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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerd 
Enkele opbrengsten van collecties 

uit de najaarsveiling 

Hoge prijzen voor mooie collecties!!] 
Kavel 

1543 
507 
626 
632 

1723 
1756 
1834 
1858 
1963 
Mr.X 
Collectie 
Collectie 

Omschrijving 

China lokaal collectie in 14 banden 
Nederland 1852-1985 gebruikte collectie 
Ned. Indië 1864-1948 ongebruikt 
Indonesië 1949-1999 collectie postfris 
Engeland 1840-1890 collectie in band 
Engelse koloniën in 10 banden 
Franse koloniën in 3 Yvert-albums 
Palestina collectie in 3 banden 
Spanje ongebruikte collectie in band 
stock (100 kavels) 
T. Vrijdag Japanse bezetting (deel 2) 
Ned. Indië proeven (200 kavels) 

Opbrengst 
(incl. opgeld) 

200.000-
20.000-
7.000-
4.000-

11.000-
20.000-
25.000-

100.000-
10.500-

700.000-
350.000-
100.000-

Totale opbrengst meer dan ƒ 3.500.000,-

Indien ook u uw collectie en/of doubletten wilt verkopen in onze 

v o o r j a a r s v e i l i n g , ^ ^ 
dan kunt u contact opnemen met één van onze experts. 
Bezoek aan huis eventueel mogelijk. 

Inzendingen dagelijks. Voor taxaties/adviezen bel of schrijf: 
Rolcin 60 -1012 KV Amsterdam - TEL. 020-6230261 - FAX 020-6242380 

Internet: www.npv.nl 

http://www.npv.nl


BERKELENRODENRIJS 

Cttmbi-Wbndenliiu - '"̂ ^ w ƒ14/,^ 
ÊÊÊÊ 

'COMBI-WONDERDOOS' 
Een onvoorstelbare 
hoeveelheid complete 
postfrisse uitgif ten in 
maar liefst drie grote 
luxe msteekalbums, 
waarbij vele prachtige 
waardevolle uitgif ten 

Los verkrijgbaar voor 
slechts f 77.= 

Een doos met postzegels van 
Nederland & Overzeese Rijksdelen 
met veel onuitgezocht mater 

leien, -g* 
Van f 396,= voor slechts 

Alle 'Super-Tips' 
, 2, 3, 4, 5, 6, 7 én 8 

/U9 
van ƒ 396,= voor slechts ƒ 149, 

Bespaar direct ƒ 247,=! 
Bestel direct! Op=op! 

Ranonkelweg 4, 2651 MX 
Berkel en Rodenrijs 

Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrijs 

Bezoek maandag t/m vrijdag van 10 00 17 00 uur 
Open Dagen elke eerste vrijdag en zaterdag van de 

maand van 10 00 17 00 uur 

■ly ia. ikMtwrt i . i . iv / .T j . i . ia j i 
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 F5= PER ORDER NIET WILT BEHOUDEN MOET U 
DIT BINNEN 7 DAGEN NA ONTVANGST KENBAAR MAKEN AAN PHILAPOST TERUGZENDEN AAN PHILAPOST IS VOOR UW EIGEN REKENING EN RISICO 
DOE HET DAAROM MET EEN VERZENDBEWIJS VAN PTT POST LEVERING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT PHILAPOST MAG EEN OPDRACHT TOT LEVERING 
WEIGEREN EEN HERINNERING KOST F 10= EEN AANMANING KOST OPNIEUW F 10= EVENTUELE INCASSOKOSTEN ZIJN TEVENS VOOR UW REKENING 



Postzegßlveiling 
Wiggers de Wies bv 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

G.J. Garritsen 
beëdigd taxateur 

telefoon 
fax 

020 - 6249740 
020 - 6249749 

Onze 164e veiling wordt gehouden in Amstelveen 
op zaterdag 27 en maandag 29 november 1999. 

In deze veiling o.a.: 

Nederland en O.R. uitzonderlijke collectie internationale antwoordcoupons. 
- Nederland plaat- en etsingnummers met zeer uitgebreid Juliana "en face". 
Indonesië post- en postwaardestukken revolutieperiode met uniek materiaal. 
- Poststukken los verkaveld en in partijen met veel Duitsland en gebieden. 

- Prachtige motiefcollecties en apart verkavelde betere motief series. 
- Uitgebreide landencollecties, engrosposten en interessante dozen. 

- Prentbriefkaarten waarbij veel topografie en goed motief. 

Kijkdagen: 

vrijdag 
zaterdag 
maandag 
woensdag 
donderdag 
vrijdag 
zaterdag 
maandag 

19 november 
20 november 
22 november 
24 november 
25 november 
26 november 
27 november 
29 november 

van 10.00 tot 16.00 uur 
van 10.00 tot 16.00 uur 
van 10.00 tot 16.00 uur 
van 10.00 tot 16.00 uur 
van 10.00 tot 22.00 uur 
van 10.00 tot 18.00 uur 
- zie veilingcatalogus -
- zie veilingcatalogus -

Gaarne sturen wij u op aanvraag een catalogus toe. 



ANNO "1852" 

Aanbieding 
Nederland postfris 
134-135 ƒ124,00 
232-235 ƒ 80,00 
238-239 ƒ130,00 
240-243 ƒ140,00 
568-572 ƒ 29,00 
596-600 ƒ 12,50 
607-611 ƒ 15,00 

Nederland gebruikt 
212-219 
229-231 
248-251 
573-577 
612-616 
715-719 

ƒ 47,50 
ƒ 22,50 
ƒ 26,00 
ƒ 12,00 
ƒ 15,00 
ƒ 8,50 

Roltanding 98-101 ƒ29,50 

De portokosten komen voor onze rekening!!! 

Tevens zenden wij u geheel gratis onze zeer luxe 
prijslijst, Nederland en Overzeese Rijksdelen!!! 

ANNO "1852" 
F. Kruitbosch, tel. 0570-592018, fax 0570-593788 
Molenweg 20a, 7431 BK Diepenveen 

• J ^ 
• EUROPOST "DE DIEZE' II groot- en detailhandel 

in postzegels en munten 

*77^ Nieuwstraat 8 tel. 073-6132157 
5211 NL 's-Hertogenbosch fax 073-6147589 
E-Mail: europost@euronet.nl 

YVERT CATALOGI ■ NERGENS GOEDKOPER 
ZOJUIST VERSCHENEN EDITIE 2000 

Deel 1, Frankrijk in kleur 
Adviesprijs..3?rkr Europostprijs 
Deel 1 bis, Andorra, Monaco, etc. in kleur 
Adviesprijs.24f=^ Europostprijs 
Deel 6/1, Overzee Guinea BissauLesotho 
Adviesprijs.é^—'^ Europostprijs 

Nog steeds leverbaar van Yvert: 
Deel 2/1, Frarisejiol. tot onafhankelijkheid in kleur (ed. '99) 
Adviesprijs?«^^ Europostprijs 
Deel 2/2, FranseKol. vanaf onafhankelijkheid (ed. '97) 
Adviesprijs.é?;5D Europostprijs 
Deel 3, WestEurgpa in 2 delen (ed. '98) 
Adviesprijsl'̂ fTi— Europostprijs 
Deel 4, OostEuropa (ed. '96) 
Adviesprijsé9?^ Europostprijs 
Deel 5/1, Overzee.ABrazilië (ed. '98) 
Adviesprijs..é5T^ Europostprijs 
Deel 5/2, Overze£.BruneiC (ed. '98) 
Adviesprijsé5;—^ Europostprijs 
Deel 5/3, Dominicaanse Rep.Guatemala, ruim 800 blz. 
w.o. Falklands etyle Verenigde Staten (ed. '99). 
Adviesprijs.éft^ Europostprijs 
Deel 7, Overzee OZ in 2 delen (ed. '98) 
AdviesprijsJSCC— Europostprijs 
Supplement 1998, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur; 
256 blz. Een must voor de motiefverzamelaar! 
Adviesprijs*?;^^ Europostprijs 

31,

20,

52,50 

55,— 

52,50 

105,— 

55,— 

52,50 

52,50 

52,50 

95,— 

29,50 

Leveringsvoorwaarden: Bestellingen tot f 100, ƒ 5,- portobijdrage. Orders tot 
f 50.- en levering aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling. Levering 
zolang de voorraad strekt. Postbank 6391810 ABN/AMRO 46 14 48 440 
Betaaltip! Stuur samen met uw bestelling een girobetaalkaart of Eurocheque en ont
vang uw spullen binnen 4 dagen thuis! 
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.45 uur, zaterdag 10.00-17.00 uur 

Postzegelhandel K. D C M H 6 R T O G Gorinchemsestraat 10 A - 4231 BH Meerkerk - Tel./fax 0183 - 352169 of 0347 - 320943 Postbank 4269335 - KvK Dordrecht 70087 

Verzamelt u 
ZO of ZO? 

