordt tijd dat Schreuders een 
vak gaat leren in plaats van de 
vormgevende dorpsgek te spe
len.' 
De lange verzameling tirades 
werd fijntjes afgesloten met 
een opmerking van W.F. Her
mans: 'Verrukkelijke moed
willigheid.' Het boek werd 
desalniettemin in 1997 be

kroond met de H.N. Werk
manprijs. 
In 1982 publiceerde Schreu
ders bij uitgeverij Loeb de stu
die Paperbacks USA: een grafi
sche geschiedenis 1939-1959, in 
1994 verscheen The Beatles' 
London, een boek dat terecht 
als ondertitel draagt: The ulti
mate guide to over 400 Beatles' 
sites in and around London en 
dat door Piet Schreuders, 
Marc Lewisohn en Adam 
Smith werd samengesteld 
voor uitgeverij Hamlyn in 
Londen. 
In 1998 zag bij uitgeverij 010 
The Dell 'Mapbacks'hetlicht, 
een prachtig 'oud Ameri
kaans' vormgegeven agenda, 
geïllustreerd met de voor- en 
achterplatten van Dell-
pockets, voorafgegaan door 
een degelijke inleiding en 
voorzien van legio gegevens. 

Een andere kant van Piet 
Schreuders is dat hij er niet te
genop ziet z'n veilige werkka
mer te verlaten om aan de an
dere kant van de wereld aan 



middel. Je hoeft niet te zien 
dat iets met een HB-potlood is 
gemaakt, of met een Rotnng-
pen. In de jaren vijftig en zes
tig zijn in Nederland mooie 
zegels uitgebracht van kundi
ge ontwerpers. Ontwerpers 
van dat kaliber werken nu niet 
aan postzegels, een enkele uit
zondering daargelaten.' 

De onbegrensde mogelijkheden 
van de computer: zijn die niet 
fnuikend voor het ontwerpersgil-
del 

PS: 'Onbegrensde mogelijk
heden zijn nooit slecht. Ik 
vind het prettig dat er zoveel 
lettertypen in de computer zit
ten, want dan kan ik namelijk 
net die ene letter toepassen 
die ik hebben wil. Twintig jaar 
geleden moest je daar allerlei 
toeren voor uithalen, naar 
een speciale zetterij gaan die 
wel die ene letter had maar 
weer niet die andere. Iemand 
die geen kaas heeft gegeten 
van lettertypen raakt achter 
de computer zittend in de war 
door het grote aanbod en ziet 
al gauw door de bomen het 
bos niet meer.' 

Waarom koos je juist fragmenten 
uit zegels van Jan van Knmpen ? 

PS: 'Ik associeer het werk van 
Jan van Krimpen met de tijd
loze kwaliteit van Nederlandse 
postzegels. Mijn zegels van 80 
cent en vijf gulden zijn een 
hommage aan hem. In de ze
gel van vijf gulden zit óók een 
'beeldcitaat' van Van Krim
pen. Als je als ontwerper voor 
een thema als '200 jaar natio-

S J p , A T S B E D R J F D E R PTT 

1 ikWIJS VAH TERPOSTBEZORGING 
VAN EEN AANGETEKENDE ZENDING 

[ZORGVULDIG BEWAREN 
1 DOOR DE AFZENDf H MET DE « N W T f VUliXN 

VW)rtGIN<ÄN HAKEN Of f F O f t M U t E t OMGELIXG. 

Ä -

^ " ' N ' T E VU'ÜUN'^*""* 

t * « ™ . 

C««!. ' O 
Voor het eerstedagstempel liet ontwerper Schreuders zich inspireren door een ambteli|k formuliertje het ßevvi/s von terpostbezor-
ging van een aangetekende zending (geheel links) In het midden de werktekening van het beoogde stempel, dat in de prakti|k echter 
te gedetailleerd bleek Rechts de NVPH envelop met daarop het uitemdeli|ke, vereenvoudigde stempel 

naai postbedrijf iets moet 
gaan bedenken, kom je al 
gauw bij Van Krimpen te
recht. Op de eerstedagenve-
lop met de zegel van 80 cent 
staat het woord POSTïn Open 
Kapitalen, ontworpen door 
Van Krimpen. Ik heb gepro
beerd die letter ook op de ze
gel te krijgen, maar dat is he
laas niet gelukt. Bovendien 
vond KPN de door mij inge
brachte letter N van Van 
Krimpen erg klassiek en daar 
moest iets eigentijds tegen
over staan. Dat heb ik toen 
vertaald in een beeldscherm
letter, waarin de waarde 80 
cent is aangegeven. De op
dracht was bovendien dat de 
zegel een waardig, bijna ko
ninklijk karakter moest dra
gen. Het op de zegel afbeel
den van een jute verzamelzak 
deed daar afbreuk aan, zodat 
die er uiteindelijk gestileerd 

opgekomen is. Dat gaat ook 
op voor de brievenbus: het is 
geen echte brievenbus, maar 
een gestileerde afbeelding van 
een brievenbus.' 

Heb je ook het speaale stempel voor 
de eerstedagenvelop ontworpen ? 

PS: 'Ja, als ontwerper doe je 
dat ook. Voor de eerstedag
envelop heb ik bijvoorbeeld 
gezocht naar elementen van 
alle tijden die met de Post in 
het algemeen te maken heb
ben: zo'n posthoorn, een brie
venbus, formulieren, ambtelij
ke taal. Maar het moest ook 
weer niet uitmonden in nos
talgie of oubolligheid.' 

De 80 cent-zegel heeft een kloek for
maat. 

PS: 'De mensen vinden 'm in
derdaad groot. De zegel van 

80 cent heeft een tab aan de 
onderkant die je eraan kunt 
laten zitten. Zelf haal ik de ze
gels zó uit het vel dat die tab 
nu juist aan de bovenkant te
recht komt. Dat mag ook; het 
levert een aardige compositie 
op. Het publiek weet niet pre
cies waar gescheurd moet wor
den. Met de tab eraan wordt 
de zegel inderdaad erg groot. 
Zonder strookje oogt het wat 
saai. Ach, het is niet de fraaiste 
zegel van de wereld gewor
den, maar samen met het 
blokje met de zegel van 5 gul
den die deze maand uitkomt 
vormt-ie wel een mooi geheel. 
Ik ben er blij mee, ik vind het 
een eervolle opdracht waar ik 
met veel genoegen aan heb 
gewerkt.' 

research te gaan doen. Zo be
zocht hij in de zomer van 
1979 samen met Theo Uitten-
bogaard en Bert Haagsman 
Vendome Street 
923 in het 
Silver Lake-
district in Los 
Angeles, om 
daar de trap 
uit de Laurel 
& Hardy-
klucht The 
Music Box uit 
1932 te fil
men zoals 
die er nu nog 
ongeschon
den bij ligt. 
Op zondag
avond 26 au
gustus 1979 
zond de 
VPRO de 
film van 
Schreuders 
en Uittenbo-
gaard, Holly
wood At Last, 
uit. In 1990 
maakte hij 

Beät!es 
I^Uililllll 

Foreword by Derek Taylor 

Schreuders maakte samen met Lewisohn 
en Smith een prachtig Beatles-boek|e 

met Bram Reijnhoudt voor de 
VPRO een driedelige radiodo
cumentaire over leven en 
werk van de komieken Stan 

Laurel en Oli
ver Hardy, vol 
unieke mu
ziekfragmen
ten en zeldza
me interviews. 
Schreuders re
construeerde 
met de film-
sow wrffracfo als 
bron de ach
tergrondmu
ziek van L&H-
films en eind 
1992 was hij 
nauw betrok
ken bij de ver
schijning van 
de eerste cd 
van het orkest 
The Beau 
Hunks, dat de 
L&H-composi-
ties van Mar
vin Hatley en 
Leroy Shield, 
geïsoleerd van 
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hun filmische kontekst, per
fect in stijl uitvoerde. Schreu
ders interviewde de New-
yorkse jazzmusicus Vince 
Giordano, die tien jaar van 
zijn leven naarstig speurde 
naar het werk van Hatley en 
Shield en sprak met familiele
den van Leroy Shield. 

Tijdschriften die Schreuders 
in de letterlijke betekenis van 
het woord maakte (layout èn 
redactionele inhoud) zijn: De 
Wolkenkrabber, De Poezenkrant, 
The Explorer {'Abonnees wor
den door de redactie uitge
zocht en weer geroyeerd, het 
bestand wisselt per afleve
ring'). Beau Hunks Gazetteen 
Furore. In maart van dit jaar 
verscheen î wrore nummer 19 
('published in a curious mix 
of English and Nederlands'), 
zeven jaar na Furore nummer 
18. Het blad heeft als thema 
The Shortest Mam Street in the 
World, dat wil zeggen die van 
Culver City in de VS. Aan de 
hand van korte L&H-films die 
daar in de periode 1927-1929 

werden opgenomen, reconst
rueerde Schreuders die straat. 
Op 15 februari jongstleden 
zond de NOS de documentai
re van Koert Davidse De bril 
van Put Schreuders uit waarin 
Schreuders wordt gevolgd bij 
zijn werk in Culver City. De re
cente Fwrore bevat ook een ge
schreven portret van compo
nist Leroy Shield en analyses 
van z'n muziek. Uit inhoud, 
vormgeving en typografie is 
Schreuders' verbeeldings
kracht, groot vakmanschap en 
gedrevenheid op te maken. 
Op menig Schreuders-
epigoon moet het een verlam
mende uitwerking hebben ge
had. En nu zijn er dan ook 
nog eens twee postzegels van 
Piet Schreuders: de 'brieven
bus' van 80 cent die al ver
scheen en de op 15 oktober 
verschijnende zegel van maar 
liefst vijf piek. 
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HAPOTEL 
Postzegelpartijenhandel 

Een zeer gevarieerd aanbod van 
partijtjes, collecties, dozen e.d., 
van vele landen en gebieden 
w.o. Duitsland, W.-Europa, Azië, 
koloniën, motieven enz. Dit alles 
wordt u aangeboden tegen zeer 
aantrekkelijke prijzen. Maak 
vrijblijvend kennis met ons door 
nu uw gratis prijslijst aan te 
vragen. 
Bezichtiging alleen op afspraak. 

Belof schrijf ons!!!!!! 
Hapotel 045-5728474 of 
F. Bolstraat 8 06-51068682 
6415 TS Heerlen 



OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053-433.55.00 (privé 053-433.33.98) Fax 053^34.10.94 

VEILING 155 
staat gepland op 19/20 november in congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te Apeldoorn. 

ALLE LOSSE NUMMERS EN KLEINE PARTIJTJES IN ENVELOPPEN VAN DEZE 
VEILING KUNNEN VAN 15/17 OKTOBER TIJDENS DE NATIONALE IN DE AMERICAN AL 
TE APELDOORN BEZICNTIGD WORDEN! 

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

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

O. G.: betere zegels en series, poststukken en stempelmateriaal inclusief SURINAME 203 
(Rode Kruis) in compleet vel van 100 postfris en NED.INDIE kopstaande Pelita (333f). 
In blok van 4 op brief. 

Europa: aanbod van zegels en poststukken van vrijwel alle landen w. o. uitgebreid FINLAND 
(inclusief superbe nrs. 1 en 2), FRANKRIJK, LUXEMBURG, ZWEDEN en ZWITSERLAND 

Overzee: Eng. koloniën, Israël enz. en USA Scott 27 los ex. èn vert. guide line paar op brief 
New Orleans-Barcelona 1857. (zegelwaarde US.$ 2600!). 

Collecties, insteekboeken en dozen; ca. 2000 kavels van enkele tientjes tot vele duizenden guldens. 
(Inzetprijzen collecties Nederland vanaf ca. 6% cataloguswaarde). 

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, brief(kaart) of fax is al 
voldoende. De catalogus met alle informatie en tijden zal u worden toegezonden. 

Veiling 156 staat gepland eind januari 2000 a.s. in Apeldoorn. 
Voor deze veiling kan ingezonden worden tot uiterlijk vrijdag 26 november. 
Omvangrijke inzendingen kunnen afgehaald worden. 

DE O.RV., RUIM 28 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND!!! 
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EUROPA 

ALBANIË 
20 4  ' 99 . Vijftig jaar Raad van 
Europa. 
150 Lop 25 L. 
244'99.IBRA99,wereldpost
zegeltentoonslelling in Neuren
berg. 
150 Lop 90 L. 
30 4  ' 99 . Walt Disney; zeventig
ste verjaardag van Mickey Mouse 
(1998). 
60,80,110,150 L Vier verschil
lende afbeeldingen van Mickey 
Mouse. 
l  5  ' 9 9 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
90,31 OL; blok van 350 LResp. 
Thethi, Lura; Divjako. 

ANDORRA FRANS 
1110  '00 . Kist met zes sloten. 
6.70 F. Kist met tekst (hand
schrift) op achtergrond. 

Velletje met negenmoal 17 fr. (E 
0.42). Belangrijke overleden strip
tekenaars met Hergé in het cen
trum. 

I 17 0,00 ' 

8 11  ' 99 . Solidariteit; Rode 
Kruis, toeslagzegels. 
17■^4fr.(E0.45■^0.00).Tv*ee
moal. Resp. tandverzorging (kind 
met beer op schouders poetsen 
beiden tanden), dienst 100: eerste 
hulp (beer wordt verbonden door 
kind); beide afbeeldingen met 
rood kruis. 

A 7 0 PRINCIPAT DANDORRA ', 
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ANDORRA SPAANS 
65  '99 . Europa 1999; thema 
'nationale porken en natuurreser
vaten'. 
70 P. Natuurpark'Valld'lncles. 

BELGIË 
299 '99. 'Bruphi la99' . 
Velletje met zesmaal 17 fr., twee
maal 32 fr. em tweemaal 50 fr. 
met een verkoopprijs van 300 fr. 
De zes gravures van 1998 en 
1999 verzameld op één velletje. 
4  1 0  ' 9 9 . Nobelprijs voor de 
vrede voor Henri La Fontaine en 
Auguste Beernaert; gemeenschap
pelijke uitgifte met Zweden 
17,21 fr. Resp. Henri La Fontaine 
(1913), Auguste Beernaert (1909). 

704 4  1 0  ' 9 9 . Frankeerzegel type 
'nieuwe koninklijke beeftenis'. 
17 fr. (E 0.42). Portret koning Al
bert II. 
410'99.Jeugdfilatelie. 

8  1 1  ' 9 9 . Kerstmis en nieuw
jaar. 
17fr.(E0.42).Elandmetalas 
chompogne, kerstman op slee pas
seert de maan. 

6 12  ' 99 . Een reis door de 20ste 
eeuw in 80 zegels, I. 
Vel met vier stroken van vijf ze
gels van 17 fr. (E 0.42). Resp. 
paus Johannes Paulus XXIII, ko
ning Boudewijn, Willy Brondt, 
John F. Kennedy, Gandhi, Martin 
Luther King, Lenin, Che Guevara, 
Golda Meir, Nelson Mandela, Jesse 
Owens (Olympische speien von 
Berlijn 1936), voetbal, 'Tour de 
Fronce', Edith Piaf, 'The Beatles', 
Charlie Chaplin, toerisme, jeugd
beweging, striptekenaar Hergé, 
postzegels verzamelen (loep Do
ven stempel met 'filatelie, vrije 
tijd, loisirs'). 

BULGARIJE 
_ l l  6  ' 9 9 . Rijwielen. 

180,200,300,600 L 
Resp. 'penny farthing' (groot 
voor, Idein achterwiel), fiets voor 
boonwedstrijden, racefiets, moun
tainbike; alle afbeeldingen met 
fiets en fietsen in actie. 