3 0f%o<^°^o,de 
V ® - o eo 

Belden zijn wij gaarne van dienst 
jaargangen Nederland postfris 
inclusief kinderblokken. 

ƒ 199,-
ƒ 59,-
ƒ 165,-
ƒ115,-
ƒ 58,- Losse 
ƒ 60,- zegels/series 
ƒ 139,- uiteraard 
ƒ 59.- ook 
ƒ 33,- verkrijgbaar. 
ƒ 34 - Ook voor 
ƒ 4 9 - 1950. 
ƒ 18,-
ƒ 30,-
ƒ 22,-
ƒ 7,-
ƒ 48,-
ƒ 12,-
ƒ 29,-
ƒ 18,-
ƒ 25,- ex. 939/958 
ƒ 3 4 -
ƒ 30.-
ƒ 25.-
ƒ 25,-
ƒ 2 5 -

jaargangen 
aanvraag 

A < : ; < ^ ^ ^ ^ - « ^ ^ ^ 
X>e< ' : o t t < » ' 

.VAO'^ 

;fX^' 
.ov^ 

et^®' 

jaargangen onbeschreven 
FOC's Nederland. 

1965 ƒ 17,50 
1966 ƒ 9,95 
1967 ƒ 25,-
1968 ƒ 17,50 
1969 ƒ 32,-
1970 ƒ 29.75 
1971 ƒ 25,-
1972 ƒ 37,50 
1973 ƒ 23,75 
1974 ƒ 30,-
1975 ƒ 44,50 
1976 ƒ 40,-
1977 ƒ 15,75 
1978 ƒ 13,50 
1979 ƒ 10,-
1980 ƒ 10,-
1981 ƒ 10,-
1982 ƒ 10.-
1983 ƒ 17.50 
1984 ƒ 22.50 
1985 ƒ 22,50 
1986 ƒ 22,50 
1987 ƒ 36,-
1988 ƒ 32,-
1989 ƒ 22,-
1990 ƒ 27,50 
1991 ƒ 3450 
1992 ƒ 49,50 
1993 ƒ 65,-
1994 ƒ 65,-
1995 ƒ 65,-
1996 ƒ 75,-
1997 ƒ 97,50 
Alle nrs, zijn ook apart verkrijg
baar. Tevens hebben wij een 
voorraad beschreven of getypte 
fdc's voor nr, 50 

Wij hebben voor u diverse leuke 
partijen en verzamelingen. 
Een kleine greep hieruit. 

Verzameling Thema Europa met 
meer dan 100 series/blokjes van 
Island Sanda-Dabay-Herm-
Davaar 
etc. prijs ƒ 395,-

Alderney mini col O 
cat, 1983-1991 1200 fr ƒ 100,-

Veizameiing Trompet fdc's 
blanco vrijvi^ei compleet ƒ 650,-

Perflns NL In 3 inst. boeken vjaar-
blj doubletten ƒ 1250,-

Monaco verzameling 
xx + x + Operlode 1891/1975 
rommelig opgezet en div 
kwaliteit, doch aardige zegels 
ƒ 325-

Verzomellngen + diverse 
restanten 
prijzen vanaf ƒ 25,-

Bestellen: 
Telefonisch, per brief of fax. 
Giro 4269335 of girobetaalkaart 
of eurochegue. 
Vanaf ƒ 50,- geen verzend
kosten. 
Levering zolang de voorraad 
strekt. 

Onze voorraad: 
- Nederland + Overzee 
- Automaatboekjes NL + 

wereld uitgebreid 
- Rolzegeis NL 
- FDC'S NL + Overzee 
- Plaatfouten NL -i-

Overzee Wllgenburg 
- Druktoevolligheden NL 

+ Overzee 
- West-Europa 
- Israël + FDC'S 
- Motieven 

O p z a t e r d a g 27 n o v e m b e r zijn wij a a n w e z i g t i jdens d e v e r z a m e l d o g e n in d e jaa rbeu rs t e 
Utrecht, Ook in d e P a n d a h a l l e n t e Loosdrech t e i nd januar i 2000. 

Open ings t i j den winkel : 
d o n d e r d a g : 9.00 -12 .30 e n 13,30 -18 .00 uur -i- o fsp raak ! 

mailto:europost@euronet.nl


M É S i A i M A ^ d É M 

NEDERLAND 
Postfris zonder plakker 

Prijsactief 
49 
50/55 
56 
57/61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

XX1250,— 
XX 78,— 
XX 125,— 
XX 24,— 
XX 25,— 
XX 18,— 
XX 750,— 
XX 28,— 
XX 175,— 
XX 75,— 
XX1500,— 
XX 48,— 
XX 45,— 
XX 48,— 
XX 120,— 
XX 175,— 
XX 725,— 
XX 280,— 
XX 175,— 
XX 395,— 
XX 495,— 
XX -,— 
XX2950,— 

tête-beche 
61b XX 175,-
61c XX 
81 
82/83 
84/86 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 

XX 125,— 
XX 35,— 
XX -,— 
XX 48,— 
XX 28,— 
XX 54,— 
XX 54,— 
XX 144,— 
XX 250,— 
XX -,— 
XX 975,— 
XX2950 — 

102/03 XX 295,-
104 XX 560,-
105 
106 

XX 525 ,— 
XX 12,— 

107/09 XX 310 ,— 
110/13 XX 30 ,— 
114/20 XX 99 ,— 
121/28 XX 160,— 

XX 120,— 
XX 850 ,— 
XX 650 ,— 

129 
130 
131 
132/33 XX 275,-
134/35 XX 128,— 
136/38 XX 275,— 
139/40 XX 36,— 
141/43 XX 38,— 
144/48 XX 99 — 
149/62 XX -,— 
163/65 XX 950,— 
166/68 XX 28,— 
169/76 XX 24,— 
177/98 XX1200,— 
199/02 XX 42,— 
203/07 XX 80,— 
208/11 XX 42,— 
212/19 XX 250,— 
220/23 XX 50,— 
224 XX 75,— 
225/28 XX 95,— 
229/31 XX 84,— 
232/35 XX 80,— 
236/37 XX 755,— 
238/39 XX 125,— 
240/43 XX 140,— 
244/47 XX 325,— 
248/51 XX 135,— 
252/55 XX 88,— 
256 XX 48,— 
257/60 XX 205,— 
261/64 XX 135,— 
265/66 XX 88,— 
267/68 XX 105,— 
269 XX 45,— 
270/73 XX 138,— 

274/77 
278 
279/82 XX 
283/86 XX 
287/88 XX 
289/92 XX 
293/95 XX 
296/99 XX 
300/04 XX 
305/09 XX 
310/12 XX 
313/17 XX 
318/22 XX 
323/24 XX 
325/26 XX 
327/31 
332/45 XX 
346/49 XX 
350/55 XX 
356/73 XX 
356 a/d XX 
374/78 XX 
379/91 XX 
391 a 
379 a/d XX 
392/96 XX 
397/01 XX 
402/03 XX 
402/03B XX : 
404-I-422 XX 
422f 
422fa 
405/21 XX 
423/27 XX 
428/42 XX 
444/48 XX 
449/53 XX 
454/59 XX 
460/68 XX 
462 los XX 
469/73 XX 
474/89 XX 
487/89(3)xx 
490/94 XX 
495/99 XX 
500/03 XX 
504/05 XX 
506/07 XX 
508/12 XX 
513/17 XX 
518/33 XX ; 
534/37 XX 
538/41 XX 
542/43 XX 
544/48 XX 
549 
550/55 XX 
556/60 XX 
561/62 XX 
563/67 XX 
568/72 XX 
573/77 XX 
578/81 
582 
583/87 XX 
588/91 
592/95 XX 
596/00 XX 
601 
602/06 XX 
607/11 
612/16 XX 
617/36 XX 
637/40 XX 
465/634b 
fosfor X! 
641/45 XX 
646 
647/48 XX 
649/53 XX 
654-1-660 XX 
655/59 XX 

145,— 
98 ,— 

140,— 
95 ,— 
20 ,— 
75 ,— 
16,50 
56 ,— 
48 ,— 
50 ,— 
1 5 , -
48 ,— 
58 ,— 
20 ,— 
30 ,— 
52 ,— 
34 ,— 

D P 
44 ,— 

175,— 
120,— 

15,— 
9,— 

10,— 
9,50 
6,— 
3,— 
9,50 

260 ,— 
- , 50 

18 ,— 
35 ,— 

3,— 
1,50 

12 ,— 
2,— 
4,— 
5,— 

12 ,— 
10,— 

4,— 
166,— 

75,— 
9,50 
7,50 
9,50 
4,— 
5,— 
9,50 

1 9 , -
360,— 

DP 
1 8 , -
12,50 
22 ,— 

3,— 
56,— 
85,— 
12,— 
28 ,— 
33 ,— 
24 — 
28 ,— 

3,50 
19,— 
10,— 
75,— 
15,— 

1 ,— 
24 ,— 
16,— 
19,— 
14 ,— 
35 ,— 

18,— 
30 ,— 

4,— 
7,— 

18,— 
4,— 

19 ,— 

661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
681/82 
683/87 
688/92 
693/94 
695/99 
700/01 
702/06 
707/11 
712 
712b 
712f 
712fb 
713/14 
715/19 
720/21 
722/26 
727/28 
729/30 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
752/56 
757/58 
759/63 
764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
777/78 
779/83 
784/85 
786/90 
791 
792/94 
795/99 
800/01 
802/06 
854 
858 
875 
886/88 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

886/88VEL 

899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1052/54 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

1052 paar 

1063 
XX 
XX 

1307/08BXX 
1307/08BXX 
met nr 
1307/08BXX 
strip 5x 

Postfris 

14 ,— 
19,— 
39 ,— 
14 ,— 
48 ,— 
14 ,— 
15,— 

7,— 
9,— 
9,— 

16,— 
18,— 

2 — 
16,— 

- — 
580,— 

1 50 
12,— 

1,50 
17,— 
4 — 
2,— 

10,— 
4,50 

16,— 
8,— 
4,— 

15,— 
9,50 
- 5 0 
7,— 
2 , -
7,60 
4,— 

12,— 
1,50 
6,40 
1,50 
8,— 
1,50 
- 7 5 
4,— 
2,— 
4,— 

33,— 
4,— 
4,— 
9,— 

98,— 
6,— 

10,— 
11 ,— 
18,— 
14,— 
9,— 

13,— 
9,— 

16,— 
5,— 

28,— 

44,— 

120,— 

losse 
waarden uit 5eries 
en met aangeboden 
zegels meest lever
baar, gaarne 
colijst 

boekjes 
1293 
1305 
1328 
1352 
1375 
1384 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

man-

5,— 
5 , -
5,— 
5,— 
5,— 
5,— 

XX 

1402 
1427 
1447 
1471 
1524 
1535 
1560 
1611 
Spec prijs per 
jaargang 
1970 XX 40, 
1971 XX 35, 

5,— 
5,— 
5,— 
5,— 
7,50 
7,50 
9,— 
9,— 

XX 30,— 
XX 30,— 
XX 38,— 
XX 15,— 
XX 33,— 
XX 17,— 
XX 16,— 
XX 14,— 
XX 17,— 
XX 90,— 
XX 16,— 
XX 25,— 
XX 28,— 
XX 27,— 
XX 29,— 
XX 54,— 
XX 37,— 
XX 33,— 
XX 35,— 
XX 74,— 
XX 52,— 
XX 69,— 
XX 58,— 
XX 52,— 
XX 60,— 
XX 59,50 

Onze jaarjangen 
zijn incl zomer/ 
Rode kr boekjes, 
Kerstvellen echter 
met 
PB37(KERS"0 

15,— 
XX 14,— 
XX 15,— 
XX 14,— 
XX 14,— 

1542/43axx 15,— 
1571/72axx 10,— 
1579/80axx 15,— 
1628/29axx 15,— 
1630a XX 15,— 
1646a XX 30,— 
Roltanding 
1/18 xxlBOO,— 
19/31 XX 550,— 

XX 625,— 
XX 375,— 
XX 350,— 
XX 190,— 
XX 77,— 

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 

1419a 
1439a 
1461a 
1487a 

33/56 
57/70 
71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

XX -,— 
XX 115,— 
XX 160,— 
XX 155,— 
XX 150,— 

ook losse waarden 
Luchtpost 
LP 1/3 XX 275,— 
LP6/8 XX 98,— 
LP9 XX 110,— 
LP 12/13 XX 725,— 
Brandkast 
1/7 XX1775,— 
Dienst 
1/8 XX 850,— 
16/19 XX 156,— 
16a/119axx 525,— 
20/24 XX1350,— 
25/26 XX1075,— 

Alle aangeboden zegels zijn postfns zonder plakker, org. gom met volle garantie 
van echtheid, duurdere soorten desgewenst met foto-certificaat van echtheid, 
kosten hiervan in overleg Aanbod geldig voor zover de voorraad strekt Bij 
opdracht boven ƒ 500,- 2% korting Postgiro 271040 Porto extra, echter franco 
vanaf ƒ 250,- opdracht D P = Dagprijs 

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

TRESORE® * 
POSTZEGELKLUIZEN 

Separaat afsluitbaar 
binnen kluisje inpandige 

schanieren M-4 Kluis f 5SO,-
E> Afmeting hxhxd 

lS0x40x3Scm 
E> Gewicht ca. 75 kilo 
|x> Mauer veiligheidsslot met 

gehard staal 
S> 4 zware schoten 
E> Binnenkluis 
S> 3 verankeringsgaten 

iligheidsslot S> 3 legschapjes 
E> Antiek-zilver gemoffeld 

goed-
keurings 
plaatje 

4 punt deur
vergrendeling 

vei 
met dubbele 
baardsleutel 

dubbel
wandige 
deur 

3 veranke
ringsgaten 

M-4 DP Kluis 
f999,-
|x> Als M-4 
S> Dubbelwandig en geïsoleerd 

volgens DIN 4102 
E> Gewicht ca. 140 kg 

3 in hoogte 
verstelbare schappen 

L^A: 

P-4 

P-4kluisfS75,-
(x> hxbxd 70xS0x43cm 
E> Veiligheidsslot 
\S> 4 zware schotett 
E» Binnenkluis enz. 

P-4 DP kluis f899,-
S> Als P-4 
tS> Dubbelwandig en geïsoleerd 

volgens DIN 4102 

P-2 kluis f625,-
E> hxbxd 10x50x43cm 
[S> Veiligheidsslot 
B> 4 zware schoten 
[E> 3 binnenkluizen enz. 

P-2 DP kluis f999j-
m> Als p-2 - - ^ ' ' « ^ 
E> Dubbelwandig en geïsoleerd 

volgens DIN 4102 

HUNTER, 
Kluizen en brandkasten 
Kelvinstraat 19, 7575 AS Oldenzaal 
Tel. 0541-522315, 
Fax 0541-522190 
Internet: w^vw.kluis.com 
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_ MONDIAL _ 
POSTZEGELVEILINGEN 

150 ste veiling 
op 11 December 1999 te Eindhoven 

Groot en gevarieerd aanbod : 
Nederland en O.G. met zeldzame zegels 

Nederland en O.G. diverse stempelverzamelingen op zegel of poststuk 
Veel mooie landen verzamelingen 

Een omvangrijke bibliotheek met philatelistische literatuur en handboeken 
Grote afdeling partijen restanten en dozen 

Belangrijk : 
Indien U op uw gemak de kavels wilt bezichtigen, adviseren wij U van de 

voorkijkdagen op ons kantoor in Deventer 
gebruik te maken 

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

MONDIAL 
'OSTZEGELVEILINGEN 

DEVENTER 
Brinkgreverweg 13 
7413 AA Deventer 

Tel. 0570631224 Fax 0570636293 
Email: postzegellimburg@tip.nl 

« 

mailto:postzegel-limburg@tip.nl


Postzegelveiling A4 a 
Del 6e veiling vindt plaats in: 
H o t e l Sch ipho l A 4 (bij het Brugrestaurant) 
Kijkdagen: 19-11-99 10.30-18.00 uur zaal Rome 

20-11 -99 9.30-12.45 uur zaal Rome 

Veiling: 20 november 1999 
Schriftelijke veiling. Tot 13.00 uur 
kunt u uw biedingen inleveren, 
tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u 
uw kavels ophalen of u kunt ze 
laten toesturen. 