CYPRUS TURKS 
20 7  ' 99 . Vijfentwintig joar vre
desoperatie. 
150.000,250.000 TL Symboli
sche voorstellingen. Resp. vredes
duif brengt olijftokje naar eiland 
Cyprus, eiland Cyprus en duif met 
vredesvleugels (olijfblaadjes), zon 
en jaartal 2071974. 

DENEMARKEN 
Afbeelding melding 8/9/602. 
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29 9  ' 99 . Deense trekvogels. 
4., 5.25,5.5, 12.25 kr.; blok 
met 4.en 5.25 kr, blok met 5.50 
en 12.25 kr. Resp. Hirundo ristico, 
Anser unser, Somaterio mollissi
mo. Sterna parodisea; met doorlo
pend beeld op blok en verschillen
de andere vogels; postzegelboekje 
met tien zegels van 4. kr. 

DUITSLAND 
Afbeelding melding 8/9/602. 

169  '99 . Serie'Duitse voetbal
kampioenen 1999'. 
110 Pf.'FCBoyern München' 
(voor de tweede mooi Duits kam
pioen, voor het eerst in 1997, in 
2000 het honderdjarig bestaan 
van de club). 
169  '99 . Vijftigste toekenning 
vredesprijs van de Duitse boek
handel 
110 Pf. Boek met boekenlegger 
waarop vermeld 'Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels'. 

169  '99 . Vijftigste sterfdag von 
Richard Strauss (18641949). 
300 Pf. Strauss als dirigent, frag
ment 'Salomes Tanz', theaterpos
ter met aankondiging von de 
274ste voorstelling in de koninklij
ke opera op 9 december 1905 
met 'zum ersten Mole: Salome'. 

'if ^ KICMAHD ■^T'̂ rtUib 1949 

ESTLAND 
23 8  ' 99 . Tiende verjaardag 
von de 'Baltische ketting' (onon
derbroken ketting van twee mil
joen mensen, hond in hond, met 

een lengte van 600 kilometer als 
verbinding tussen de hoofdsteden 
van de Baltische londen: Tallinn, 
Riga en Vilnius; doel: verkrijgen 
van vrijheid en onafhankelijk
heid); zie ook onder Litouwen. 
3.60 kr.; blok met driemool 5.50 
kr. Resp. man, vrouw en kind 
hond in hand, vlag van Estland; 
driemool een gezin hond in hond, 
vlaggen Baltische staten; blokrond 
met londkaort, vlaggen en ster
ren, jaartallen 19891999 (1989: 
vijftigste verjaardag van het nazi
sovjetverdrag, bezetting Baltische 
landen door de Sovjetunie). 

: [LSTI  » w %M 

FINLAND 
69  '99 . Entertainers en steror
tiesten uit de jaren 19201950. 
Postzegelboekje met zesmaal 
3.50 Fm. Resp. zanger Georg 
Malmstén (19021981), vocale 
groep 'Harmony Sisters' (Vera 
19141997, Maire 19161995 en 
Roija 19181997 Voltonen, optre
dens 19341956), componist Toi
voKörki (19151992), tekstschrij
ver ReinoHelismaa (19131965), 
tongokonina Olovi Virto (1915
1972), trouoadour Topio Routa
vaara (19151979), volkskunste
naar EsoPokorinen (19111989); 
alle zegels met opdruk in goud 
van succesnummers. 

24 9  ' 99 . Serie'Pro Filatelia'; 
schilderijen van Hugo Simberg 
(18731917). 
Postzegelboekje met tweemaal 
3.50f0.50 Fm. Resp. 'gewonde 
engel' (1903), 'tuin van de dood' 
(1896). 

PKOritATELIA 

18ï t' 
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FRANKRIJK 
Afbeeldingen melding 8/9/603. 

■ttüMiaii 

4  1 0  ' 9 9 . Katten. 
2.70,3.F. (E 0.41,0.46). Resp. 
'Le chartreux', Europese. 

4  1 0  ' 9 9 . Honden. 
3., 4.50 F. (E 46,0.69). Resp.'Le 
montagne des Pyrenees', 'L'épag

neul breton'. 

18 10  '99 . Muziek; honderd
vijftigste sterfdag van Frederic 
Chopin (18101849). 
3.80 F. (E 0.58). Portret. 

GROOTBRinANNIË 
21 9  ' 99 . Postzegelboekje 
'Scientists' Tale'. 
21 9  ' 99 . Postzegelboekje'Far
mers' Tale'. 
l10'99.Wereldrugbybeker. 
Postzegelboekje met vier fran
keerzegels'1st class'en vignet 
met afbeelding van speler uit Wa
les en ZuidAfrikoonse speler. 
510'99.IWillenniumzegels, X, 
'Soldiers' Tale'; aftellen tot jaar 
2000, zegels 12,11,10 en 9. 
19,26,44,64 p. Resp.'Bannock
burn' (slag bij Bannockburn in 

Schotland, 24 juni 1314),'Civil 
War' (Schotland, Ierland en Enge
land inclusief Wales, midden ze
ventiende eeuv*), 'World Wars' 
(ter nagedachtenis aan de vele 
slachtoffers van de beide wereld
oorlogen), 'Peace keeping' (zegel
ontwerper Christopher Corr was 
tien dagen in Bosnië om de veran
derende en vrede handhavende 
rol van de Britse strijdkrachten 
vast te leggen). 

HONGARIJE 
13 8  ' 99 . Honderdvijfentwintig 
joarUPU*. 
Strook met driemaal 32 Ft. Beeld
merk; velrand met wereldpostze
geltentoonstelling China 99. 

[7 ft"i#c;'i 1 
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IERLAND 
Aanvulling melding 8/9/604 
'bonderdvijfentwintig jaar UPU*. 
30 p. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. modern postvervoer, oude 
postauto. 
Aanvulling melding 8/9/604 
Verenigde Naties, internationaal 
jaar van de ouderen'. 
30 p. Jongere helpt oudere met 
computer. 

Aanvulling melding 8/9/604 
'honderd jaar Pioneer Total Absti
nence Association': vereniging von 
geheelonthouders. 
32 p. Portret vader James Cullen 
S.J. (richtte met vier vrouwen in 
de St.Francis Xavier kerk de ver
eniging op), kerk, verenigingsem
bleem. 

185'99.Fronkeerzegel'vo
gels' (nieuwe fosfor). 
45 c. Turdus philomelos. 
3 0  6  ' 9 9 . Postzegelboekjes toe
risme 'priority airmoil'. 
Twee boekjes. Inhoud viermaol 
32 p., viermoal 45 p. Resp. Eritha
cus rubecula, Turdus philomelos. 
17 8  ' 99 . Sport; G.A.A.('Golic 
Athletic Association') voetbalploeg 
van het millennium; portretten 

van voetballers; postzegelboekjes. 
Vel met vijftienaal 30 p. Resp. 
Donno Keeffe (Kerry), Endo Colle
ran (Galway), Joe Keohane (Ker
ry), Seón Flanagan (Mayo), Seón 
Murphy (Kerry), John Joe Reilly 
(Cavan), Martin O'Connell 
(Menth), Mick O'Connell (Kerry), 
Tommy Murphy (Laois), Sean 
O'Neill (Down), Sean Purcell 
(Galway), Pot Spillone (Kerry), 
Mikey Sheehy (Kerry), Tom Lan
gan (Mayo), Kevin Heffernan 
(Dublin); op velrand 'An Post/GAA 
Team of the Millennium'. 
Zomer ' 9 9 . 'Habitat Conserva
tion', III (deel van bet 'European 
Conservation Stamp Programme'); 
watervogels. 
£ 5. 'European teal'. 

ITALIË 
Afbeelding melding 8/9/604. 

26 8  ' 99 . Serie 'Italiaanse 
sport'; dertigste wereldkampioen
schap kanoën. 
900 L. (E 0.46). Kanoer en kajak
ker. 
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28 8  ' 99 . Tweehonderdvijftigste 
geboortedag van Johann Wolf
gang (vanaf 1782 von) Goethe 
(17491832). 
4000 L. (E 2.07). Doek'Goethe in 
deComnagna'(1787)van 
vriend/schilder J.H.W. Tischbein. 

€2,07 , 
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JERSEY 
2 7  ' 99 . Herdruk'Lillie de koe'. 
25 p. Viermaal. 
5 10  ' 99 . Lichten en vuurtorens. 
21,25,34,38,44,64 p. Resp. 
'Gorey Pierhead Light', 'La Corbie
re Lignthouse', 'Noirmont Point 
Light Tower', 'Demie de Pas Light
house', 'Greve d'Azette Light
house', 'Sorel Point Light'. 
9  1 1  ' 9 9 . Kerstmis 1999; flora 
(gebruikt als kerstversiering). 

21,25,34,64 p. Resp. Viscum al

bum. Ilex aquifolium, Hedero he

lix 'galcier', Helleborus niger. 

112000. Gouden (22 karaat) 
millennium frankeerzegel hoge 
waarde. 
£ 10. Wapen van Jersey (drie 
'gouden' luipaarden met rode ach
tergrond; officieel wapen/zegel 
sinds 1279). 
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JOEGOSLAVIË 
8  5  ' 9 9 . Rode Kruis; verplichte 
bijplakzegel. 
1. Ndin. Servische en Bulgaarse 
Rode Kruis ruilen medicijnen en 
apparatuur tijdens de Servisch
Bulgaarse oorlog (1885). 

LITOUWEN 
3 1  7  ' 9 9 . Vijfenzeventig jaar Li
touwse postzegelbond. 
l.Lt. 

20 8  ' 99 . Honderd jaar theater
stuk 'America in the Baths' van 
Keturakis. 
Blok met tweemaal 4. Lt. Resp. 
spelers en organisatoren, affiche. 
23 8  ' 99 . 'De Baltische ketting'; 
zie ook onder Estland. 
1. Lt. Deelnemers in Litouwen. 
2 3  8  ' 9 9 . 'De Baltische ketting'; 

zie ook onder Estland. 
Blok met driemaal 2.Lt. Resp. 
deelnemers in Litouwen (als de ze
gel), in Estland, in Letland. 
2 8  8  ' 9 9 . Jaar ter herdenking 
'strijden voor vrijheid'. 
70 c. Dubbelkruis, jaartallen 
19491999. 
18 9  ' 99 . Stadswapens. 
70 (tweemaal) c, 1.35 Lt. Resp. 
Marijampole, Siaulai, Rokiskis. 

LUXEMBURG 
21  9  ' 9 9 . Achttiende verjaardag 
von prins Guilloume van Luxem
burg (oudste zoon van grootherto
gelijk poor prins Henri en prinses 
Maria Teresa). 
16 F. Portret; velletje met tien ze
gels en centraal vignet met wa
pen. 

MM««« 

LUXEMBOURG 

21 9  ' 99 . Honderdvijfentwintig
ste geboortedag van kunst en li
teratuurliefhebster Aline Mayrisch
deSaintHubert(18741947, be
wonderde Rilke, vriendin van 
André Gide; herschiep kasteel Col
pach tot literaire salon en ver
maakte het slot en groot deel ver
mogen oan Luxemburgse Rode 
Kruis waarvan zij vanaf 1928 
vicevoorzitter en vanaf 1933 
voorzitter was). 
20 F. Portret. 

2 1  9  ' 9 9 . Serie'reizen in de 
toekomst'; cartoons. 
16,20,8() F. Resp. communicatie 
via wegen, eeuw van informatie, 
verovering van de ruimte. 
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MACEDONIË 
24 4  ' 99 . Vijftig jaar universiteit 
van St. Cyrillus, 826869 en St. 
Methodius, 815885 (broers. 



apostelen der Slaven), Skopie. 
8 den. St. Cyrillus en St. Methodi
us, universiteitsgebouw. 
55  '99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
30,40 den. Rasp. Pelister, 
Movrovo. 
8 5  ' 99 . Week van het Rode 
Kruis; verplichte bijplakzegel. 
2 den. Gestileerde mensen, rood 
kruis en rode halve maan. 

MOLDAVIË 
26 6  ' 99 . Nationalesporten. 
25 b., 1.80 L.Resp.tränta,oina. 

MONACO 
Afbeelding melding 8/9/605. 

2 5  5  ' 9 9 . Tweehonderdste ge
boortedag van de Franse schrijver 
Honoré de Balzac (17991850) en 
de Franse kinderboekenschrijfster 
de gravin van Ségur( 1799
1874). 
4.50,5.20 F. (E 0.69,0.79). Por
tretten. 
2 6  9  ' 9 9 . Uitgiftedatum mel
ding 8/9/605'Realisations et 
projects'. 

OEKRAÏNE 
6 6  ' 99 . Tweehonderdste ge
boortedag van schrijver/dichter 
Alexondr Sergejevitsj Poesjkin 
(17991837). 
40 k. met vignet. Resp. Poesjkin 
ten voeten uit, portretje in krans. 

OOSTENRIJK 
179  '99 . Serie'oud kunsthand
werk'. 
9. S. Houtplastiek 'St. Anna, de 
Heilige Maagd en het Kind Jezus' 
van de 'AnnaSeibdritt Gruppe' 
179'99.'WIPA 2000'in We
nen; toeslagzegel, zegel op zegel. 
32.^16. S. Luchthoventafereel, 
Yvert nr. 742A. 
179  '99 . internationaal jaar 
van de ouderen. 

° 7. S. Ouder paar op bankje. 
^ 179  '99 . Honderdste verjaor

~ dog van de opera van Graz. 
Z 6.50 S. IJzeren toneelgordijn van 
~ de opera. 

o PORTUGAL 
s 21  7  ' 9 9 . Honderdvijfentwintig 
^ joarUPU*. 
f 95., 140.e. (E 0.47,0.70). 
=: Resp. portret Heinrich von 

Stephan, wereldbol, envelop; we

7n £ relabel met envelop, computer. 
m 2 9  7  ' 9 9 . Opening 'spoorbrug 

van de 25ste april' (hangbrug) 
over de rivier ae Tejo in Lissabon. 
51., 95.e. (E 0.25,0.47); twee 
blokken van 350.e. (E 1.75). 

30 8  ' 99 . Zoete desserts uit de 
kloosterkeuken, I. 
51., 80., 95., 100., 140., 
210.e. (E 0.25,0.40,0.47,0.50, 
0.70,1.05). 

39  '99 . Verovering van de Al
gorve zevenbonderdvijftig jaor 
geleden. 
100.e. (E 0.50). Strijdtoneel 
(strijders te paard, zeilschepen), 
jaartallen 12491999. 

ROEMENIE 
175  '99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'; (water)vogels. 
1100,5700 L. Resp. Anas clype
ota, Ciconia nigra. 
29 7  ' 99 . Strijd tegen roken, al
cohol en drugsmisbruik en HIV 
besmetting. 
400,800,1300,25001 Gesti
leerde afbeelding met resp. siga
ret, dronkfles, plant, repeterend 
gezicht (besmetting) en tekst 
'Göndestete o clipol' (bezin je 
eens een ogenbliki) 

»'■■■■«■■«« 

ROIVIAN» 

9 8  ' 99 . Concert van Pavarotti 
in Boekarest op 11 augustus 1999 
(dog van de totale zonsverduiste
ring). 
8100 L; blok met viermaal 8100 
L Portret Pavarotti, wereldbol en 
totale zonsverduistering. 

SAN MARINO 
2 0  9  ' 9 9 . Vijftig jaar Sonmari
nese Rode Kruis. 
800 L (E 0.41). St. Martinas van 
Tours (te paard) en de bedelaar 
(deelde op weg naar Ambianum: 
Amiens, met zwaard zijn mantel in 
tweeën om helft aan bedelaar te 
geven, 350 jaar na Christus), jaar
tallen, rood Kruis, en 'vijftig jaar 
van solidoriteit'. 