Vraag de gratis catalogus aan op het onderstaande 
adres! 

Bestellisten: 
Wij leveren zegels van de gehele wereld via bestel-
lijsten. Regelmatig aanbod van nieuwe nummers en 
nieuwe gebieden. U kunt deze lijsten aanvragen op 
het onderstaande adres. Vermeld hierbij uw verza-
melgebieden. 

Arve Collectors bv 
Postbus 6044, 2702 AA Zoetermeer 
Tel./Fax 079 33 11 218 
E-mail: a4@arve-a4.coin 

HEIDERSE POSTZEGELHANDEL SINDS 1949 
Postzegels, munten en telefoonkaarten van de gehele wereld 
bel, schrijf, E-mail- surf fax of kom gewoon even langs 

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

Internet: http://ww^v.filateliehp2.nl 
E-mail: FILATELIE@CAPITOLONLINE.NL 

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

Voor een levendig en actueel xaktijdschnft dat vol staat met advertenties 
van over de hele wereld in elke maand verschijnt lees 

THE PHILATELIC EXPORTER 
's Werelds grootste postzegeltijdschrift 

(Opgericht m 1945) 
Vraag voor een gratis proefexemplaar 

PHILATELIC EXPORTER 
A F O Box 137, Hatfield, Herts , ALIO 9DB, UK 

i S k Tel +44 1707 266331 Fax +44 1707 274782 
/ T ' l l ' ^ E mail philatexpo@aol com 

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

Easy payment, credit cards welcome. Visit our wehsite or send for f 
catalouue. Please advise your collecting/specialist interests. 

T.G. Barnes , P.O. Box 26456, Hout Bay 7872, South Africa. 
Phone ++2721 79(1-5943. Fax ++2721 790-5745 

^ K-iiiilil tsbjirncs@niweb.to./.a Wehsite at www.tsbarncs.co.za 

De Postzegel 
VAKBLAD V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschi|nt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse ti|clschrift, dat m a a n d e l i j k s verschi|nt 
op mmstens 48 pagina's, met veel mteressante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen en buitenland 

JAARABONNEMENT 2 0 0 0 VOOR NEDERLAND; SLECHTS ƒ 30 , - ! 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965 452 

t n V K V B P, B 8000 BRUGGE Of vraag gev/oon informatie en 
een proefnummer Werfplein 6, B 8000 BRUGGE 

P S Ook onze advertenhetarieven zi|n uiterst gunstig Profiteer ervan 
Inl Kortri|ksestraat22, B-3010LEUVEN Tel en Fax 0032 16254970 

(kilo)waar voor uw geld 
grootformaat kwaliteitskilowaar per 100 gram 
Nederland rijke variatie met 99 12 50 
Australië met 99 en veel HW 18 00 
Nw Zeeland met 99 en iets HW 25 00 
Noorwegen met 99 HW en boekjeszegels 18 00 
Zweden met 99 en boekjeszegels 18 00 
BRD 1 met 99 eniets toeslag 15 00 
BRD 2 idem met 1/3 toeslag 25 00 
BRD 3 met toeslag HW en boekjeszegels 25 00 
Berlijn prachtig veel toeslag hoge cw 80 00 
Engeland 1 met 99 greeUngs en HW 15 00 
Engeland 2 idem 50% greetings en HW 27 50 
Frankrijk met 99 prachtige samenstelling 42 50 
Canada met veel 99 mooie sortering 28 00 

Een uitgebreide lijst sturen wij u op aanvraag toe 
Spaar nu voor gratis kilowaar van uw eigen keuze' 
Spanjersberg Filatelie 
Breestraat 12 - 2111 CR Leiden 
Tel/fax 071 - 5145312 / e mail spanjers@xs4all nl 
Prijzen zijn incl porto Pnjswijzij,ingen voorbehouden 
Levering na vooruitbelaling op giro 799 810^ 

' ' " ^ ^ « M t N ^ ' ' 

\ëiling nr. 62 
wordt gehouden op 

zaterdag 
11 DECEMBER 1999 

te ALKMAAR 
K i j k d a g e n in A m s t e r d a m - D e n H a a g 

en A l k m a a r 
Gra t i s c a t a l o g u s op a a n v r a a g . 

Mulderwaard 410 
1824 XT Alkmaar 

Tel. 072-5614153 
Fax 072-5614132 

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl 

mailto:a4@arve-a4.coin
http://ww%5ev.filateliehp2.nl
mailto:FILATELIE@CAPITOLONLINE.NL
http://www.tsbarncs.co.za
http://www.de-hollandse.nl


I V I P O 8 8 Munten- en Postzegel Organisatie '88 organiseert: 

VEILINGEN: Munten- en Postzegelveiling 

Eerstvolgende veil ing: 
Do. 16 + za.18 december 1999 in "De Rank", Nijemonde 2, Nieuwegein 

Inzenden dagelijks mogeli jk! 
Voor informatie of gratis veilingcatalogus bel 030-6063944 

BEURZEN: 

Amsterdam 
Alkmaar 
Rotterdam 
Waalwijk 
Etten-Leur 
Den Haag 
Eindhoven 
Rotterdam 
Amsterdam 
Waalwijk 

7 november 
14 november 
21 november 
5 december 
19 december 
26 december 
9 januari 
16 januari 
23 januari 
20 februari 

Grote Munten- en Postzegelbeurzen (van 10.00 tot 16.00 uur) 

Ondernemerscollege Amsterdam, Jan Tooroplaan 100 (OCA) 
'De Rekere', Muiderwaard 396 
Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 (t.o. Rdam CS) 
"Het nieuwe Lido"Vijverlaan 10 
Cultureel Centrum 'De Nobelaer', A. van Berchemlaan 2 
Ned. Congresgebouw, Churchillplein 10 (2e Kerstdag!) 
De "Tongelreep"A. Coolenlaan 5 
Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 (t.o. R'dam CS) 
Ondernemerscollege Amsterdam, Jan Tooroplaan 100 (OCA) 
"Het nieuwe Lido','Vijvedaan 10 

TIP: U kunt het beursprogramma elk halfjaar GRATIS thuisgestuurd krijgen! Bel ons! 

Informatie: MPO '88: Tel. 030-6063944 - Fax 030-6019895 - www.mpo88.demon.nl 

Uwel SS*eH 
'̂endi 

t «Set 
PostBeeld blijft de toon aangeven en gaat weer een stap verder. Vanaf 
heden is een groot deel van onze, land- en motieflijsten op internet 
voorzien van plaatjes. Op dit moment zijn er al van meer dan 50.000 
zegels plaatjes beschikbaar. Het worden er snel meer. We hebben 
lijsten met verkoopprijzen en lijsten met inruilprijzen. Kijk op internet of 
kom naar onze winkel. 
PostBeeld kloosterstraat 19/21, 2021 VJ Haarlem, tel: 023-5272136, 
fax: 023-5272753. E-mail: info@postbeeld.nl. 

www.PostBeeld.com 

http://www.mpo88.demon.nl
mailto:info@postbeeld.nl
http://www.PostBeeld.com


Onze 176ste veiling zal worden gehouden op 
10 en 11 december o.s. in het IBIS-hiotel te Tilburg 
Onder de hamer komen o.a. 
• Nederland Ie emissie 1852 losse nummers, diverse platen met positienrs.; 
• mooie afdeling betere nrs. Nederland (met brieven 'Hangend Haar'), OR en 

buitenland; 
• vele zeer mooie en geheel intact gelaten landencollecties van o.a. Rusland, Russische 

Levant, Nederland, Ned. Indië, Curasao, Suriname, België, Frankrijk, Letland, USA 
en diverse andere landen; 

• voorts mooie afdelingen stockboeken, dozen, kistjes (o.a. brieven) 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). 