Huelva'. 
35 P. Spelmoment voetbal (be
nen), clubwopen. 
11  6  ' 9 9 . Stripfiguren uit kin
dertijdschriften. 
35,70 P. Resp. Doüa Urraco van 
Jorge: Miguel Bernet Toledano 
(19211960), El Coyote van José 
Mollorqui (19131972) en Fran
cisco Batet (geboren in 1921). 
186'99.FilatemUniversiada 

^ ^ 
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2 0  9  ' 9 9 . Architectuur van Mon
tefeltro. 
50,250,650,1300,60001 (E 
0.03,0.13,0.34,0.67,3.10). 
Resp. 'Rocca Fregoso'in Santo 
Agata Feltrio, 'Rocca Feltresca' in 
San Leo, 'Palazzo Ducale' in Urbi
no, 'Rocca Uboldinesco' in Sosso
corvoro, 'Il Montole' en 'La Rocca' 
in San Marino. 

SaM MARINO 

20 9  ' 99 . Voetbal; honderd jaar 
A.C. Milan. 
Vel met zesmaal 800 L (E 0.41). 
Resp. kampioen van Italië, 1901; 
voetballers Gren, Nordahl en Lied
holm; A.C. Milan in Wembley 
1963; in Wenen 1990; kampioen 
van Italië, 1994; idem 1999. 

SLOVENIË 
85  '99 . Rode Kruis; verplichte 
bijplakzegel. 
8 (T). Gestileerde mensen. 

SPANJE 
2 8  5  ' 9 9 . Invoering Euro als re
keneenheid in het betalingsver
keer. 
Vel met viermaal drie zegels van 
166 P. Eurolanden (Duitsland, 
Oostenrijk, België, Spanje, Fin
land, Frankrijk, Nederland, Ier
land, Italië, Luxemburg, Portugal) 
in kleuren van nationale vlag en 
de waarde van 1E in de munteen
heid van eik land; de eerste zegel 
met de Europese vlag en 1 E. 
76  '99 . Honderd jaar sportver
eniging 'Real Club Recreative de 

99, vijfde notionole thematische 
postzegeltentoonstelling, Polma 
de Mallorca. 
Blok van 185 P. Zegel met beeld
merk van de ZomerUniversiade 
(tweejaarlijkse studentenspelen), 
blokrond met 'La Lonja' (gebouw), 
mascotte en beeldmerk vijftig jaar 
FISU*. 
25 6  ' 99 . Verdediging van Las 
Palmas (Gron Canaria) vierhon
derd jaar geleden. 
70 P. Gravure 'aanval van de Hol
landse Armada' van De Bry (17de 
eeuw), stadswapen. 

TURKIJE 
304  '99 . Vijftig jaar Raad van 
Europa. 
175.000 TL. Beeldmerk. 
2 2  6  ' 9 9 . Tachtigste verjaardag 
onofhankelijkheidscongres van 
Erzurum en Sivas. 
Blok met tweemaal 100.000 en 
tweemaal 200.000 TL. Kemol 
Atotürk (18811938), congres
deelnemers, congresgebouw. 

WITRUSLAND 
106 '99 . Houten bouwwerken 
uit verschillende gebieden. 
50.000 (tweemaol), 100.000 r. 
Resp. overdekte bron/waterput, 
hotel, windmolen; olie zegels met 
ligging van gebied op landkaart. 

IJSLAND 
99 '99 . Mineralen. 
40., 50. kr. Resp. calciet, 
heulondiet. 

99  '99 . Natuurbehoud. 
35. kr. Vijfmaal. Woorden met 
symbolen. Resp. 'loft' (in letter o 
de regenboog Loven plant). 

'landgraedslo' (In letter d een ko
renaar), 'strendur' (in letter r een 
vis), 'votlendis' (in letter o een 
nest met eieren), 'skógrêekt' (in 
letter o boomschijf met jaarrin
gen). 

710 '99 . Dag van de postzegel. 
Blok van 200. kr. met een ver
koopprijs van 250. kr. Toeslag 
bestema voor het fonds geschiede
nis postzegel en post. Zegel met 
Deense koopvaorder; blok met 
'Pórdarhöfdi' en eiland Orangey 
(tekening van Deense kunstenaar 
Carl EmilGaagöe, 19281902). 

710  '99 . Reykjavik, culturele 
stad van Europa (genomineerd als 
een van de neaen culturele steden 
van Europa in het jaar 2000). 
35., 50. kr. Resp. mensen uit 
verschillende culturen, kunstsym
bolen (palet, viool, boek, filmca
mera, maskers, computer). 

411'99. 'Future on stamps' 
met als thema 'the child's view of 
the future' (thema van tekenwed
strijd voor kinderen van 8 tot 12 
jaar). 
35. kr. Bekroond ontwerp van 
Jona Gréto Gudmundsdóttir (fi

uurtje met emmer en zeem lapt 
Ie wereldbol). 

4 11  ' 99 . Kerstmis 1999. 
Vel met dertien zegels van 35. kr. 
en twee vignetten. IJslandse kerst



kabouters (kobolds), vignetten 
met dennentakje en 'gledilig jól, 
merry christmas'. 

BUITEN EUROPA 

ANGUILLA 
1 8 - 1 1 - ' 9 8 ! Kerstmis 1998; te
keningen van scholieren met ols 
thema 'verborgen schoonheid 
van Anguillo'. 
15 c.,$ 1,1.50,3. Resp. rooste
ren van maiskolven, fruitver-
koopster, onderwaterleven, cac
tussen aan de kust. 
3 1 - 1 2 - ' 9 8 ! Vijftig jaar univer
siteit van West-lndië. 
$1.50,1.90. Resp. universiteits
gebouw; universiteitsgebouv*, 
-wapen, man met fakkel. 
31-12- '98!Tacht ig jaar RAF 
('Royal Air Force'); vliegtuigen. 
30 c., $1,1.50,1.90. Resp. 
'Sopwith F.l Camel' en 'Bristol 
F.28 Fighter'; 'Hawker Hurricane 
M k l ' en 'Supermarine Spitfire 
Mk 11'; 'Avro Lancaster'; 'Ponovia 
Tornado F.Mk 3' en 'Harrier 
GR.Mk7'. 

ARGENTINIË 
Afbeelding melding 8/9/608. 
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REPUBLICA 
ARGENTINA 

•4r 
1 ^ 75' 

15-5 - '99 . Muziek; zanger Enrico 
Caruso(1878-1921), debuut in 
Amerika honderd jaar geleden. 
Blok met viermaal 75 c. Gedeelte
lijke doorloper. Portret, de zanger 
bij vleugel en muziekinstrumen
ten, operagebouw in Buenos Aires, 
scène uit 'El Matrero' van Felipe 
Boero(1929). 

2 4 - 7 - ' 9 9 . Hondenrassen, I. 
25,50,75 c. Alle tweemaal; vel 
met de zegels en twee doorlopen
de vignetten. Resp bokser, collie, 
Duitse herder, Engelse herder, 
sint-bernard, Siberische husky; 
vignetten met nostalgische cn-
sicntkaart met foto van een uit 
raam kijkend kind met hond. 
7 -8 - ' 99 . Honderdvijftig jaar 'Co-
legio Superior' van Uruguay 'Justo 
José de Urquiza'. 
75 c. Toegangshek en monument 
op binnenplaats college 'Concep-
ción del Uruguay' (Entre Rios). 
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7-8 - '99 . Honderd jaar techni
sche school No.l 'Otto Krause'. 
75 c. Detail portret (ogen) Otto 
Krause, symbolen technisch onder
wijs. 
2 l -8- '99.Upaep*; het nieuwe 
millennium zonder wapens. 
75 c. Tweemaal. Resp. 'Herman
dad entre los hombres' (gestileer
de ontmoeting van twee mensen), 
vrijheidsboom (boom met wuiven
de handen). 
2 1 - 8 - ' 9 9 . Kerstmis 1999. 

75 c. Gestileerd geboortetafereel, 
tekst'Belén 2000, Palestina'. 

15-5 - '99 . Vijfenzeventig jaar Argentijns Olympisch Comité. 
75 c. Portret Pierre de Coubertin, medaille Olympische spelen 1924. 
24 -7 - ' 99 . Nationale dog telecommunicatie. 
75 c. Symbolische voorstelling. 

ARUBA 
9 -8 - ' 99 . Vijfhonderd jaar cultu
rele diversiteit 1999. 
150,175 c; blok met beide woor
den. Resp. indiaanse rotstekenin
gen, oude kaart met schepen, 
tekst en logo; indiaanse rosteke-
ninpen, carnavalshoofdtooi, tekst 
en logo. 
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20 -8 - ' 99 . Vijftig jaar openbare 
bibliotheek 1999. 
70,100 c. Resp. nieuwe biblio
theekgebouw, kinderen met boe
ken, vlaggen; oude bibliotheek. 

gin Elizabeth II, geboren in 1926 
en Margaret Rose, geboren in 
1930; afbeeldingen van portretten 
met echtgenoot, dochters, klein
kinderen en gebeurtenissen uit de 
'Queen Mother's Century'. 
20 -8 - ' 99 . Ascension. 
15,35,40,50 p.; blok von 
£1.50. 

AUSTRALIË 
12-8 - '99 . Vijftig jaar'Snowy 
Mountains Scheme' (project voor 
een groot waterreservoir voor vele 
doeleinden). 
Blokje met viermaal 45 c. Resp. 
ploeg Duitse timmerlieden (1951) 
en de 'Island Bend Dam', Engels 
onderwijs voor immigranten in 
Cooma (1951), 'Tumut 2 Tailwoter 
Tunnel' (I960) en de 'Eucumbene 
Dom', man met drilboor bij de 
'Burn's Creek' von de 'Toomo-Tu-
mut Tunnel' (1959) en tunnelwer
kers in de 'Tumut 2 Power Station 
Hall'. 
14-9-'99. 'Sydney 2000'; Olym
pische Speien von 15 september 
tot 1 oktober 2000. 
45 c. Logo (Sydney 2000, olympi
sche ringen, gestileerde atleet in 
blauw: haven, geel: zon en rood: 
aarde). 

A^UBA ^ 
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AUSTRALI'A45C 

ASCENSION 
Afbeelding melding 8/9/603. 

De volgende landen (Ascension, 
Bahama's, Caymaneilanden, Falk-
londeilanden, Fiji, Norfolkeilond, 
Salomonseilanden, St. Helena, Tri
stan da Cunho, Tuvalu, West-Sa
moa, Zuid-Georgië) gaven op ver
schillende dato een omnihusserie 
uit ter gelegenheid van de negen
ennegentigste verjaardag van 
koningin-moeder 'Lady Ëizabeth 
Bowes-Lyon', dochter van de graaf 
van Strathmore; huwelijk met ko
ning George VI in 1923, regerend 
vanaf 1935, kroning in 1937, 
twee dochters: de huidige konin-

16-9-'99. 'Design' in Australië. 
45,90 c., $1.35,1.50. Resp. 
beeldmerk posterijen (ontwerper 
Pieter Huveneers, 1975), 'emoryo 
choir' (op embryo lijkende stoel, 
ontwerp van More Newson, 1988), 
'possum skin textile' (weefstof 
met inheems patroon von Euphe-
mio Bostock), hol van de RMIT-
universiteit (architecten Ashton 
Roggatt McDougoll). 

l-9-'99.Wenszegels'Personal 
Greetings'. 
45 c. Vijfmaal, $ 1.- met tabs. Ze
gel met afbeelding, tob met wens. 
Resp. 'happy birthday' met taart 
met kaarsjes, 'happy christmas' 
met versierde kerstbal, 'new baby' 
met teddybeer, 'thinking of you' 
met vulpen, brief en portretje, 
'congratulations' met trouwringen 
en rozen, 'greetings' met koolo-
beer. 

l - 9 - ' 9 9 . Schepen;'Polly Wood-
side' (melding 5/385). 
45 c. met tob. Zegel met 'Polly 
Woodside', tob met 'best wishes'. 
l-9-'99. 'Personalised Stamps' 
(P-stomps); zegels met op tab een 
persoonlijke foto. 
De zes wenszegels 'Personal Gree
tings' en 'Polly Woodside' in vellen 
von twintig stuks. 

AZERBEIDZJAN 
7-7 - '98 ! Honderdste geboorte
dag van operazanger Bül-Bül: 
Murtuz Meschodirzo ogli Mome-
dow (1897-1961). 
500 m. De operazanger afgebeeld 
voor gebouwen. 
13 -11 - ' 98 ! Wah Disney; zeven
tig jaar Mickey-Mouse/wereld-
kampioenschap snelschaken, I. 
Velletje met ocntmaol 500 m.; 
twee blokken van 4000 m. Ver
schillende Wolt-Disneyfiguren. 
28-12- '98!Wah Disney; als 
voorgaand, II. 
250 m. Minnie en Mickey spelen 
partij snelschaken. 
29 -12 - ' 98 ! Europa 1998; the
ma 'nationale feesten en festi
vals'. 
1000,3000 m. Resp. vrouwen bij 
maaltijdbereiding Nowroz-feest, 
mannen tijdens Nowroz-feest. 

BAHAMA'S 
Afbeelding melding 8/9/608. 

APOLLO COMMAND 
t SERVICE MODULE 

17-8 - '99 . Honderdvijfentwintig 
joorUPU*. 
15,65,70,80 c. 
22 -8 - ' 99 . Koningin-moeder 99 
jaar (zie Ascension). 
15,65,70,80 c.; blok van $2.- . 

BARBADOS 
Afbeelding melding 8/9/608. 
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BENIN 
103  ' 99 . Frankeerzegels; fau
na. 
50,100,135 (tweemaal), 150 
(tweemaal), 200 (tweemaal), 300 
(tweemaal), 400,500 F. Resp. Ce
ratotherium simun, Hippotragus 
niger, Phacochoerus aethiopicus. 
Hyaena brunnea. Hippopotamus 
amphibius, Colobus guereza, Cyn
cerus coffer coffer, Equus zebra, 
Panthero leo leo, Acinonyx juba
tus, Lycaon pictus, Perodicticus 
potto. 

1 ^ f I 
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2 5  4  ' 9 9 . Flora; orchideeën. 
50,100,150,300,400,500 F.; 
blok van 1000 F. Resp. Brasso 
cattieyo cliftonii, Wilsonara, Cypri

pedium paeony, Cymbidium baby

Ion, Cattleya, Miltonia minx, Milto

nia minx. 

10 5  ' 99 . Vissen. 
135,150,200,270,300,400 F.; 
blok van 1000 F. Resp. Notopterus 
chitala, Puntius filamentosus, 
Epalzeorhynchos bicolor, Rosboro 
maculata, Pristolepis fasciatus,Bet
ta splendens; Trichogaster trichop
terus. 

BERMUDA 
Afbeelding melding 8/9/608. 

2 BOLIVIA 
I 8  7  ' 9 9 . Vijftig jaar SOSkinder

— dorpen ('Las Asociaciones Nacio
I f t f l nales de Aldeas Infantiles SOS': 
'WW 'SOS Kinderdorf International') 

3.50 Bs. Dorp in de bergen, beeld
merken '50 jaar' en 'Aldeas Infan
tiles SOS Bolivia'. 

108 '99 . Honderd jaar Bolivi
aanse film. 
0.50,l.,3.,6.Bs.Alletwee
moal. Resp. 'Jonas Y La Ballena 
Rosada'(1955),'Hacia La Gloria' 
(1933),'VuelveSabastiana' 
(1953),'VlfaraWara'(1929),'La 
Campaüa del Chaco' (1933), 'La 
Vertiente'(1958),'Mi Socio' 
(1982),'YaworMalIku'(1969) 

BRAZILIË 
20 7  ' 99 . Vlucht van lucht
schip/zeppelin 'SantosDumont 
'No 3'honderd jaar geleden. 
RS 120. Portret Alberto Sontos
Dumont, 'SantosDumont No 3' in 
loge vlucht. 