Binnenkort kunt u de veilingtekst downloaden van www.hoes.demon.nl 

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

St. Annaplein 7 
Postbus 3106, E-mail: post@hoes.demon.nl Telefoon (013) 580 04 34 
5003 DC Tilburg www.hoes.demon.nl Fax (013) 580 04 35 

•NIEUW ZEELAND-AUSTRALIË-PACIFIC-WERELD^ 
NZ, Australië, AAT, mancolijsten welkom. 
500 verschillend NZ gestempeld voor ƒ 25,00 franco. 
1 kg NZ mix op papier (incl. nieuwste) voor ƒ 75,00 
franco (minimaal frankering een NZ $ 20 zegel) 
500 verschillend Australië gest. voor ƒ 25,00 franco. 
NIEUW NZ catalogus 2000 kleur voor ƒ 20,00 franco. 
Australië IComprenensive) catalogus 1999 kleur 
2e editie (incl. Austr staten) voor ƒ 50,00 franco 
(frankering $ 15,00). 
Wilt u ook onze wereld veilingcatalogus ontvangen, of 
onze andere verkooplijsten? 

Uw reacties aan: 
{ • PHIU NZ • 

P.O. Box 39-014 Howick AKL, New Zealand, fax; 0064-9-579-8228. 
E-mail: global@phila.co.nz 

GROTE KERSTDAGEN-VEILING 
op 8 t /m 11 december 1 9 9 9 te Düsseldorf 

Topstukken, brieven, collecties en nalatenschappen 
UIT DE HELE WERELD - VOORAL VEEL DUITSLAND 

VAN KLASSIEK TOT NIEUW. 
Ook munten van de 18* eeu>v tot nieuv^ 

en handtekeningen op elk gebied. 
Geïnteresseerd? Vraagt u a.u.b. onze CATALOGUS aan. 

ULRICH FELZMANN 
BRIEFMARK^-AUKTIONEN 

Bismarckstr. 98 • D-40210 Düsseldorf • Duitsland 
Tel. +49/211/172 92-0 • Fax +49/211/172 92 11 

http://wvnv.felzmann.de • email: felzmann@mon.de 

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

Onze 81e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 27 november a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 81e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatensctiappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
82e veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
onze veilingen in februari en mei a.s. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 25 nov. van 13.00-18.00 
vrijdag 26 nov. van 13.00-21.00 
zaterdag 27 nov. van 08.00-12.00 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden 
medio febr., mei, sept., en nov. 2000. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 

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

http://www.hoes.demon.nl
mailto:post@hoes.demon.nl
http://www.hoes.demon.nl
mailto:global@phila.co.nz
http://wvnv.felzmann.de
mailto:felzmann@mon.de


TSKjaarflang november 1^09 nummer 878 

Het maandblad Ph atelie v^aarn opgenomen 
De Philatelist is een uitgave van de onaftianke 
li|ke Stichting Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag 

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

Philatelie verschipt omstreeks het midden van 
de maand uitgeionderd in augustus 

HoofdredactBur 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
Telefoon 035 52 54 391 
Telefax 035 52 40 926 
E mail philatelieiatip nl 
Website http7/www philatelic demon nl 

AtlwertpnlieverkoQp 
Brouwer Media bv 
Postbus 345 
3740 AH Baarn 
Jeanine de Troye 
Telefoon 035 54 88 771 
Telefax 035 54 32 777 

^ i i tenadmin is t ra t iB 
Il ower de bezorging 

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

A r t resw ip igmgen 
Adreswijzigingen opgeven aan de secretans 
van de vereniging of afdeling waarvan u lid bent 
Als u individueelahonneebent (u betaalt het 
blad jaarlijks rechtstreeks aan de Stichting) 
zendt u uw adreswijziging aan de administratie 
(adres zie boven) 

Abonnementen 
Er zijn twee wijzen van abonneren 
1 een collectiefabonnementvoot aangesloten 
verenigingen het abonnement voor leden is m 
de contributie inbegrepen 
2 een individueel abonnement Het 
abonnementsgeld moei b j vooruitbetaling wor 
den overgemaakt tarieven voor 1999 
a binnen Nederland f 39 op giro 5005485 van 
de Stichting Nededandsch 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 april of 1 juli ingaat 
moet een evenredig bedrag tot het eind van het 
jaar worden gestort Abonnementen per 1 okto 
ber zijn slechts mogelijk in combinatie met een 
abonnement op de daaropvolgende jaargang 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schriftelijke opzegging die uiterliikop 30 
novemberüii de administratie in Arnhem moet 
zijn 

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

Bestuur 
voorzitter 
secretaris 

penningmeester 

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

Ereuoor j i t ter 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright 
©1999 Maandblad Philatelie 

Opiaoe 
42 500 exemplaren 

ISSN n u m m e r 
0166 3437 
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BIJ DE VOORPAGINA 
Deze illustratie op onze voorpagina is afkomstig van een afficfie 
dat de Rotferdamsche /./oyd gebruikte om reclame te maken voor 
de maildienst van Rotterdam naar Java Het affiche bevindt zich 
m de collectie van het A^useum voor Coivmunicatie In het hart 
van dit nummer vindt u een apart, aan dit museum gewi|d katern, 

Veertien 740 
O p de kop af veertien nieuwe Nederlandse 

emissies staan genoteerd voor het |aar 
2000 Behalve de 'verplichte nummers' 

zitten er ook enkele interessante 
zegeluitgiften tussen 

'ivia 748 
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DEUTSCHE BUNDESPOST BERUN < 
1«. , 

De op één na laatste aflevering van onze 
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m dit nummer van 'Philatelie' Nuttelc 
kennis, geïllustreerd met mooie zegels 

j loze 

Stichting 778 

dat we tot voor kort kenden als het PTT Museum 
api 
als 

De Stichting Filatelie 
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maanden een nieuwe 
voorzitter Onze 
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Den Haag en sprak 
daar met de nieuwe 
preses, mr drs S U 
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^#1 iT L P E ifwEBfELili^ VAIU DE FILATELIE 
BELGISCHE KROONPRINS FILIP EN ZUN 
JONKVROUW OP BELGISCHE ZEGELS 

De Belgische kroonprins 
Filip kreeg op vrijdag 
1 oktober j l . , tijdens zijn 
bezoek aan de filatelisti-
sche tentoonstelling 
Bruphila 99, een opn^ier-
kelijk cadeau van Rik 
Deems, de Belgische mi
nister van Telecommuni
catie, Overheidsbedrij
ven en Participaties: het 
ontwerp van de eerste 
postzegels waarop de 
prins en zijn verloofde, 

jonkvrouw Mathilde 
d'Udekem d'Acoz, staan 
afgebeeld. 
Op 29 november, vijf 
dagen voor het huwelijk 
van Filip en Mathilde, 
verschijnt een zegel van 
17 frank/0.42 euro en 
een blokje van 21 
frank/0.52 euro. De ze
gel toont het jonge paar, 
het blokje het paar en de 
wederzijdse ouders. 

'CINDEREL':GEEN 
CATALOGUS 

René Hillesum Filatelie, 
organisator van veilin
gen op het gebied van 
filatelistische literatuur 
{Boekenland) en post
stukken [Sheraton & 
Peet], komt nog net voor 
de jaarwisseling met een 
nieuwe activiteit. Op 17 
december houdt het be
drijf zijn eerste Cinderel-

veiling, een evenement 
waarbij Cinderella's (ze
gels zonder frankeergel-
digheid) te koop zullen 
worden aangeboden. 
Voor de eerste Cinderel-
laveiling die in Neder
land wordt gehouden zal 
geen catalogus worden 
uitgebracht: de veilinc 
lijst wordt 'elektronisen 
gepubliceerd, namelijk 
op de website www.fila-
telist.com. Op die site 
kunnen scans van de 

:c^' 

kavels worden opge
vraagd, die per e-mail 
zullen worden toegezon
den. Het is gelukkig ook 
mogelijk, op meer tradi
tionele wi'[ze van het 
aangeboden materiaal 
kennis te nemen, zoals 
tijdens de Cinderella-
beurs (zie het bericht el
ders op deze pagina's) 
of op afspraak op het 
kantoor van Cinaerel. 
Meer informatie: Postbus 
337, 2800 AH Gouda. 

MOTIEFGROEP SCHAKEN VIERT 
JUBILEUM MET RUILBEURS 

Dit jaar bestaat de Mo-
tiefgroep Schaken vijftien 
jaar. Ter gelegenheid 
van het derde lustrum 
wordt op zaterdag 27 
november in samenwer
king met filatelistenver
eniging 'Bloembollen-
streek' een ruilbeurs voor 
verzamelaars van het 
thema 'schaken' gehou
den. U bent van 10 tot 
16 uur welkom in 'Het 
Poelhuys' in Lisse, Vival-

distraat 4. Parkeren en 
toegang zijn gratis. 
Er wordt diezelfde dag 
ook een veiling gehou
den, die tegen de twee
honderd kavels omvat. 
Meer informatie wordt 
verstrekt door Nico van 
der Plas, telefoon 0252-
412211. 
Belangstellenden voor de 
veiling (of voor het the
ma 'Schaken op postze
gels') kunnen ook terecht 

REPUBLlQUEdt: GUINEE 

op een speciale website: 
www 1. tip. nl/~tl 75549/ 
chessstamps.html. De site 
is gedeeltelijk Engels
talig. 