CAMBODJA 
134 '99 . Khmercultuur. 
500,1500,2000 R. Resp. draken
brug (12de eeuw), tempel van de 
honderd zuilen, stoepa 'Krapum 
Chhouk'. 

kleed'(Paul Cézanne, 1839
1906). 

106'99.Philexfrance 99, in
ternationale postzegeltentoonstel
ling; schilderijen met bloemen en 
vruchten. 
200,500,900,1000,1500,4000 
R.; blok van 5400 R. Resp. 'vaas 
met bloemen' (Henri FantinLa
tour, 18361904),'vruchten' 
(Paul Cézanne, 18391906),'tafel 
met stoelen' (André Derain, 1880
1954), 'vaas op tafel' (Henri Ma 
tisse, 18691954),'tulpen en 
margrieten' (Othon Friesz, 1879
1949), 'stilleven met gedropeerd 
kleed'(Henri Matisse, 1869
1954); 'stilleven met gedrapeerd 

5 
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3 0  6  ' 9 9 . Frankeerzegels; tem
pels, beeldhouwwerken en reliëfs. 
100,300,500,1400,1600, 
1800,1900 R. 

CANADA 
2 6  ' 99 . Paardensport; bekende 
paarden en hun favoriet ruiter
sport onderdeel. 
Blokje met viermaal 46 c. Resp. 
'Big Ben', concours hippique; 
'Armbro Flight', draverijen; 'Nor
thern Dancer', paardenrennen; 
'Kingsway Skoal', rodeo. 

CAYMANEILANDEN 
Afbeelding melding 8/9/609. 

18 8  ' 99 . Koninginmoeder 99 
jaar (zie Ascension). 
10,20,30,40 c.; blok van S 1.50. 

CHILI 
14 9  ' 98 ! Muziek; componis
ten. 
$200,250,300,350.Resp.uni
versiteitsdocent/componist Clara 
Solovera Cortes (19091992), 
zanger/componist Francisco Flo
res del Compo (19081993), to
neelspeler/zanger/componist 
VictorJara Martinez (1932
1993), zanger/componist Violeta 
Parro Sandoval (19171967). 
9  1 0  ' 9 8 ! Internationale dag 
van de postzegel. 
S 250. Hand met brief bij brie
venbus achter hek met 'hond kan 
bijten'. 
2910'98!Honderdvijfenze
ventigste geboortedag van schrij
ver Francisco Bilbao Barquin 
(18231865). 
$ 250. Portret. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
88  '99 . Vaderdag. 
5., 25.. Resp. kinderen met 
groot cadeau, vader leert zoon 
fietsen. 

108 '99 . Toegevoegde waarde 
serie 'oude Chinese gravure'. 
20.. Flora. 
208  ' 99 . Chinese keuken. 
Vel met viermaal vier zegels van 
5.. Acht afbeeldingen. Resp. keu
ken van Taiwan (schotel 'Peony 
Lobster'), Fukien ('Buddha jumps 
the Wall'), Cantonees ('Hors 
d'oeuvres'), Kiongsu en Chekiang 
('Dongpo Pork'), Shanghai ('Ste
wed Fish Jaws'), Hunan ('Beggar's 
Chicken'), Szechwan ('Carp Jum
ping over the Dragon's Gate'), Pe
king ('Peking Duck'). 
99  '99 . Activiteiten (sport) in 
de openlucht. 
5., 6., 10., 25.. Resp. onderwo
terduiken, wildwoterkanoèn, sur
fen ('rijden' op de golven), wind
surfen (plankzeilen). 

2711 '981 Mythen en sagen 
(III), 'Muisco' indianen; wandschil
dering van Luis Alberto Acuüo 
Strook met driemaal $1000. 
Doorlopend beeld. Resp. Bochica 
en Chibchacum, Chimingogua, 
Bochue en Huitica. 

COSTA RICA 
1512 '98l Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
50 Cs. Tweemaal. Symbolische 
voorstellingen met 'verbodsbor
den'. Resp. bescherming van het 
kind tegen sexueel misbruik, be
scherming van het kind tegen uit
buiting/exploitatie. 
1812 '98! Vijftig joorUICN (in
ternationale vereniging natuurbe
scherming); schildpadden. 
60,70 (tweemaal) Cs. Resp. Rhi
noclemmys pulcherrima. Troche 
mys scripta, Chelydra serpentina. 

CUBA 
104 '99 . China 99, wereldpost
zegeltentoonstelling in Peking. 
Blok van l.P. Op bamboe kau
wende pondabeer; blok moeder 
met jong 
244  ' 99 . Veertig jaar'Caso de 
las Americas' (Amerikaanse huis 
van cultuur). 
65 c. Kunstwerk. 
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lasa fle las Americas 1 9SS 1999 

24 4  ' 99 . Dag van de postzegel 
15,65 c. Resp. zestig jaar 'cohete 
postal' (raket), honaerddertig jaar 
'correo mambi' (postruiter). 

CHRISTMASEILAND 
99  '99 . Kerstmis 1999. 
40,45,95 c. Resp. kerstman in 
hangmat en laorzen poetsende en 
hem met een palmblad toewaaie
rende helpers (rode krabben: Ge
carcoidea notalis), kerstman deelt 
kerstpudding met dierenvrienden 
(twee 'Abbott's Boobies: Sula ab
hotti, twee fregatvogels: Fregata 
andrewsi, rode krab en 'skinV: 
Cryptoblepharus egeriae), vertrek 
van kerstman met door twee 'Ab
bott's Boobies' getrokken slee. 

; Cuba 

COLOMBIA 
191 l'98l~Kerstmis 1998. 
$500,1000 (tweemaal, in sa
menhang). Resp. vrouw met goud
zeef en twee beschermengelen, de 
drie koningen op bezoek bij de 
Heilige Familie. 

274'99.IBRA 99, wereldpost
zegeltentoonstelling. 
Blok van 1. P. Locomotief. 
265  ' 99 . Tweehonderdste sterf
dag van Felipe Poey; vissen. 
5,15,65 (tweemaal) c, blok van 
1. P. Resp. Gramma loreto Poey, 
Liopropoma rubre Poey, Stegastes 
dorsopunicans Poey, Hypoplectus 
gummigutta Poey; portret en 
Hypoplectus guttavarius Poey. 
26'99.Philexfrance99,we
reldpostzegeltentoonstelling. 
Blok van l .P. Zegel met'1814' 
(Napoleon te poard van Jean 
Louis Meissonier); blokrand met 
bronzen beeld 'Napoleon vencido' 
(vencido: overwonnen) van Antoi
ne Mercié. 

DJIBOUTI 
253 '98 l Uitgiftedatum mei



ding 11/823 'herdenking moeder 
Teresa (19101997). 
130 F. Portret. 
2 5  3  ' 9 8 ! Herdenking Diana, 
prinses van Wales (19611997). 
125,130,150 F. Portretten. 
2 0  4  ' 9 8 ! Internationaal jaar 
van de oceaan (door Unesco* 
gesponsord); onder woterleven 
(zie melding 11/823). 
204  '98 ! Vijftigste sterfdag van 
Mahatma Gondhi(18691948). 
250 F. Portret. 
25 4  ' 98 ! Handenarbeid; vaat
werk. 
30 F. 'Hedho' vaas. 
35  '98 ! Vrouwenrechten en in
ternationale vrede. 
70 F. Vrouwelijke verkeersbri
gadier ('kloarover'). 
105  '98 ! Internationale dag 
van het water. 
45 F. Waterhalende vrouw met 
ezel, waterstraal. 
106  '98 ! Wereldvoetbalkam
pioenschap Frankrijk 1998. 
200 F. Voetbal, FIFA*beker,Eif
feltoren. 
27  '98 ! Zeedieren. 
20, 25 F. Resp. octopus, hooi. 
30 8  ' 98 ! Flora. 
120 F. Valeriana ('kattenstruik') 
met katten. 
27 9  ' 98 ! Wereldtelecommuni

150 F.'Wereldbol'telefoneert 
met mobiele telefoon, computer.. 
30 9  ' 98 ! Openbare gebouwen. 
100 F. Nationale bonk in Djibouti. 
30 9  ' 98 ! Organisatie van Oost
Afrikaanse staten (IGAD). 
85 F. Vlaggen, beeldmerk. 
110 '98! Folklore; inheemse 
spelen. 
110 F.'Goos'. 

EGYPTE 
23 7  ' 99 . Belangrijke Egypti
sche vrouwen; portretten. 
20 P. Tweemaal. Resp. atoomge
leerde Dr. Sameera Moussa 
(19171952), letterkundige Dr. 
Aisho Abdel Rahman ('Bent el 
Shatei': dochter van de kust, 
19131998). 

EL SALVADOR 
30 6  ' 99 . Vleermuizen. 

.50 C. Zesmaal. Resp. Glosso
phaga soricina, Desmodus rotun
das, Notilio leporinus, Vampyrum 
spectrum, Ectophylla alba, Myotis 
nigricans. 

167'99.'Cel,laenergiadel 
siglo XXI' (zonnecel, de energie 
van de 21ste eeuw). 
1., 4. C. Resp. 'torre de perfora
cion central geotermica' (winning 
van aardwarmte), Ahacbopan; 

nieuwe aardwarmtecentrale 'de 
Berhn', Usulutan. 

: El Salvador 

21  7  ' 9 9 . 'Coexport', coöpera
tie van Salvadoraanse expor
teurs. 
4. C. Landkoort met locatie El 
Salvador en pijlen met exportpro
ducten. 
3 0  7  ' 9 9 . Dag van de journa
list/dagbladuitgever; honderd
vijfenzeventig jaar vereniging 
van journalisten. 
1.50 C. Oude schrijfmachine, 
landkaart, duif met tekst 'Perio
dismo, Paz y Democrocia'. 

FALKLANDEILANDEN 
18 8  ' 99 . Koninginmoeder 99 
jaar (zie Ascension). 
9,20,30,67 p.; blok van £1.40. 
9 9  ' 99 . Vogels, V; 'waterfowl'. 
9,17, 30,35,40,65 p. 

FIJI 
Afbeelding melding 8/9/609. 

188  '99 . Koninginmoeder 99 
jaar (zie Ascension). 
13,63,81c., S3.; blok van 
S2.. 

HONGKONG 
Afbeelding melding 8/9/609. 
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l  1 0  ' 9 9 . Vijftigste verjaardag 
van de volksrepubliek China. 
$1.30,2.50,3.10,5.. Getal 50 
(in de 5 afbeeldingen kustlijn en 
draak, in de 0: nationaal em
bleem) met resp. wapperende 
vlaggen, flora (Bauhinia blake
ana), drakendans, vuurwerk. 

1810'99.Frankeerzegels. 
10,20,50 c.,S 1.20,1.30,1.40, 
1.60,2., 2.10,2.50,3.10,5., 
10,20,50. Resp. theemuseum, 
'St.John's'katnedraal, gebouw 
wetgevende raad, 'Tai Fu Tai', 
tempel 'Wong Tai Sin', 'Victorio 
Horoour', spoorwegmuseum, 
klokkentoren 'Tsim Sha Tsui', 
paardenracebaon 'Happy Volley', 
spoorweg 'Kowloon Conton', non
nenklooster 'Chi Lin', 'Buddha at 
Po' in klooster, tuinen 'Aw Boon 
Haw', 'Tsing Ma' brug, congres en 
tentoonstellingscentrum, interna
tionale luchthaven. 

INDIA 
26 1  ' 99 . Veertig jaar DRDO 
('Defence Research & Develop
ment Organisation'), 1998. 
10. R. Ruimteschip 'Prithvi', mo
biele radar, militair onderzoek
schip 'Sagardhwani', gevechts
vliegtuig, pantserwagen 'Arjun'. 
2 9  1  ' 9 9 . Honderdvijftigste ver
jaardag van de eerste krant in As
som (1996). 
3. R. Titelpagina 'Orunodoi' (ja
nuari 1846). 
172  '99 . Honderd jaar Hindoe
college, Delhi. 
3. R. Collegegebouw en wapen. 
192  '99 . Vijftig ioarNDA ('Na
tional Defence Acaaemy'), Kha
dokwosla. 
3. R. Academiegebouw, pantser
wagen, schip en vliegtuig. 
25 2  ' 99 . Honderdvijfenzeven
tig joar Sanskritcollege, Calcutta. 
3. R. Collegegebouw. 
53  '99 . Tweede sterfdag van 
onafhankelijkheidsstrijder/politi
cus BijuPatnaik( 19161997). 
3. R. Portret. 
53 '99 . Vijftig jaar PTI ('Press 
Trust of India'). 
15. R. Wereldbol, satellietonten
ne, tekst en jaartallen. 
63  '99 . Wereldcultuur en na
tuurerfgoed; tempelgebied van 
Khajuroho. 
15. R. Beeldhouwwerk 'Asporo 
verwijdert een doorn uit haar 
voet'. 
183  '99 . Honderdtiende qe

boorteaog 
van Kesha
vroo Baliram 
Hedgewar 
(1889
1940), onaf
hankelijk
heidsstrijder 
en oprichter 
'Rasntriya 
Swoyams
evak Sangho' 

(nationale vrijwilligersvereniging). 
3. R. Portret, deel wereldbol met 
India. 

ISRAËL 
1  9  ' 9 9 . Dag van de postzegel; 
illustratie van Michel Kichka. 
NIS. 5.35. Een postzegelfomilie 

met een zegel uit de 'Door Ivri' se
rie. 
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l9'99.Serie'klederdracht'; 
traditionele kleding in Boecharo 
en Marokko (eind 19de, begin 
20ste eeuw). 
NIS. 2.30,3.40. Resp. vrouw uit 
Marokko, man uit Boecharo 
(KleinAzië). 

l  9  ' 99 . Festival 1999 (5760); 
gasten vanuit de hoge ('ushpizin') 
in de loofhut ('sukkob'); schilderij
en van de 'zeven bezoekers van 
de loofhut' van onbekende kun
stenaar, afkomstig uit de loofhut 
van rabbi Loew Immanuel van 
Szeged, Hongarije (18541944); 
voor de 'uhspizin' Abraham, Izak 
en Jacob zie melding 
11/764/'97. 
NIS. 1.20,1.90,2.30,5.60. Resp. 
Jozef aan het hof van de farao, 
Mozes als schaapherder bij het 
brandende braambos, Aöron als 

K riester in de tempel, David met 
arp. 

DiirM Jgtj 
OOTW D17110 . 

JAMAICA 
Afbeelding melding 8/9/610. 

Zonder datum. Dertig jaar 'Air 
Jamaica'. 
$10,25,30. 

JAPAN 
204'99.Filatelieweek1999. 
80 yen. Tweemool, doorloper. 
Schilderij 'Usagi Haruno ni Asobu' 
(op het veld spelende hazen in de 
lente) van Insno Domoto. 
185  '99 . Japanse emigratie 
naar Peru honderd joor geleden. 
80 yen. Lama (ZuidAmerikaanse 
kameelsoort), ruïnestad Machu 
Pichu (inko's), rechte en zigzoglij
nen van de Noczocultuur (zuide
lijke kuststreek Peru). 

28 5  ' 99 . Herbebossing; thema 
'een groener milieu'. 
50 yen. Amagirhododendron, 
berg Fuji. 
1  6  ' 99 . Honderd joor vriend
schappelijke betrekkingen tussen 
Grielcenlond en Japon. 
80 yen. Tholos (Grieks heiligdom) 
uit Delphi. 
36  '99 . Japanse emigratie naar 
Bolivia honderd jaar geleden. 
80 yen. Diablo (tiguur von het 
Orurocarnoval) en Titicocomeer. 

46  '99 . Vijftig joor bouwlond
verbeteringssysteem ('Land Im
provement Act'uit 1949). 
80 yen. Gestileerde rijstvelden be
gin zomer. 
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KAZACHSTAN 
910'98!UPU*;wereldpostdag. 
Blok van 50.1. Zegel met vogel, 
blok met UPUmonument in Bern 
en vermelding 'Kozochstan is lid 
van de UPU'. 
1211 '98! Fronkeerzegd. 
8.1. Staatswapen. 
1211 '98! Frankeerzegelwe
reldpostdag. 



30.-1. Beeldmerk posterijen, UPU-
beeldmerk. 
15-11- '98! Nationale dog 
muntstelsel (standaard); vijf jaar 
tenge-valuta. 
40.-1. Getal 5. 
2-12- '98 ! Heldenverhalen 
(eposssen). 
20.-,30.-,40.-t.Resp.Alpa-
mysch, Er-Targun, Koolandy. 
8-12- '98 ! Beschermd natuurge
bied meer van Burabai. 
Blok van tweemaal 30.-1. Resp. 
'rots van het geheim', 'rots buiten 
boogschuttersafstand'. 

KIRIBATI 
Afbeelding/aanvulling melding 
8/9/610 'dertig jaar oemande 
maanlanding'. 
25,60,75 c . ,$ l . - . Resp. portret 
Edvïin Aldring, 'service module 
docks with lander' 'servicemodule' 
gekoppeld aan 'lander', Apollo 11 
op maanoppervlak, besturingsmo
dule los van dienststotion. 

LAOS 
10-2- '98l Traditioneel vistuig. 
50,100,450,600 k. Resp. link-
net, v^erpnet, trechternet, fuik. 
15-4- '98! Chinees nieuwjaar; 
jaar van de tijger. 
150,350,400 k. Op tijger rijden
de man. 

MAAGDENEILANDEN 
Afbeelding melding 8 /9 /611. 

MACAU 
21 -8 - '99 . Gastronomie en des
serts - 'Dim Sum'. 
Strook met viermaal $ 2.50 met 
doorlopend beeld.Tafel met 'zoetig-
heden' en theepotten met glaasjes. 

MALEISIË 
24 -7 - ' 99 . Kunstenaar P. Ram-
166 
20,'30,50 s.,l.-RM.; twee blok
ken van l.-RM. 

MAURITIUS 
17-9 - '99 . Suikerindustrie; oude 
schoorstenen suikermolens. 
1,2,5,7 R.; blok van 15 R. 

MAYOnE 
2 7 - 7 - ' 9 9 . De prefectuur in Dzo-
oudzi. 
3,-F. (E 0.46). Gebouw. 

2 7 - 7 - ' 9 9 . Kano's. 
Blok met driemaal 5.- F. 
(E 0.76). Drie verschillende 
afbeeldingen met kano's. 

MICRONESIË 
8 - 9 - ' 9 8 ! Frankeerzegels; vis
sen. 
$10.75. Melichthys vidua. 
1 5 - 9 - ' 9 8 ! Kerstmis 1998; schil
derijen. 
32, 60 c. Beide driemaal. Resp. 
Eskimo-Madonna (Claire Fejes), 
Modonno (Man Ray), landelijke 
Madonna (David Siquerios), 
Moeder met Kind (Poblo Picasso), 
zigeuner-Madonna (Amadeo Mo
digliani), Maria met Kind (José 
Orozco). 
Blok van S 2. De Heilige Familie 
(Marisol). 
2 9 - 1 0 - ' 9 8 ! Tweede ruimte-
vlucht van John Glenn, geboren 
in 1921. 
Vel met zestienmaal 60 c; twee 
blokken van $ 2. Afbeeldingen 
uit 1962 (Mercury 6) en uit 1998 
(Discovery 7). 

MONTSERRAT 
2 9 - 1 2 - ' 9 8 ! Scouting; wereld
ontmoeting, Chili 1999. 
20, 75 c. (beide tweemaal). Por

tret Lord Baden-Powell, joortal-
len 1936-1986, beeldmerk. 
2 7 - 4 - ' 9 9 . IBRA 99, internatio
nale postzegeltentoonstelling in 
Neurenberg. 
S 1.15,1.50. Logo. 

NAURU 
Afbeelding melding 8/9/612. 

m m \5 
lACAU MACAU tHp. J 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
4 -8 - ' 99 . Millennium; historische 
gebeurtenissen, industrie en toe-

risme, cultuur en na
tuur. 
5,10,40,75,85, 
100,110,125,225, 
350 c. Resp. Spaonse 
periode (detail schil
derij 'aankomst van 
Alonso de Ojedo op 
Curacao, Bonaire en 
mogelijk ook Aruba, 
juli 1499'; Curacao 
werd toen het 'Isla de 
los Gigantes' ge

noemd), Nederlandse periode (ko
lonisatie, expedities onder auspi
ciën van de West Indische Com
pagnie, in 1634 werd Bonaire op 
de Spanjaarden veroverd en ver
volgens Curacao), autonomie in 
1954 (vlag van Nederlandse Antil
len, deel monument ter geleoen-
heid van de autonomie, opscnrift: 
'steunend op eigen kracht, doch 
met de wil elkander bij te staan'), 
communicatie (eerste concessie 
aanleg en commercialisering tele
foonverbindingen in 1892; zegel 
op zegel Yvert nr. 1873), Snip 
(eerste midotlantische vlucht van 
de KLM in 1934 met'de Snip'), 
olieraffinaderij (1915), telecom
municatie (vezeloptische kabels 
'Christoffel Columbus' en 'Ameri-
0 Vespucci' voor verbinding met 
iet buitenland, 1991), toerisme 

(gestileerde afbeelding van brug: 
cruisetoerisme), cultuur ('koha di 
orgel': muziekdoos van Duitse 
oorsprong), natuur (Aratinpo per-
tinax: parkiet, Polyborus pfancus. 
caracaravalk). 
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NEVIS 
22 -3 - ' 99 . Dienstzegels; opdruk 
'official' op frankeerzegels 9-3-
'99 'vruchten' (melding 
5/398/'98). 
25,30,50,60,80,90 c.,1.-, 
1.80,3.-, 5.-, 10.-, 20.-. 
l - 7 - ' 9 9 . IBRA 99 in Neurenberg, 
Philexfrane 99 in Parijs; zegel op 
zegel, locomotieven, zeilschip. 
30,80,90 c., $ 1 . - ; blok van S 5.-
Resp.Yvert nr. 1 (Boden) en Beuth 

locomotief 2-2-2; Yvert nr. 1 
(Brunswick: Braunschweig), 
'Leaping Saxon Horse' en Beuth 
locomotief 2-2-2; Yvert nr. 1 en 2 
(Berdedorf) en Duits zeilschip 
'Kruzenshstern'; Yvert nr. 1 (Bre
men) en 'Kruzenshstern'. 
Blok van S 5.-. IBRA; twee blok
ken van S 5.-. Philexfronce. 
l - 7 - ' 9 9 . Honderdvijftig jaar eer
betoon aan Japans kunstenaar 
KatsushikoHokusoi (1760-1849); 
schilderijen/prenten. 
Vel met zesmaal S1. - . Resp. 'wo
men returning home at sunset', 
'the blind', 'women returning 
home at sunset', 'a young man on 
a white horse', 'the olind', 'a 
peasant crossing a bridge'. 
Vel met zesmaal $1.60. Resp. 
'poppies', 'the blind', 'poppies', 
'Abe No Nakamaro gazing at the 
moon from a terrace', 'the blind', 
'cranes on a snowy pine'. 
Twee blokken van S 5.-. Resp. 
'carp in a woterfoll', 'a rider in the 
snow'. 

4-8 - '99 . Verjaardag koningin
moeder van Engeland. 
Velletje met viermaal $ 2.-; blok 
von $ 6.-. Resp. Lady Elizabeth 
Bowes-Lyon (1923), hertogin van 
York en prinses Elizobeth (1926), 
koninklijk paar tijdens Tweede 
V/ereldoorlog, foto uit 1983; foto 
uit 1957. 

NIEUW-ZEELAND 
21 -8 - ' 99 . China 99, wereld-
postzegeltentoonstelling in 
Beijing. 
Blok met 40 en 80 c. in sa
menhang. Flora, beeldmerk 
(driemaal het cijfer 9 als een 
ontluikende bloemknop). 

(zelfklevende zegel). Laser, Skiff, 
Hobie Cat, wedstrijdjocht, cruise-
jacht. 
1-11- '99. Kerstmis 1999. 
Postzegelboekje met tienmaal 40 
c. Afbeelding als de 40 c. 'kerstmis 
1999'(melding 8/9/613). 
17-11- '99 . Millennium V;'Lea
ding the way'. 
40,80 c.,S 1.10,1.20,1.50, 
1.80. ResD. foto uit de'National 
Council of Women Collection' 
(vrouwenstemrecht 1893); 'powe
red flight', 1903 (foto von 'vlieg-
tuig'monument in Waitohi ter na
gedachtenis aan Richard Pearse: 
waarschijnlijk als eerste met een 
eendekker gevlogen); 'splitting 
the atom', 1919 (portret Lord Er-
nest Rutherford en otoomop-
bouw);'jet boot', 1953 (Bid Ha
milton en team); beklimming 
'Mount Everest' (portret Sir Ed
mund Hillary en krantenkop); 'nu
clear free', 1987 (demonstranten 
met vlag 'peace - nuclear free'). 

NIGERIA 
8-6 - '99 . FEPA. 
5,10,20,30 N. 

NIUE 
18-8- '99 . Handenarbeid; ge
vlochten manden. 
20 een S I . - , 70 een S3.-. In 
samenhang. Allerlei manden. 

Blok met 40 een SI.-met ver
bindend vignet. Huisdieren; zegels 
met resp. hond en poes en konijn, 
blok met konijn, beeldmerk. 
l-10-'99.Palmpex 99, nationa
le postzegeltentoonstelling in Pal-
merston North. 
Blok van $1.80. Zegel'scenic 
walks'(melding 8/9/613), beeld
merk. 
20-10 - '99 . Zeilsport; zeilsche
pen. 
40,40,80 c.,S 1.10,1.20,1.50, 
1.80. Resp. P-klosse, Optimist 

NORFOLKEILAND 
12-10- '99 . Koningin-moeder 
99 jaar (zie Ascension). 
45 (tweemaal), 75 c.,S 1.20; blok 
van $ 3.-. 

PARAGUAY 
1-12-'98i Kerstmis 1998. 
300,1600 Gs. Twee verschillende 
stoltoferelen. 

PITCAIRNEILANDEN 
20 -8 - ' 99 . Honingbij. 



Blokje van $ 1. met logo 'China 
99'. 
129'99.Honingbii. 
Vier zelfklevende zeshoekige ze
gels von 20c., SI .  , 1.80,3.. 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 8/9/613. 

SALOMONSEILANDEN 
Afbeelding melding 8/9/613. 

168 '99. Koninginmoeder 99 
jaar (zie Ascension). 
SI .  , 1.50,2.30,4.90; blok van 
5.. 

SOMALIË 
124 '99. Vogels; papegaaien. 
100,200,300,400,500,700 
Sh.So.; blok van 1000 Sh.So. 
Resp. Eupsittula pertinax, Forpus 
coelestis, Platycerus eximius exi
mius, Trichoglossus haematodus 
haematodus. Ara chloroptera, Pyr
rhura frontalis; Aratinga solstitialis 
jondayo. 

ST. LUCIA 
Afbeelding/aanvulling melding 
8/9/614'v^ildlife, I I ' . 
20,75,95c.,S5..Resp.Anolis 
trinitatis luciae. Constrictor oro
phias, Dermochelys coriacea, 
Cnemidophorus vanzoi. 

I ■■»■■ lp «va'pv «*««■■«'« « » ■ ■ ■ ■ ■ ! 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
Aanvulling melding 5/389 'serie 
natuur'. 
3.80 F. Wetenschappelijke naam 
Rubus chomaemorum. 
Aanvulling melding 5/389 'trek
vogels'. 
20. F. Wetenschappelijke naam 
Anas acuta. 
168 '99. 'La Place du General 
de Gaulle'. 
3.f 15.50 F. 

SUDAN 
155 '99 . Slag von Kerreri hon
derd jaar geleden. 
75,100,150 0. 

lAAA««««^^ 

1  7  ' 9 9 . Amerikaanse aqressie 
tegen 'Shifo Phormceuticol Indus
tries Co.'. 
75,100,150 0. 
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ST. HELENA 
39 '99. Koninginmoeder 99 
jaar (zie Ascension). 
15,25,30,80 p.; blok van 
£1.50. 

ST. KITTS (ST. CHRISTOFFEL) 
Afbeelding melding 8/9/614. 

TOGO 
35  '99 . Katten. 
100 en 150,200 en 300,400 en 
500 F. Paartjes met driehoekig 
formaat; blok van 1000 F. Resp. 
'Colorpoint' en 'Britannique ä pel 
age court', 'Ocicot' en 'Ragdoll', 
'" ilinais' en 'Californie'; 'Soma

jaar (zie Ascension). 
20,30,50,60 p.; blok van 
£1.50. 

TURKS EN CAICOSEILANDEN 
Aanvulling/correctie? melding 
4/309 'vissen': internationaal jaar 
van het rif. 
25 c. Viermaal. Resp. Lutjanus 
bucconello, Lutjanus jocu, Lutjanus 
cyanopterus, Lutjanus mohogony. 
3011'98! Kerstmis 1998; schil
derijen van zuster Thomasita Fes
sier uit de cyclus 'het leven van 
Heilige Maria'. 
Velletje met zesmaal 50 c; blok
ken van S 2.. 
76 '99 . 'Koraaltuinen'. 
Vel met vierentwintigmaol 20 c; 
blok van $2.. 
Zonder datum. Huwelijk prins 
Edward en Sophie RhysJones. 
Vel met viermaal 60 c; twee blok
ken van S 2.. 

TUVALU 
Afbeelding melding 8/9/615. 
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168 '99 . Koninginmoeder 99 
jaar (zie Ascension). 
40,60,90 c.,S 1.50; blok van 
$2.. 

VANUATU 
147 '99 . Frankeerzegels, dans, 
I (vierde serie frankeerzegels 
sinds de onafhankelijkheid; orchi
deeën in 1982, vissen in 1987, 
landschappen in 1993). 
1,2,3,5,107,200,500 vt. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
274  '99 . LatijnsAmerikaons 
'CincodeMayo' (5 mei) feest. 
33 c. Danspaar in Mexicaanse kle
ding. 
296 '99 . Amerikaans glos (mid
den 18devroeg 20ste eeuw) 
Vel met vijftienmaal 33 c. met vier 
verschillende afbeeldingen ('mold
blown', 'pressed', 'art glass', free
blown'). 

TRISTAN DA CUNHA 
188 '99 . Koninginmoeder 99 

Augustus ' 9 9 . Eerbetoon aan 
hen die vielen. 
33 c. Vlag. 
179 '99 . Justin Morrill ('Land 
Grand Acts'van 1862 en 1890). 
55 c. Portret, vermelding 'Land 
Grant Colleges'. 
Midden september ' 99 . Vrij
willigerscorps. 
33 c. Zegel uit de serie 'Celebrate 
the Century', VII (jaren zestig). 