NATIONALE TENTOONSTELLING BRUPHILA 
IN BRUSSEL WERD DRUK BEZOCHT 

?32 

Van 29 september tot en 
met 3 oktober jl. werd in 
Brussel de nationale fila-
telistische tentoonstelling 
Bruphila 99gehouden. 
Tegelijkertijdwerd ook 
de jeugdtentoonstelling 
Junex 99 georganiseerd. 
Beide exposities waren 
ondergebracht in een 
van de gebouwen van 
het Tentoonstellingspark 
van Brussel (Heizel). De 
tentoonstelling was uit
stekend bereikbaar en er 
was ook voldoende par
keergelegenheid. De ka
ders waren ruim en over
zichtelijk opgesteld, in 
een hoefijzervorm met 
daaromheen de 34 
stands van de postadmi-
nistraties en de handel. 
Er was veel belangstel
ling voor de stancTvan 
De Post en dat was be
grijpelijk, want tijdens de 
expositie zagen niet min
der dan vijf emissies het 
licht: een velletje van zes 
zegels ('150 jaar Belgi
sche postzegels'), een 
gezamenlijke uitgave 
van België en Zweden 
(met deloatste Belgische 
zegels uitsluitend in BEF), 

de eerste zegel met een 
waardeaanduiding in 
euro, een velletje gewijd 
aan de jeugdfilatelie en 
tenslotte drie postwaar-
destukken. Verder was er 
een speciaal Bruphila-
aantekenstrookje en kon
den er vignetten met de 
tekst Bruphila uit een auto
maat worden getoverd. 
De gratis toegankelijke 
tentoonstelling werd druk 
bezocht. Opmerkelijk 
veel bezoekers waren 
tussen de kaders te vin
den. Op vrijdagmorgen 
was er hoog 
bezoek: de 
Belgische 
kroonprins 
Filip maakte er 
zijn opwach
ting, tot de te
leurstelling van 
het massaal 
toegestroomde 
publiek echter 
zonder zijn 
charmante 
verloofde Ma
thilde aan zijn 
zijde. 
In niet minder 
dan 1.518 ka
ders waren 

verzamelingen uit bin
nen- en buitenland te be
wonderen, waaronder 
29 ieugdverzamelinqen. 
In ae verzorgde catalo
gus waren onder andere 
interessante bijdragen te 
vinden over de eerste 
Belgische postzegels, de 
cijferzegels van Beieren 
en de Franse Cérès-
reeks; de twee laatstge
noemde emissies zijn -
net als de eerste Belgi
sche postzegels - dit jaar 
honderdvijftig jaar oud. 
De getoonde collecties 
waren van behoorlijk ni
veau: er werd niet min
der dan zevenmaal goud 
of groot goud toege

kend, terwijl slechts twee 
verzamelingen brons 
kregen. De resultaten 
van de Nederlandse 
deelnemers mochten er 
ook zijn; die staan hier
na afgedrukt. 

F.S.J.G. HERMSE, SIHARD 

P o s t w a a rdestu k k e n 
Groot verguld zilver: H. van 
Dooremalen ('USA - The single 
postal cards'). Zilver: D.J. Muller 
('Postkaarten Zwitserland'). 

Trad i tone le f i la te l ie 
Goud: M. Blonk ('The Telegraph 
of Great Britain')* Groot ver-
guld zilver: G. Hof ('Ungarn -
Turulmarken'). Verguld zilver: 
fH.V/. van der Vlist ('Frankrijk 
fype Sage'). Groot zilver: R. 
Gerritsen ('De driehoekpostze-

Postgeschiedenis 
Groot verguld zilver: F.B. Leijnse 
('Texel 200 jaar postgeschiede-
nis'); A. van der Linden ('Neder
land, type Veth en Lebecu') en 
C.J. Vvitmond ('Kijk op Amster
dam'). Verguld zilver A. van 
der Linden ('Drukwerken tijdens 
de Duitse inflatie'); G.A.M, van 
Morrewijk ('Revolutieperiode In
donesië'); J.C. Vermeulen (twee
maal: 'Baden, späte Postorte' en 
'Groothertogdom Baden 1811-
1851') en hf; Willems ('Postver-
keer België 1914-1918') . Groot 
zi7ver; J.S. van Oosterhoud 
('Postbusnummers en schuil
adressen Tweede V/ereldoor-
log') en R. van Wijnen ('Letland 
1918-1920'). a/ver; C.F. de 
Baar ('Postgeschiedenis Groen
land'); P. Donker ('Handmatige 
ontwaarding poststukken VS') 
en F.J.A. de Groot ('Strafport 
België'). 

Themat ische f i la te l ie 
Groot verguld zilver:} C van 
Duijn ('Het gewest Holland'), P. 
Struik ('Moeder aarde') ' . Ver
guld zilver: Z. van Duijn ('Euro
pa, een gemeenschap in wor
ding') en F.J. Thewissen ('De 
NAVO') . Groot zilver: G C. 
Bakker-Bakker ('De volkstuin -
mijn lust en leven'); R. Frieke 
('Tuinen, van porodijs tot hof 
van heden'); H. Koijser ('Elektri
citeit: als de bliksem zo gevaar
lijk') en H.J. Ruwhoff ('Long 
ears'). Zilver: H. op den Buijsch 
('De pinguïn, het heertje onder 
de vogels'); N.F. Helling ('De 
motorfiets, nostalgie en ge
bruik'); H.J. Koenen ('De Belgi
sche geschiedenis') en M. 
Paspont ('Wind maakt muziek') 

Aerof i la te l ie 
Groot verguld zilver: C.A.M 
Spruijt ('Luchtschepenpost'l. 
Verguld zilver: J.L.C.M. TSchroots 
('Luchtpostvan, in, naaren via 
Denemarken'). Groot zilver: 
H.H.C. TSchroots-de Boer 
('Luchtpost Nederland-Zuid-
Ameriko'). 

Literatuur 
Groot zilver: A .W.W. Hottink 
('Privoatpostgeschiedenis van 
Apeldoorn') 

Jeugd 
Z/7ver; N. Lomon ('Het paard: 
een edele vriend van de mens'); 
G. TSchroots ('Van aapmens tot 
acrobaat'); L. Ridsdole ('Dinos
aurussen') en N. Zeven ('De ont
wikkeling van het zeilschip'). 
Verzilverd brons: C Kleingeld 
('Hé Amsterdam') en L. Ridsdale 
('Hoorns en geweien'). Brons: 
Groepsinzending APJC ('Dwerg 
tussen de reuzen ); F. Jongejon 
('Het Rode Kruis'); P. Simonis 
('Help! Preventies en hulp') en 
A. Scheer ('Mieren als maal'). 

' = met ereprijs 

http://www.filatelist.com
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BELGIË BRENGT EERSTE POSTZEGEL MET 
WAARDE IN EURO UIT 

Op 1 oktober, tijdens de 
tentoonstelling Bruphila 
99 in Brussel, werd de 
eerste Belgische postze
gel met een waardeaan
duiding in euro gepre
senteerd. De zegel 
draagt de beeltenis van 
koning Albert I en is 
voorzien van de dubbele 
waardevermelding '17 
BEF/0.42 EUR'. De nor
male verkoop van de ze
gel begon op maandag 
4 oktober jl. 
Alle postzegels die De 
Posf vanaf nu uitgeeft 
zullen een waarde in 
frank en in euro vermel
den. Deze situatie blijft 
zo tot 31 december 
2001. Daarna worden 
alle nieuwe Belgische 
postzegels uitsluitend in 
euro uitgegeven. 

Postzegels met alleen een 
BEFvermelding worden 
niet meer verkocht vanaf 
1 januari 2001 , maar 
kunnen nog tot 30 juni 
2002 gebruikt worden. 
Vanaf 1 juli 2002 zijn 
uitsluitend de postzegels 
met aanduiding in euro 
(of in Belgische frank én 
euro) en de postzegels 
zonder waardeaandui
ding geldig. 

CINDERELLABEURS BREIDT UIT: DIT JAAR 
METMINIBRIEVENBEURS 

Op zaterdag 11 en zon
dag 12 december wordt 
voor de derde maal de 
internationale Cinderel
labeurs gehouden. Het 
gaat om een beurs met 
materiaal zoals fiscaal
zegels, treinzegels, 
scheepspost, sluitzegels, 
kerstzegels, stadspostze
gels, telegraafzegels, ho 
telpost, proe
ven, lucht
posttoeslag
zegels, parti
culiere post 
en etiketten 
(zoals ex
presse en 
aanteken
strookjes). 
De beurs is 
dit jaar rui
mer opgezet, 
en daarvan 
maken de 
organisato
ren gebruik 
om riet eve
nement uit te breiden met 
een 'miniBrievenbeurs'. 
Dat is een verkleinde uit
voering van de interna
tionale poststukkenbeurs 
die jaarlijks in Gouda 
wordt georganiseerd. 
Net als vorige keren het 
geval was, zullen ook nu 
weer handelaren uit bin
nen en buitenland op de 
Cinderellabeurs aanwe
zig zijn. Er wordteen 
breecl assortiment aan
geboden, niet alleen in 
de vorm van zegels, 
maar ook op het gebied 

van poststukken en litera
tuur. 
Ook nu wordt de beurs 
weer gehouden in het 
Belasting & Douanemu
seum te Rotterdam, Park
laan 14/16 (in de nabij
heid van de Euromast). 
De beurs is op beide da
gen van 10 tot 17 uur 
geopend. De toegang tot 
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Dit postfnsse blok|e van vier rentezegejs wordt op 
1 2 december om 14 uur onder de aanwezigen 
op de Cinderellaheun verloot. 

de beurs is gratis, en dat 
geldt ook voor het muse
um, waarvan u de collec
tie zonder te betalen kunt 
gaan bezichtigen. 

NVPH KIEST NA 58 JAAR VOOR ANDERE 
CATALOGUSDRUKKER 

De Nederlandsche Ver
eeniging van Postzegel
handelaren (NVPH) heeft 
de productie van de 
jaarlijkse editie van de 
papieren postzegelcata
logus bij een andere 
drukker ondergebracht. 
Voor het eerst sinds ach
tenvijftig jaar is niet meer 
de naam van de Rotter
damse drukker Van de 
Rhee in het boekwerk 
vermeld, maar die van 
Joh. Enschedé in Amster
dam. Belangrijkste reden 
om over te stappen was 
voor de NVPH het feit 
dat Enschedé het zoge
noemde prepresstraject 
(drukwerkvoorbereiding) 
op uiterst moderne wijze 
heeft georganiseerd. 
Voor dat traject is ge
bruik gemaakt van data
base publishing, een 
productiemethode waar
bij de inhoud van de ca
talogus met behulp van 
een database (een soort 
'kaartenbak' in de com
puter) kan worden ge
drukt. De ongeveer twee

duizend afbeeldingen 
van zegels hoeven oij 
deze werkwijze niet bij 
elke editie weer opnieuw 
te worden ingevoerd, 
met als resultaat  zo 
zegtt de NVPH  dat de 
kans op fouten aanzien
lijk wordt verkleind. 
De cataloguscommissie 
van de NVPH geeft de 
veranderingen voortaan 
met behulp van de com

puter door aan Enschedé 
in Amsterdam; dat 
scheelt zowel de NVPH 
als de drukker veel werk. 
De aanpassingen wor
den geheel geautomati
seerd doorgevoerd. 
De NVPH heeft flink 
moeten investeren in het 
ontwerp van de data
base. Als de catalogus 
dankzij de nieuwe opzet 
in een verhoogde oplage 
over de toonbank gaat, 
kunnen die investeringen 
op termijn weer wordien 
terugverdiend. 

Tevreden gezichten bij een van de drukvellen van de nieuwe NVPhl 
postzegelcatalogus; van links naar rechts de heren R Mozer {data
Doseontwikkeling Joh. Enschedé Amsterdam), H Stins (voorzitter 
NVPH), J.G. van den Eijnde (voorzitter cataloguscommissie NVPH) 
en Chr. Broersma (directeur Joh. Enschedé Amsterdam) 

JFN PRESENTEERT 7Ï DRUK VAN 'ABC 
VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN {])' 

Omstreeks 1950 begon 
een aantal jeugdleiders 
postzegellesjes samen te 
stellen die op jeugdclub
bijeenkomsten konden 
worden gebruikt. Nu, 
vijftig jaar later, is ABC 
van net postzegels verza
melen, deel 1 een be
grip. Op zaterdag 2 ok
tober presenteerde Kees 
van Kempen, voorzitter 
van Jeugdfilatelie Neder
land (JFN), de zevende, 
geheel herziene druk van 
deze bestseller. 
Het boekje wordt vooral 
gebruikt op de jeugd
clubs om beginnende 
jongeren spelenderwijs 
kennis te laten maken 
met de basis van het 
postzegels verzamelen: 
wat zijn postzegels, hoe 
bewaar je ze, hoe week 
je ze af, hoe werk je met 

VOORZITTER BOND 
TREEDT TERUG 

De voorzitter van de 
Nederlandse Bond van 
FilatelistenVereniging, 
Gerard Geerts, heeft met 
onmiddellijke ingang 
zijn functie neergelegd, 

daartoe gedwongen 
door dringende redenen 
van medische aard. 
Op de Bondspagina's in 
dit nummer (zie pagina 
772) is een bericht opge
nomen waarin het terug
treden van de Bonds
voorzitter Geerts wordt 
toegelicht. 

loep, pincet en album 
om maar iets te noemen. 
JFN ondersteunt dit leer
proces met een 'werk
kaart'; op deze kaart 
staan tien 'disciplines' 
die de jeugd zich eigen 
moeten zien te maken. 
Wie alle onderwerpen 
succesvol afrondt krijgt 
een filatelistisch pas
poort. Met dat document 
kan de bezit(s)ter onder 
meer in vier opeenvol
gende jaren voor vijf gul
den zegels kopen bij de 
JFNpostzegelhoek. Veel 
jeugdclubs hanteren de
ze methode van filatelis
tische vorming van de 
jeugd. 
'ABC deel 1' past in een 
serie van drie. V^ie klaar 
is met 'ABC deel 3' kan 

de verworven kennis in 
de praktijk brengen door 
deel te nemen aan natio
nale en internationale 
tentoonstellingen. 'ABC 
deel 3' wordt ook gere
geld ingezet bij de filate
listische vorming van vol
wassenen. 
Er wordt hard gewerkt 
om in 2001 een herziene 
druk van 'ABC deel 3' uit 
te brengen. 
In het nu verschenen 
'ABC deel T is de infor
matie aangepast aan de 
filateiistiserie ontwikkelin
gen van de laatste jaren. 
Vooral voor hoofdstuk 2, 
'De postzegels van Ne
derland', gaat dat op. 
Het boekje is bovendien 
in een nieuwe, frisse om
slag gestoken. Aan de 
nieuwe druk hebben ve
len meegewerkt, van wie 
met name Johon Verhoef 
(illustratiekeuze) en Joop 
de Lange (eindredactie) 
genoemd kunnen wor
den. De nieuwe druk is 
betaald met de opbreng
sten van de vorige druk. 
Voor informatie over de 
nieuwe druk en bestellin
gen kunt u contact opne
men met Kees Loch, se
cretaris Jeugdfilatelie 
Nederland, J. van Eyck
gracht 191,5645 TH 
Eindhoven, telefoon 040
2119654. 

733 



ienhors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
verkoopt 

postzegels 
en munten 

b.V. dubbeltje 1988(unc) 4,75 

kwartje 1994 (unc) 7,50 
gulden 1991 (unc) 8,00 
rijksdaalder 1969 (vis) 9,00 

1991 (unc)15,00 

1995 (unc) 15,00 
vijfje 1992 (unc) 15,00 

1995 (unc) 15,00 
serie 1999 compleet 24,95 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-520302 
E-mail: kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 
E-mail: kienhors@casema.net 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070 - 3450886 
Fax 070-3654100 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 
E-mail: 
kienhorst@hotmail.co.. 