VIETNAM 
156 '98! Beeldhouwwerk Tran
dynastie. 
400 (tweemaal), 1000,8000, 
9000 d. 
137'98!Aziëspelen, Bang
kok. 
2000 d. Gevechtssport 'wushu'. 
1  8  ' 9 8 ! Internationaal jaar van 
de oceaan. 
400 d. Beschermende handen. 
158 '98l Dog van de postzegel; 
telefoon van Alexander Bell 122 
jaar. 
400 d. Telefoontoestel van Bell 
(1876). 
208 '98 l Honderdtiende ge
boortedag van Staatspresident Ton 
Due Thang (18881980). 
400 d. Portret, getal 110. 
228  '98 l Nachtvlinders. 
400 (tweemaal), 4000,10.000 d. 
Resp. Antheraeo helferi borneen
sis, Attacus atlas, Argema mittrei, 
Argemo moenas. 
169'98!Honderdvijfendertig
ste geboortedag van Qi Balshi 
(18631957), Chinees schilder en 
houtsnijder. 
400,1000,2000,4000,6000, 
9000 d. Resp. libel en lotus, kip
pen en Chrysanthemum, aarnolen, 
Krabben, eendenpaar en lotus, 
garnalen. 
610 '98l l ta l ia 98, internatio
nale postzegeltentoonstelling in 
Milaan. 
16.000 d.; blok van 16.000 d. 
Voorgevel Dom van Milaan en rui
terstandbeeld van koning Victor 
Emanuel II. 

WALLIS EN FUTUNA 
207  '99 . Tweehonderd jaar se
naat. 
125 F. 

WESTSAMOA 
Afbeelding melding 8/9/616. 
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Zonder datum. Koninginmoe
der 99 jaar (zie Ascension). 
70,90 s.,S 2., 6..; blok van 
$5.. 

ZUIDAFRIKA 
88  '99 . Traditionele schilder

kunst op muren; meestal door 
vrouwen aangebrachte sierlijke 
patronen. 
Vel met tienmaal 'standard posta
ge'. Kunst afkomstig uit Noord
Ndebele, ZuidNdebele, Swazi, 
Venda, ZuidSotho, Xhosa, Noord
Sotho, Tsongo, Zoeloe (Zulu), 
Tswana. 

21  8  ' 99 . China 99, wereldpost
zegeltentoonstelling in Beijing; 
combinatie van 'the best of two 
cultures'. 
Blok van 5. R. Zegel met prehis
torische ZuidAfrikaonse rotsteke
ning, blokrand met beeldhouw
werK uit de grottempels in Datong 
(China). 

89 '99 . Jopex 99, nationale 
postzegeltentoonstelling in Johan
nesburg. 
Blok van 5.R. Zegel met flora 
(Strelitzio reginoe), blokrand met 
gezicht op de 'Golden City': Johan
nesburg. 

ZUIDGEORGIE 
188 '99 . Koninginmoeder 99 
jaar (zie Ascension). 
25,30,35,40 p.; blok van £ 1 .  . 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
November ' 9 9 . Brits zuidpool
onderzoek; ontdekkingen. 
15,30,35,40,70 p. Resp. 
'crystal microplates', loodniveaus 
in ijs, 'gigantism in marine inver =
tebrotes', ozongat, elektrisch veld ^ 
in verband met de Aurora. ~ 

*: Gebruikte afkortingen: °° 
FIFA Federation Internationale 

de Football Associations ^ 
FISU Federation Internationale ^ 

du Sport Universitaire ^ 
Unesco United Nations Educational f 

Scientific and Cultural z 
Organization "^ 

Upaep Union Postal de las Améri "M l 
COS y Espaüa y Portugal » •« 

UPU Universal Postal Union/ 
Union Postal Universelle/ 
Universele Post Unie 



THEMATISCHE FILATELIE 
Word lid van de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie, 
de NVTF, de grootste thematische vereniging van Nederland I 
De NVTF biedt u: 
* 5 maal per jaar het tijdschrift THEMA met gevarieerde artikelen en 

toelichting op nieuwe thematische postzegeluitgiften 
* rondzendverkeer, algemeen en/of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw verzameling 
* vertaalservice 
* motiefcontact: uitwisseling informatie en materiaal van uw thema 

met andere leden 
* verenigingsbibliotheek 

Het lidmaatschap van de NVTF kost ƒ 45,00 per jaar 

U kunt zich aanmelden bij 
P. Struik, Suze Groenewegstraat 181 

1442 NG Purmerend 
Tel. 0299 - 425078 

THEMATISCH VERZAMELEN ? BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENL7\AN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 104 
13 november 1999. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 12 november van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur-11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr. 105, te houden op 15 januari 2000. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 
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VUURTORENS 
Jersey kan als Kanaalei
land niet zonder kustlich
ten en vuurtorens. Zes 
van de biino dertig vuur
torens, licnttorens en 
kustlicnten zijn afgebeeld 
op de serie 'Kustlichten 
en vuurtorens', die op 5 
oktober werd uitgege
ven. De aanleiding voor 
deze serie is het jubileum 
van twee kustlichten. De 
namen van de kustlichten 
en de vuurtorens zijn 
aan de onderzijde van 
de zegels vermeld. Op 
dezegel van 21 p. is 
Gory Pierhead Light af
gebeeld, een negen me
ter hoog kustlicht aan de 
oostkant van het eiland, 
bij de kleine hoven van 
Mont Orgeuil (of Gorey 
Castle). De lichtbundel 
heeft een reikwijdte van 
12 mijl. Het is dit jaar 
1 50 jaar geleden dat het 
kustlicht op Gorey Pier 
werd geplaatst. 

De vuurtoren van La Cor
bière werd in 1874 vol
tooid, dit iaar dus 125 
jaar geleden. Deze witte 
vuurtoren afgebeeld op 
de zegel van 25 p. staat 
op het zuidwestelijk deel 
van het eiland op onge
veer 450 meter uit de 
kust. De toren staat op 
een rots en is zelf 36 me
ter hoog; de lichtbundel 
heeft een reikwijdte 18 

De tamelijk plompe Noir
mont Point lichttoren 
staat op het westelijke 
puntje van St. Aubin's 
Bay. Deze zwarte toren 
met witte band is te zien 
op de zegel van 34 p.; 
hij is 18 meter hoog en 
heeft een lichtbundel met 
een reikwijdte van 13 

mijl. Om zulke torens te 
bereiken moet behoorlijk 
worden geklommen, en 
precieze Kennis van de 
getijden is noodzakelijk. 

De vuurtoren Demie de 
Pas  afgebeeld op de 
zegel van 38 p.  is een 
herkenningspunt van de 
haven van St. Heiier. Het 
bijzondere van deze 
vuurtoren is dat zon en 
wind als krachtbron die
nen. De naam staat in 
grote blokletters op de 
toren vermeld. 

De hiervoor vermelde to
ren staat op de rotsen 
aan de zuidkant van het 
eiland, dicht in de buurt 
van de vuurtoren Greve 
d'Azette, die is afge
beeld op de zegefvan 
44 p. Helaas ontbreken 
nadere gegevens over 
deze vuurtoren. 

Het Sorel Pointkustlicht, 
afgebeeld op de zegel 
van 64 p., stoat op steile 
kliffen aan de noord
westkust van het eiland. 
Dit licht heeft een reik
wijdte van 15 mijl. Op
merkelijk is dat voor de 
lichtbron (nop steeds) 
gebruik wordt gemaakt 
van gas. Daar zal in de 
toekomst verandering in 
komen, want alle overi
ge lichtbakens werken 
volledig automatisch. 
Elke zes weken worden 
alle lichtbakens gecon
troleerd. 

Vuurtorenverzamelaars 
die een Internetaanslui
ting hebben, weten on
getwijfeld al dat voor 
hun thema op het Inter
net zeer veel informatie 
is te vinden. Op één van 
mijn eerste surftochten 

ontdekte ik via de zoek
machine van AltaVista 
de website van de Noor
se vuurtorenverzame
laarster Kristen Rasmus
sen uit Aalesund, met on
der andere een complete 
lijst van alle vuurtorenze
gels uit de gehele we
reld. En dat zijn er nogal 
wat. De lijst is zo uit te 
printen. Ook heeft zij 
links opgenomen met al
lerlei andere vuurtoren
s/fes. Dat ze de Brand
aris als Branddaris heeft 
gespeld en die op Ter
schilling localiseert, moet 
u maar op de koop toe
nemen... 

AUTOBUSSEN 
Man heeft een transport
reeks van de band te la
ten rollen. Een blik in de 
catalogus leert dat het 
vervoer te land, ter zee 
en in de lucht in de afqe
lopen jaren uitgebreid 
aan bod is gekomen, en 
niet alleen dankzij de be
faamde races op dit ei
land. In de eerste serie 
wordt een begin ge
maakt met het belichten 
van de gouden eeuw van 
het openbaar vervoer, 
namelijk de periode van 
1914 tot 1938. De 
hoofdrol wordt vervuld 
door de autobussen. De 
serie, die op 1 8 juni 
werd uitgegeven, heeft 
een hoog nostalgisch ge
halte. De reeks is boven
dien een welkome aan
vulling op het tot dusver 
beschikbare materiaal. 

Op de zegel van 37 p. is 
de blauwe Striker Squire 
(enkeldekker, 25 zit
plaatsen, M N 590) van 
de Douglas Corporation 
afgebeeld. Deze in 1914 
aangeschafte bus liep op 
petroleum. 

In 1914 werd ook een Til
lingStevens aangeschaft 
en in 1922 werdnog een 
TillingStevens (dubbel
dekker, 46 plaatsen, MN 
1880) in gebruik geno
men. Deze eerste dubbel
dekker is afgebeeld op de 
zegel van 22 p. 

Ook in de jaren dertig 
was Man al een toeris
tisch oord. Veel bezoe
kers werden met zeil
schepen uit Ierse zeeha
vens aangevoerd. Een 
bezoeker van Man, Tho
mas Meageen uit White
haven, eigenaar van de 
Cumberland Motor Ser
vices Ltd.  zag wel mo
gelijkheden voor een 
busnet op het eiland. Die 
kans liet hij niet onbenut. 
Hij richtte snel de 
Manxkland Bus Services 
Ltd. op en vroeg een li
centie aan voor veertien 
bussen. 
Op de zegel van 28 p. is 
een ADC 416 (enkeldek
ker, 28 plaatsen, MN 
4927) van deze maat
schappij afgebeeld. 

Het zal geen verbazing 
wekken, dat de eigena
ren van de locale bus
maatschappijen door dit 
initiatief wakker waren 
geschud en dat ze de 
concurrentie met Manx
land aangingen. De eer
ste die in de tegenaanval 
ging was Fargher's Ga
rage, die negen licenties 
voor Fargher's Omnibu
ses Ltd. in de wacht 
sleepte. De maatschappij 
ging in 1927 van start, 
aanvankelijk met be
staand materiaal, maar 
ze schafte een jaar later 
twintig Thornycroft A 2
(type normal control) en 
achtentwintig Thornycroft 
BCbussen (type forward 
control) aan. 
De blauwe M N 5454, 
afgebeeld op de zegel 
van 26 p., is één van de 
latere Thornycroft BC
bussen. 

Tegelijk met de nieuwe 
maatschappij van 
Fargher's óaraqe werd 
Manx Motors Ltd. opge
richt, een maatschappij 
die van start ging met 
veertien bussen, voor het 
merendeel Thornvcroft 
A2bussen (enkeldek
kers, 20 plaatsen, nor
mal control). Op de ze
gel van 38 p. is een 
voorbeeld te zien: de 
MN 5002 in de originele 
zwart en wituitmonste
ring. 

De moordende concur
rentie op een beperkte 
markt eiste zijn tol. Om
streeks 1930 was de tijd 
dan ook rijp voor één 
overkoepelende maat
schappij, de Isle of Man 
Rood Services Ltd., als 
onderdeel van de Isle of 
Man Railway Company. 
De nieuwe maatschappij 
ging verder met 81 bus
sen. Alleen het vervoer in 
Douglas bleef in handen 
van de Douglas Corpo
ration. Op de zegel van 
40 p. is een Leyland Lion 
LT9 (enkeldekker, 34 
plaatsen, type forward 
control) uit 1938 afge
beeld. 

DeCMN691 isqeschil
derd in de rode kleur van 
de Road Services. Het 
was één van de eerste 
bussen met een diesel
motor. °

MINERALEN 

IJsland bracht op 9 sep ^ 
tember de tweede afie ■" 
vering van de reeks 'Mi •

neralen' uit. De uitvoe o 
ring van de twee zegels ;;; 
is gelijk aan die van de ^ 
eerste reeks uit 1998. 2 
Afgebeeld zijn zeolie ï 
ten, mineralen die beho —^— 
ren tot de groep die na 149 
trium, kaliumsilicaat en ' ' v 
calcium bevatten. Ze ko
men veel voor in de 
oude lavaformaties op 
IJsland. 
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Op de zegel van 40 k. is 
calciet of IJslands kristal 
afgebeeld, de meest 
voorkomende soort op 
IJsland. Als calciet grote 
heldere kristallen vormt, 
worden deze aangeduid 
als Iceland spar. Dankzij 
de unieke eigenschap
pen werd deze variëteit 
gebruikt in veel optische 
instrumenten, maar te
genwoordig worden 
daarvoor synthetische 
materialen gebruikt De 
afzonderlijke kristallen 
kunnen bijzonder groot 
zijn en meer dan hon
derd kilo wegen. De Hel
qusta3irmijn in Rey3ar
l^ördur is 's werelds be
kendste vindplaats van 
Iceland spar 

Heulandite afgebeeld 
op de zegel van 50 k 
(zie Nieuwe uitgiften) is 
één van de meest voor
komende variëteiten van 
de zeolieten De kristal
len kunnen tien centime
ter lang zijn De bekend
ste vindplaats van zeolie
ten is in Teigarhorn in 
Berufiöröur 
De afbeeld inqen op de 
zegels zijn gebaseerd op 
voorbeelden uit de ste
nencollectie van het IJs
lands Instituut voor Na
tuurlijke Historie. 

DEENSE TREKVOGELS 
Het door water omringde 
Denemarken heeft een 
rijk en gevarieerd vogel
leven Dat er meer don 
vierhonderd soorten 
voorkomen weten we 
dankzij een in 1899 in
gevoerd systeem voor het 
ringen van vogels. Het 
systeem bewijst goede 
diensten bij de observa
tie van de meer dan 50 
miljoen vogels die Dene
marken aandoen op hun 
trektocht tussen de win
terverblijfplaatsen in zui
delijk Europa en Afrika 
en de broedplaatsen in 
Denemarken en de rest 
van Scandinavië 

Op de serie Deense trek

vogels, die op 29 sep

tember werd uitgegeven, 
zijn weliswaar heel be
kende vogels afgebeeld, 
maar het zijn wel thema
tisch aantrekkelijke ze
gels met leuke details. 
Op de zegel van 4 k 
zien we twee boeren
zwaluwen (Hirundo rusti
ca). De plattelandsbevol
king beschouwt zwalu
wen als weervoorspel
lers. Vliegen de zwalu
wen hoog in de lucht, 
dan kan goed weer wor
den verwacht, maar vlie
gen ze laag over de vel
den, dan komt er spoe
dig regen. De verklaring 
is vrij eenvoudig' bij een 
lage luchtdruk blijven de 
insecten laag bij de 
grond en dus moeten de 
zwaluwen laag vliegen 
om hun voedsel te kun
nen bemachtigen. 
Twee grauwe ganzen 
(Anser anser) met vier 
jongen zijn afgebeeld op 
de zegel van 5.25 k Ze 
overwinteren onder an
dere in ons land Tegen 
het eind van februari be
horen ze tot de eerste 
verkondigers van een 
nieuwe lente. De popula
tie grauwe ganzen in 
Denemarken groeit snel 
en daar zijn de boeren 
niet blij mee. die moeten 
hun landerijen veelal op
nieuw inzaaien na een 
bezoek van de ganzen. 
Ook bij ons is dit ver
schijnsel bekend; er zijn 
Nederlandse boeren die 
tegen een vergoeding 
stukken land voor het be
grazen door qanzen be
schikbaar stellen. 

Twee eidereenden (So
materia mollissima) kre
gen een plek op de zegel 
van 5.50 k. Eiderdons 
was vele jaren een dure 
vulling voor dekbedden. 
De Deense wateren be
horen tot de favoriete 
overwi nteri ngsplaatsen 
van de eidereenden. In 
oktober strijken er zo'n 
driekwart miljoen neer in 
de wateren rond Laeso en 
in de Waddenzee. De 
totale Europese populatie 
wordt op drie miljoen 
geschat. 
Leuk is ook de zegel van 
12.25 k , want daarop 
voert een Noordse stern 
(Sterna paradisaea) een 
jong een vis. De Noordse 
stern verdient de kwalifi
catie trekvogel in hoge 
mate: de soort legt jaar
lijks zo'n 40.000 kilome
ter af  geen geringe 
prestatie. 
Zoals tegenwoordig de 
gewoonte is in Denemar
ken verschenen er ook 
nog twee velletjes met ie
der twee zegels. Ze heb
ben in dit geval 'themati
sche meerwaarde', om
dat de blokrand de bio
toop van de vogels weer
geeft. Op het eerste vel
letje met de boerenzwa
luw en de grauwe gans 
is dat een landschap 
(met molenl) in de buurt 
van Vejierne in Limfjor
den (Jutland). Op het 
tweede velletje (MA5) 
met de eider en de 
Noordse stern gaat het 
om Langli, een eiland in 
de Waddenzee Op de 
velletjes zijn nog meer 

vogels afgebeeld: op het 
ene de bruine kiekendief 
(Circus aeruginosus), 
eenden (Ansariformes), 
kievieten (Vannellus va
nellus) en een tureluur 
(Tringa tolanus) met twee 
jongen. Op het andere 
zien we de kluut (Recuvi
rostra avosetta), de grut
to (Limoso limosa) of 
roze grutto's (Limosa 
lapponica) en twee 
steenlopers (Arenaria in
terpres) aan de water
kant. 
Wat de velletjes extra in
teressant maakt is het feit 
dat op de twee Deense 
Europazegels (thema 
'nationale parken en na
tuurreservaten') van dit 
jaar dezelfde natuurre
servaten voorkomen. Op 
deze zegels zijn kleine 
stukjes uit het midden 
van de velletjes afge
beeld. Die zegels ver
schenen op 28 april. 

EXOTISCHE VOGELS 
Vanuatu bracht op 12 
mei het tweede deel van 
de reeks Vogels in om
loop. Het aantrekkelijke 
van deze serie is dat vo
gels worden afgebeeld 
die nog met ot nauwelijks 
op zegels zijn te zien wa
ren, waaronder redelijk 
zeldzame Voor themati
sche verzamelaars is 
daarbij van belang dat 
de details goed zicntbaar 
zijn. Op de zegel van 34 
V zien we het leuke beeld 
van een inheemse ijsvogel 
(Halcyon farquhari) die 
een vlieg naar het jong in 
het nest brengt. Het is een 
beschermde vogel, die al
leen voorkomt op de 
noordelijke eilanden San
to, Male en Malakula. 

Op de zegel van 67 v. 
is de kleinste koekkoek 
op Vanuatu afgebeeld 
(zo'n zestien centimeter 
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lang), de 'shining cuc
koo' of Chrysococcyx 
lucides. 
O p de zegel van 73 v. 
is een ondersoort van 
de slechtvalk (Folco pe-
regrinus) afgebeeld, te
gen de achtergrond van 
Lake Siwi (Tanna). 
De twee kleurige vogels 
op de zegel van 107 v. 
v/orden aangeduid met 
de Engelse naam 'Rain
bow Lorikeet'. Het is 
waarschijnlijk één van 
de 21 ondersoorten van 
de bloedvieklori (Tri-
choglossus haema-
togus), die in het weste
lijk deel van de Stille 
Zuidzee voorkomt. 

Dezelfde zegel zit ook 
in het velletje, dot op 
1 8 augustus werd uit
gegeven ter gelegen
heid van China 1999. 
Op dit velletje is duide
lijk zichtbaar dat de vo
gels op een Afrikaanse 
tulpenboom zitten, die 
op Vanuatu groeit. 

WATERVOGELS 
Wat over het bijzondere 
karakter van de serie 
van Vanuatu is gezegd, 
geldt mogelijk ook voor 
de serie Oiseaux de 
Nuku Fofu, die Wallis en 
Futuna op 14 juni uitgaf. 
Helaas zijn op de zegels 
alleen de soortnamen (in 
het Frans) aangegeven. 

voerd: postzegels kopen 
via het Internet. Het zijn 
geen gewone postze
gels, zoals die aan het 
loket van het postkan
toor kunnen worden ge
kocht, maar IBI's. IBI 
staat voor 
Information Based 
Indicia. De IBI doet den
ken aan een automaat-
strook. Een tweedimen
sionale barcode bevat 
de nodige informatie en 
fungeert tevens als be
veiliging. Twee bedrijven 
hebben van de Ameri
kaanse posterijen toe
stemming gekregen voor 
een proef van twaalf 
maanden, namelijk E-
stamp en Stamps.com. 
De proef geldt voor 
1.500 klanten in Was
hington D.C. en in de 
staten California en Ha
waï. De cyber-zegels 
kunnen op een envelop 
of op een etiket worden 
afgedrukt met behulp 
van een printer. 
Duidelijk is, dat er weer 
een filatelistische variant 
aan het rijke gamma 
van de filatelie wordt 
toegevoegd, geheel pas
send in dit computertijd
perk. Er is enigszins een 
vergelijking mogelijk met 
bepaalde frankeerma
chines. De nieuwste ty
pen maken immers ook 
al gebruik van inktiet-
printers. Thematisch ge-

VfVnJMt 54* 

W<,.w«3M< 9*» K^;. 

Op grond van de niet al
tijd even duidelijke af
beeldingen ben ik iets 
verder gegaan met de 
'invulling'. De resultaten 
daarvan zijn dus onder 
voorbehoud. De drie 
naar rechts vliegende 
vogels op de zegel van 
10 f. kunnen kleine zil
verreigers (Egretta gar-
zetta) zijn. De twee Au
dubon's op de zegel van 
20 f. zijn waarschijnlijk 
een soort van de pijl-
stormvogels. Op de ze
gel van 26 f. zijn twee 
rregatvogels (Fregati-
dae) afgebeeld. In de 
vogel op de zegel van 
54 f. meen ik een rood-
snavelkeerkringvogel 
(Phaëton aethereus) te 
herkennen. 

POSTZEGELS VIA HET NET 
Voor het eerst sinds de 
invoering van de fran
keermachine is in Ame
rika een nieuwe vorm 
van frankering inge

zien zijn deze IBI's we
gens het gebrek aan af
beeldingen alleen maar 
interessant voor thema's 
als 'Posterijen' en 'Com
puters en Automatise
ring'. 

125 JAAR UPU 
De Wereldpostunie 
(UPU) bestaat dit jaar 
125 jaar. Van de jubi
leumuitgiften springt die 
van Slovenië er duidelijk 
uit. Een eerste blik op de 
twee zegels (in samen
hang) leidde bij mij zelfs 
toch de reactie: hebben 
ze twee uitgiften met el
kaar verwisseld? Is dit 
soms een uitgifte die de 
maanlanding in 1969 
herdenkt? 

Maar nee, de beelden 
kloppen wel degelijk. 
De figuur op de zegel 
van 30 s. is een Slo
veense postbode uit het 
verleden, die op pad is 
terwijl de maan aan de 
hemel zichtbaar is. De 
ontwerper heeft kenne
lijk bewust voor die 
combinatie gekozen, 
om zo een link te kun
nen leggen met de 
tweede zegel van 90 s. 
Daarop zien we een as
tronaut (Armstrong of 
Aldrin) als postbode 
van de toekomst. Het is 
het bekende beeld van 
de eerste landing op de 
maan en dus ontbreekt 
op deze zegel het be
wuste hemellichaam 
niet. Zo maakt de ach
tergrond van het doel 
van de uitgifte een ze
gel met een haast klas
siek beeld thematisch 
interessant voor het the
ma 'Ruimtevaart'. 

EERSTE MAANLANDING 
30 JAAR GELEDEN 
In 1969 zette de eerste 
mens voet op de maan. 
Het zal u niet verbazen 
dat dertig jaar later een 
reeks landen dit feit aan
grijpt voor herdenkings
uitgiften 

Maar het zijn wel lan
den die een abonne
ment hebben op dit 
soort omnibusuitgiften. 
Of de ruimtevaartverza
melaars nu echt zitten te 
wachten op dertien of 
misschien nog wel meer 
series van vier zegels 
met overbekende beel
den van landingen op 
de maan, is zeer de 
vraag. Bovendien geven 
alle landen nog een 
identiek velletje uit met 
een ronde zegel die een 
afbeelding van de 
maan toont. Meer van 
hetzelfde dus. Geef mij 
dan maar het Zwitserse 
frankeerstempel met de 
tekst Omega - the first 
watch worn on the 
moon. 

a 
Omega-

the fU V* watö-
worn 

on ttwi moon 

En wot te zeggen van 
de Strippostzegels 1999 
van PTT Post met als the
ma 'Mannen op de 
maan'? Leuk natuurlijk, 
maar het lijkt het zo
veelste voorbeeld van 
PTT Post dot via een uit
gifte ingespeeld wordt 
op een actuele gebeur
tenis. 

ANDERE BENADERING 
Ook filatelisten zijn con
sumenten. Dat betekent 
dat verzamelaars zich 
zelden ah/ragen hoe 
ontwerpers er in slagen 
voor veel voorkomende 
thema's steeds maar 
weer iets nieuws te be
denken. Toch zijn the
matische verzamelaars 
in hoge mate afhanke
lijk van de creativiteit 
van de postzegelont
werpers. Tegen die ach
tergrond viel de serie 
'Zeg nee tegen...' (Roe
menië, 29 juli) nogal 
op-

Op de vier zegels komen 
aan bod: roken, drinken, 
drugs en Aids. Voor dit 
soort zegels zoeken ont
werpers net nogal eens 
in vrij directe, soms zelfs 
extreme voorstellingen. 
Aan doodskoppen op dit 

soort zegels zijn we al 
helemaal gewend. In dit 
geval heeft de ontwerper 
het accent gelegd op ons 
gezegde 'Bezint, eer gij 
begint' ofwel denk er 
eerst eens over na. Die 
boodschap is vooral ge
richt tot de jongeren. Let
terlijk centraal staat een 
profiel van de mens. 
Links op de zegel van 
400 I. zien we sigaretten 
(roken), op de zegel van 
800 I. flessen (drinken) 
en op die van 1.300 I. 
een tablet, een cannabis
plant en een capsule 
(drugs). Op de zegel van 
2,500 I. (een afbeelding 
vindt u in de rubriek 
Nieuwe uitgiften) symbo
liseert het bekende rode 
Aids-symbool de HlV-be-
smetting. Rechts op alle 
zegels een impressie die 
te maken heeft met het 
thema van de zegel. 
Al met al is het een the
matisch hoogwaardige 
serie. Het enige minpunt
je is dat de zegelwaar
den nauwelijks leesbaar 
zijn, maar vanuit thema
tisch oogpunt is dat min
der relevant. 

WK VOETBAL IN 2006 
Terwijl men zich in ons 
land net hoofd breekt 
hoe met het Europees 
kampioenschap voetbal 
in 2000 zonder al te veel 
rellen kan laten verlopen, 
presenteerden de kandi
daat-landen voor het 
WK voetbal in het jaar 
2006 zich in augustus bij 
de FIFA. Daarvoor zijn in 
de race Brazilië, Duits
land, Engeland, Marok
ko en Zuid-Afrika. 

De voetbalbonden in 
Duitsland en Engeland 
hebben de frankeerma
chines ingeschakeld om 
hun kandidatuur te on
dersteunen. Voetbalspe
cialist Adri Lampers uit 
Leeuwarden schat de 
kansen van Zuid-Afrika 

http://Stamps.com


vri| hoog in Hi| wijst op 
het bekende gezegde 
'Als twee honden vech
ten om een been, loopt 
een derde ermee heen' 
Een keuze maken tussen 
de grote landen Duits
land en Engeland is las
tig voor de FIFA; daar
van zou vooral Zuid
Afrika als derde kunnen 
profiteren. 

AANTEKENSTROOKJES 
Het is al weer enige tijd 
geleden dat ze zijn afge
schaft in ons land, maar 
ze zijn nog wel te be
machtigen Een selectie 
van tien stuks toont aan, 
dat er talrijke strookjes 
zijn met een thematisch 
bruikbare aanduiding 
als het Vredespaleis in 
Den Haag en de Bijen
korf in Amsterdam. 

bi| de afzender gebruik 
heeft gemaakt van een 
'eigen' aontekenstrookje. 

ECLIPS EN PAVAROTTI: 
OPMERKELIJK DUO 
De beroemde Italiaanse 
zanger Luciano Pavarotti 
heeft op de podia van 
vele landen gestaan Op 
11 augustus werd daar 
een land aan toege
voegd: Roemenië. Op de 
dag van de zonneeclips 
garde volumineuze te
nor voor het eerst een 
concert in dat land, na
melijk in Boekarest. Alle 

de rubriek Nieuwe uitgif
ten). In de tekst op de ze
gel van 8.100 I. wordt 
melding gemaakt van 
beide feiten. Voor de 
thema's 'Astronomie' en 
'Muziek' een bijzondere 
zegel I 

STEMPELBARBARISME 
Waarschi|nli|k hebt u 
ook een gruwelijke hekel 
aan de balpenstrepen 
van de postbode op niet 
afgestemde postzegels. 
Maar er bestaan nog er
gere vormen van stem
pelbarbarisme. 

Maar er zijn vele ande
re. Met een beetje speur
werk, volt er voor de 
meeste thema's wel een 
bruikbaar aonteken
strookje te ontdekken. 
'Filatelistisch plus' is een 
aangetekend stuk waar

reden dus voor de Roem
eense PTT om op 9 au
gustus een postzegel uit 
te geven met een portret 
van Pavarotti tegen de 
achtergrond van het be
kendebeeld van de tota
le zonsverduistering (zie 

Vooral in Engeland ziet 
men kans met handstem
pels de soms prachtige 
thematische zegels 'fila
telistisch' te verkrachten 
Dergelijke zegels zijn 
dan niet ontwaard, maar 
ook onbruikbaar ge
maakt. Helaas is dit 
voorbeeld geen uitzon
dering Het is zelfs regel 
bij Royal Mail. 

THEMATISCH FRANKEER

STEMPELTRIO 
Een leuk stempel 
(FR58160) voor het the
ma 'Bijen' wordt gebruikt 
door het Bijenhuis in 
Wagen ingen, de zetel 
van de Vereniging tot 
bevordering der bijeen
teelt in Nederland. Een 

bij is afgebeeld op een 
ondergrond van de kaart 
van Nederland, die voor 
deze gelegenheid niet de 
provincieindeling heeft, 
maar de raatvorm. 
Minimaal een thematisch 
dubbelstempel (PB 7759) 

gekomen op 31 decem

ber ('A', Berikooba en 
'B', Chiakokonoba). 

Stempels voor het thema 
'Schilderkunst' zijn rela

tief schaars. Voor de 
schilder Vincent van 

WAGtNINGEN NEDERLAND j 

uim 00080 I j 

is dat van Muziekcen
trum De IJsbreker in Am
sterdam. Het stempel is 
bruikbaar voor het the
ma 'Muziek' (Nieuwe 
muziek  New music) 
IJsbrekers worden wel 
vaker afgebeeld op ze
gels, maar afbeeldingen 
in frankeerstempels zijn 
redelijk zeldzaam. 

De gemeente Groningen 
wil de gescheiden inza
meling van afval afschaf
fen, maar gelukkig wordt 
er voor de aparte inza
meling van net GFT nog 
ijverig reclame gemaakt. 
Ook in het stempel (FM 
8818) van de Geweste
lijke Afvalstoffen Dienst 
Gooi en Vechtstreek in 
Bussum. Alle GFT met de 
groene mee. 

IN KORT BESTEK 
Het overzicht van de Eu
ropazegels van 1998 
(zie 'Philatelie' van juni, 
bladzijde 443) kan wor
den aangevuld met een 
emissie van Georgië, uit

Gogh kwam op 9 sep
tember in Duitsland een 
bijzonder stempel be
schikbaar met een zelf
portret van de schilder. 
Aanleiding was het Euro
pafest 1999 mit Nieder
lande in 52477 Alsdorf, 
RheinI 1 

In een uit drie zegels be
staande serie Rozen 
(Country Women's Asso
ciation) von Norfolk Ei
land (27 mei) is op de 
zegel van 75 c. een 
groene roos afgebeeld. 
Thematisch gezien een 
redelijk zeldzame zegel 

AAAJUMMiMMA^U 

VOOR KLEINE ANNONCES VOOR ABONNEES 
De rubriek Kleine annonces is aileen voor abonnees van het maandblad 'Philatelie' Voor een advertentie van drie regels betaalt u f 10 
regel meer kost f5  Vermelding van naam+adres of naam+telefoonnummer is verplicht Plaatsing onder nummer kost f 8 extra 

Elke 

rubriek Q aangebcxien □ gevraagd Q diversen 

1 

2 

3 

4 

7 

8 

no 
f]5 

f20 

f25 

f30 

f35 

Vul de bon m en schriif een betaalcheque of 
girobetaalkaart uit (ABN/Amrobonk, reke
ningnummer 401303632, t g v Brouwer 
Media) Stuur bon en cheque aan 
Brouwer Media, Postbus 345 , 
3740 AH Baarn 
Vermeld hiernaast uw naam en adres 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 
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SPELREGELS ALLEEN VOOR ABONNEES GEEN HANDELSADVERTENTIES DE VERMELDING VAN NAAM 
EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ADVERTENTIE IS VERPLICHT 

RULES SUBSCRIBERS ONLY NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS STATING YOUR NAME AND 
ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN OUR SMALL ADS IS COMPULSORY 

SPELREGEL NUR FUR ABONNENTEN KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET ANGABE NAME 
UND ADRESS (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 
Hobbyist biedt aan partijen« res
tanten Div op stock 
Lijst tegen ret port aanvr bij A 
Stegeman 0545295508 Na 19 00 
of Phila toon@worldonline nl 

Alle profil uitgaven 114^ PTT 
mei losse postfrisse zegels 1982 
1998 prijs ƒ 6 0 0 - PJ J o n g t 
breur Weeshuislaan 29 S701 [V 
/eis t Tel 0^0-6915011 

Opruiming 1V m sanering Divtr 
se landen en motief verzamelin 
gen aangeboden Pnjs indikatie 
10 tot 15% van de cat pnjs Vraag 
gratis lijst J Vermolen 01S 
5717073 

Israel/Palestijns gezag Nieuwe 
uitgiften tegen nominale waarde 
Ongelooflijke aanbieding kost 
baar geschenk beste voorwaar 
den pnjshjst gratis Eilat Philate 
hc Club Postbus 542/32 Eilat Is
rael 

Australië per kg ƒ 8 0 - 100 gest 
gri ƒ 1 0 - idem 200 grf ƒ 2 0 -
idem SOO grf ƒ 35 - Engeland 
greetings 250 gram ƒ 45 - Noorwe
gen per kg ƒ 90 - Zweden per kg 
/ 1 0 0 - P Antonisse Runmolen 
Ib 5404 KT Uden Tel 0413 
2b8333 Postgiro S423666 

Kilowa ir Gr Bnttannie stuur 
ƒ 25 ~ 111 een brief of stoi t op giro 
1560657 en ontvang 500 gr 
prachtig recent mat franco F 
Hermans Hoogerheide 

Postfrisse trankeergeldige /egels 
Nederland Complete jaargangen 
90 jaren in 5-voud Postpnjs 
ƒ 3240 - Verkoop ƒ 2600 - Tel 
0181630544 

Ned + Overzee Indonesië Ver 
Lur Zwitserl O Europa v a 
40% Abo gehele wereld + sup-
plem H Sundquest J Perkstr 
39 3351 CP Papendrecht Tel 
078 6153386 

DDR kpl j r g ** 1965/67 a ƒ 36 -
68 /83 a / 2 6 - 84 /89 a ƒ 31 - 90 
ƒ 6 3 - Arkenbosch Ravel 24 
6461 NA Kerkrade Tel 045 
5463016 

Rondzendboekjes met motief 
blocks gemengd gest + postfns a 
20 30% cat waarde 0561-688809 
J \ d Meer 

Postwaardestukken Nederland 
\ia schriftelijke veiling Filatelis 
tisch van opzet Voor gratis catalo 
gus J L Verhoeven Spienngweg 
1077 2136 I N Zwaanshoek Tel 
023-5848127 E mail jan ena@mul 
tiweb nl 

Collecties, partijen, restanten 
P/h C entro Filatelico Ha\enstr 
4^ Woerden 0348423885 Ook 
grote voorraad Europese landen 

1000 versch Wereld veel ouder 
materiaal betere Bank 
260777811 J Schoenmaker 
Heemstede ƒ 37 50 

Kilowaar Finland Noorwegen 
Denemarken of Zweden 50% 
herdenkingszegels Zend ƒ 20 -
in een briet ot op gironummer 
1624853 en ontvang 125 gr fran 
co thuis C orrespond in English 
I ennar t Runfors Gotlandsgatan 
l S-602 17 Norkopmg Zweden 

Nederland en Ver Europa*** 
V a No 1 Stuur uw no s ontvang 
mijn pnjs F Ghyben Zonegge 
1916 6903 GV Zevenaar Te l / f ax 
0316-529241 

Aangeb 2000 postzegelkavels 
Info b t l n a a r A H Cilleken^ OtD-
418059-i of stuur een t mail 
ih (illekens@planet nl 

Duitsland 55 versch j an 97 tot 
heden voor ƒ 1 0 - 500 versch 
jan 86 heden ƒ 90 - Prijsl Bank 
304810398 Giro 5312882 Verse 
veld Boschman De Olmen 80 
6903 BP Zevenaar 

Ierland hebt u wensen voor Ier 
land dan uw mancolijst naar 
Henry Kuipers Beethovenlaan 
15 7604 GC Almelo Tel 0546-
532155 

Polen Joegoslavië Roemenie Al 
banie Hongarije Bulganje Tsje 
thoslowakije PZH Robert Wiktor 
Hodgessü- 13 6135 CS Sitttard 
Te l / f ax 046-4512751 Ook raritei 
ten 

DDR 25%* Ned + Geh Bund 
Bei Im Reich + Geh France 35%* 
Pf + gest J Romkens 045 
5462894 

Gratis prijslijst voor kleine ka\els 
etc J Stienstra Banetgeel 21 
2718 ß l Zoetermeer te! 079 
3610229 

Geen thema zonder poststukken 
Zicht/ / onde r koopplicht tegen 
portoverg H Mennes Parel 
hoendreef 13 7391 EC Twello 
Veel thema s' 

GEVRAAGD 
I cesbare data op Nederland nr 
87 t / m 89 ook perfins J de Laet 
Berktnlaan 69 5271 ND St Mi 
chielsgcstti 073-5512813 

Gestopt met verzamelen*' Post/e 
geher / uiitl lar komt fjij u langs 
I Dekker 0299 621339 of 06-
22447129 

Frankeergeldige postzegels \ a n 
Ncd /ondel goni ook briefk Br 
Postbus 3 l 8 i 4700 GD Roosen 
da il 

Frankeei^eldig Engeland ƒ 2 30/£ 
C^uernstv ƒ 2 - |erse\ ƒ 1 30 Man 
ƒ 1 80 Vtrdt r Amerika ƒ 1 25 /$ 
C^inida ƒ 0 80 Ausü-alie ƒ O 70 
Brouwer Kollum 051M53726 

Postfrisse frankeergeldige zegels 
N e d t r l m d PJ Rotgers tel 010 
4205276 11x010 4552991 

Telefoonkaarten, postzegelverza 
melingen ( C ruyssen Ijsvogel 
h o t k Spijktmsse 0181624635 

Gevraagd poststukken koop ruil 
transorma letter coderingen ma 
trix streepjes code Rotterdam 
postcode streepje cijfer letter T 
Molenaar Rohofstraat 66 7605 
AW Almelo 0546-815959 

Ik zoek fiimaperforaties Ruil of 
koop elk aantal Veel rui lmaten 
aal aanwezig W J Manssen Laan 
der V N 31 3844 AD Harderwijk 
Tel 0341 417980 

Poststukken van alle Waddenei 
landen Wieringen Den Helder 
en Koegras N Huijsman Duyker 
dam 39 1791 TA Den Burg 
Texel Tel 0222 310601 

DIVERSEN 
Zaterdag 13 november Open Euro
pa en UNO Ruildag m lestaurant 
Oranjeboom I eusderweg 43 in 
Amersfoort van 10 30-16 00 uur 
Gratis toegang en veiling - verlo-
ung Cept Europa UNO-Raad van 
Europa Unesco NAVO Eur sport 

ZO GEEFT U EEN KLEINE ANNONCE OP 
Als abonnee van 'Philatelie' kunt u gebruik maken van de rubriek 

'Kleine annonces' Een advertentie in deze rubriek kost tien 
gulden voor de eerste drie regels en vi|f gulden voor elke 

volgende regel 

Per regel heeft u ongeveer dertig leestekens tot uv/ beschikking 
(spaties, punten, komma's en andere leestekens tellen ook mee') 

Vermelding van naam + adres, of naam + telefoonnummer is ver
plicht 

Stuur uv/ kleine annonce - vergezeld van een 
betaalcheaue of girobetaalkaart (ABN/AMRO bank, 

rek nr 401 303632, t g v Brouwer Media) aan 

Brouwer Media 
Postbus 345 

3740 AH Boorn 

UPU Veldpost Vredesmissies enz 

Ruilen DAVO album Indonesië 
bijna compl 1950/78 ongest en 
deels nog gest in ruii voor Ned 
Ant postfr 1990/98 Paul Schel 
bergen T Moiestr 39 2037 RB 
Haarlem 

Zegels Nl In verkoop (va 10%) 
ofruti IOOKF\ay 1 - Stockmann 
Z c v t n i i r lel 0316-526265 

www filasoft nl - De mooiste en 
meest vemssLiidt website van 
Renev Di|k Pb 9519 Amsterdam 

Postzegels, munten, rudbeurs 
Fidei et Arti te Oudenbosch zon 
dag 10/13 uur 31 oktober 0165 
314898 

Nat verzamelbeurs van postzegel 
postst tel en prentbriefltaart zat 
30 oktober van 10-17 uur Toe 

gang graUs De Kot pel Kapitttl 
weg 399a Hilversum l-ii Ver Hil 
versum en omstreken Inlichtiii 
gen te l 036-5304354 

Israel gratis prijslijst en ver/oi 
ging van abonnementen Inl A 
Bouwense tel 011^212762 

Filitalia contactgroep Italië en 
gebieden Vaticaan en S Marino 
Bijeenkomsten veilingen en 
rondzendmg Inl L v d Brun V 
Kmsbergenstr 33 2518 CV Den 
Haag tel 070 ^460328 

Studiegroep Britannia vtrzame 
laars van Engeland t n gebieden 
Bijeenkomsten in Nieuwegem 
Rondzendmg veilmgen en eigen 
clubblad Info bij L van Dijk I t k 
54 1703 KJHeerhugowaard 0 7 ' 
5711935 ht tp / / h u i z e n nhk i 
naai nl /~bri tanni 

BREAK SETS BY TOPIC 

RECTIFICATIE MUTATIES NVPH-BESTUUR: 
VICE-VOORZITTER NOG IN FUNCTIE 

In het augustus/septem
bernummer van 'Pnilate 
lie' v/erd in de rubriek 
Uit de wereld van de fila 
telie gewag gemaakt van 
een aantarmutaties in 
het bestuur van de Ne 
derlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren 
(NVPH) 
Die wi|zigingen v/erden 
van kracrit op 17 mei | l , 
toen twee bestuursleden 
terugtraden, respectieve 
li|k een andere functie 
gingen bekleden 
Tot onze spi|t was de m 
houd van ons bericht van 
dien aard dat de indruk 
zou kunnen ontstaan dat 

de NVPH met langer 
over een vice voorzitter 
beschikt Voor alle dui-
deli|kheid melden daar
om dat de heer J G van 
den Eijnde nog steeds als 
zodanig functioneert 
Voor de volledigheid 
vermelden we hieronder 
de samenstellmq van het 
huidige NVPH-bestuur 
H Stins (voorzitter), J G 
van den Ei|nde (vice 
voorzitter), C A M Kien 
horst (secretaris), A J 
Hagemons (penning
meester), B H Bakker 
(commissaris), J Komry 
(commissaris) en tot slot 
B Visser (commissaris) 

717 



De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filateiistiscine benodigdheden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijl<s geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags l<oopavond. 

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

Australië - Pacific Islands - Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Schrijf naar: 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

AUCKLAND NIEUW ZEELAND 
Tel: 0064-9-3735489 - Fax: 0064-9-3735014 

email :nzstamps @ hotmail.com 

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

HET KARVEEL 
voor postzegels en munten 

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

Neringpassage 70 
Tel. 0320 248985 

internet: 
e-mail: 

8224 JN Lelystad 
Fax 0320 227687 

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

Frankeergeldige 
postzegels 

van Nederland en alle West-
Europese landen 

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

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

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

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

gemakkelijker manier een abonnement op de Jaarcollectie bij de Verzamelservice 

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

alle postzegels in een keurig bewaarmapje met alle informatie thuisgestuurd 

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

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

plus informatie over andere abonnementen Zoals bijvoorbeeld op losse postzegels, 

de ECU BRIEF, de TELEBRIEF, Eerstedag-envelopen op Geïllustreerd Verzamelen 

050-5861^34: het gemak van de Verzamelservice 

W^ ~ mm 

http://hotmail.com
http://hetkarveel.nl
http://hetkarveel.nl


VAN LOKVEIU 
44e POSTZLEGELVEILIMG 

15 en 16 o k t o b e r 1 9 9 9 
De vrijdagavondzitting met Nederland en O.G.D. 

met een kwalitatief mooie afdeling eerste emissie. 

alsmede vele topnummers en -series. 
ifvw^'^rw^-mi^^rm m 

De zaterdagmorgenzitting met losse nummers 
buitenland waarbij belangrijk België en Zweden. 

ÉHUUMMtMJ 

De zaterdagmiddagzitting met ruim 800, 
veelal geheel intact gelaten verzamelingen, 

partijen en engrosposten. 

Wij adviseren u, ruimschoots tijd te nemen voor bezichtiging! 

De veilingcatalogus wordt u na overmaldng van f 15,00 (giro 4600298) gaarne toegezonden. 

Van okve^^^ƒ'^. 
p o s t z e g e l v e i l i n g e n v o f 
beëd igd makelaar - t axa teu r 

Buitenhaven 5, 
5211 TP 's-Hertogenbosch 
Tel.:+31(073) 612 20 33 
Fax: +31(0)73 613 67 39 
E-mail: admin@vanlokven.nl. 
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CATALOGUS 2000 
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VANAF 14 SEPTEMBER VERKRIJGBAAR BIJ DE N.V.P.H.VAKHANDEL FILATEUE 

EN IN DE BETERE MULTIMEDIA- EN COMPUTERWINKELS. 