WWW.KIENH0RST.COM 

Voor informatie: 

Jeanine de Troye 

Tel. 035-5488771 

Fax 035-5432777 

Brouwer Media 

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

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

PZH Fa. V a n VLIET Geopend do/vr. 14 00-17 00 
Molecotenlaan 1 6 b zat 10 00-16 00 
7332 LM U G C H E L E N (Apeldoorn) 
Tel 055-5416108 of fax 055-5340375 

734 

AANKOOP: 
Goede (gespecialiseerde) collecties hele wereld, 
handelsvoorraden, partijen, nominaal, (gouden) 

munten, bankbiljetten, etc, etc. 

Heeft u iets aan te bieden, laat het ons dan weten. 

Smits Philately 
Socratesstraat 192, 7323 PL Apeldoorn 
Tel.: 055-3602604, Fax: 055-3602304 

Internet: www.tilatelie.net 

U komt toch ook? 
Zaterdag 27 en z o n d a g 2 8 november 1999 

44«= CAPELSE POSTZEGELBEURS 
Capelle aan den IJssel, in de Trefteqi, Marsdiep 1 

* Vele handelaren met voor elk wat wils. 
* Geheel vernieuwde "Dubbeltjeshoek". 
* Toegang gratis * Eindpunt metro 'de Terp'/Capelle. 
* Overdekt gratis parkeren! 

Openingstijden beide dagen van 10.00 - 17.00 uur. 

JUBILEUMTENTOONSTELLING 10 T/M 14 NOVEMBER 1999 

IJ JFILATELISTENVERENIGING) 

SSEL- & LEKSTREEK 
Voor Inhctitingen Tel 0180 - 31 7897 (Hr WT Rath) 

D E BEURZEN I N 2000 : 2 6 / 2 7 - 2 , 3 0 - 9 / 1 - 1 0 , 25 /26 -11 

i ^ EL x> E : xt.x^.<^isr x> 
Postfris zonder pialtker no. 19 tot 331 / 45 tot 60% Kat. 
Gebruiltt 
1/46 35% Kat 
47 150 — 
48 500 — 
49 85 — 
50/55 1,50 
56/76 36 — 
80 875 — 
77/79 7,50 
82/83 15,— 
84/86 47,50 
87/89 7,50 

90/94 5,— 
95 1 2 , -
96 9 , -
97 30,— 
98 2 2 , -
99 5 0 , -
100 45,— 
101 900,— 
102/03 8,— 
104 125,— 
105 105,— 

106/29 30% Kat 
130/31 4 0 0 , -
132/33 20 — 
134/35 40,— 
136/38 165 , -
139/40 5,— 
141/43 10,— 
144/48 3 -
149/62 15,— 
163/65 7,50 
166/68 6,— 

169/76 2,— 
177/98 6 0 , -
199/403 40% Kat 
404/806 40% Kat 
807 tot eind 

1/3 Kat 
L/P 1/3 3 50 
4/5 2 , -
6/8 12,— 
12/13 300,— 

Ongebru ik t met nette éérste plakker of plakkerrest: 
50/55 17 50 
56/76 575,— 
77 50,— 
78 110 — 
79 230 — 
80 950 — 
81 32,— 
82/83 19,— 
84/86 80,— 
87/89 14,— 
90/94 10,— 
95 15 — 
96 16 — 

97 35,— 
98 55,— 
99 1 5 0 , -
100 300,— 
101 950,— 
102/03 57,50 
104 180,— 
105 190,— 
106 5,— 
107/09 7 0 , -
110/13 10,— 
114/20 30,— 
121/28 36,— 

129 35,— 
130/31 500,— 
132/33 85,— 
134/35 40,— 
136/38 165,— 
139/40 1 0 , -
141/43 13,— 
144/48 25,— 
149/62 250,— 
163 1 0 , -
164 90,— 
165 200,-
166/68 10,— 

169/76 5,50 
177/98 2 9 0 , -
199/403 40% Kat 
POSTFRIS 
404/517 40% Kat 
518/37 2 000 — 
538/790 35% Kat 
791/1107 

25% Kat 
zonder blokken 

Andere en losse Nr 
prijs op aanvraag. 

Ned. F.D.C. 1/60 met adres 30%, 61/140 zonder adres 
25%, 141/210 zonder adres 20%, 211/300 zonder adres 
25% en 301/einde 30%. 

Curagao en Suriname zowel gebruikt als ongebruikt. 
bijna alle in voorraad. 

XI>^I>OI^^E:SXE: 
Zolana de voorraad strekt noa zonder prijsverhoaina. 
Onbekende klanten bij vooruitbetaling op giro 837103. 

Postzegelhandel Tolhuizen iid N.V.P.H. 
F o l k l n g e s t r . 3 5 , 9 7 1 1 J T G r o n i n g e n , 

T e l . 0 5 0 - 3 1 3 1 5 7 7 , G i r o 8 3 7 1 0 3 

mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:kienhors@casema.net
mailto:kienhorst@hotmail.co
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http://www.tilatelie.net
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S A M E N S T E L L I N G R C B A K H U I Z E N VAN DEN B R I f 
P O S T B U S 7 4 9 2 3 0 0 AS LEIDEN 

Boven het postkantoor HoutenPelmolen 5, waar drie |aar geleden al een 'snoepgoedautomaat' met zo 
genoemde'valzak|es'stond (zie de foto rechts) Foto's oJ Deifos/Postaumaaf 

POSTZEGELBOEKJES NIEUWE STIJL: 
CONTOUREN STEEDS DUIDELIJKER 

Er is in deze rubriek in 
de afgelopen maanden 
vrij uitvoerig bericht over 
de 'postzegel boekjes
nieuwe stijf. Stap voor 
stap v/orden de contou
ren van dit verzamelge
bied duidelijker Als ver
moedelijk vroegste hang
zakje is net blokje 
'Wenszegels' (bestaande 
uit tien zegels van 
70 cent) opgedoken 
Ook verrassend nieuws 
is het opduiken van de 

kortingzegels uit 1996 in 
wat vermoedelijk het al
lereerste hangboekje is 
PTT Zakelijke Markt was 
zeker al in 1 996 bezig 
met experimenten, onder 
ander in het kantoor 
HoutenPelmolen 5, ge
tuige foto's die op 28 
september 1996 werden 
genomen en die door de 
neer SJ. Delfos werden 
gepubliceerd in het me
dedelingblad van de ver
eniging Postaumaat Op 

de foto's is ook te zien 
dat er destijds in het be
wuste postkantoor al een 
snoepgoedautomaat 
stond van het type zoals 
dat werd beschreven in 
het septembernummer 
1999 van'Philatelie' En 
ook is zichtbaar dat er in 
die automaat 'valzakjes' 
zaten met daarin diverse 
Beatrixzegels, het blokje 
'10 voor uw brieven', het 
blokje met de 'Europa
koe' (tien zegels van 100 
cent) en diverse pakket
zegels De snoepgoed
automaat is inmiddels uit 
het kantoor in Houten 

verdwenen en hetzelfde 
geldt voor automaten op 
enkele andere lokaties 
die de heer Delfos be
kend zijn Het apparaat 
in Moerdijk is dus zeker 
geen nieuwe ontwikke
ling, maar eerder een 
restant van een inmid
dels beëindigd experi
ment... 

Aanvulling hangzakjes 

Omsctirijving 

lOx Wenspostzegels 70 cent 
5x Pnonty binnen Europa 
5x Pnonty buiten Europa 

Aanvulling hangboekjes 

Kortingzegels 1996 

codes 

VI, CO 
H3a, P2, C6 
H3a, P2, C6 

HO, CO 

barcode 

0013 
4093 
4109 

0651 

artlkelnr 

geen 
995413 
995414 

geen 

plakking 

L 
L 



inhoud 

L/R A/B 1112 
LVR A/B 1111 
LVR A/B 1111 

1 blokje kortingzegels 

NIEUW: PRIORITY
HANGBOEKJES 

Op dezelfde datum als 
die waarop de Kuifje
zegels voor het eerst ver
kocht werden  8 okto
ber van dit jaar  ver
schenen twee nieuwe 
hangboekjes met daarin 
de Pr/or//yzegels van 
100 en 160 cent In het 
tabelletje hieronder wor
den de gebruikelijke ge
gevens vermeld 
De Pnon'/ypostzegel
hangboekjes hebben 
duidelijk andere artikel
numers en barcodes dan 
de voorgangers in hang
zakjes. 



PAKKETZEGELS NEDERLAND: EEN 
BESCHEIDEN INVENTARISATIE 

In het novembernummer 
1998 van 'Philatelie' 

_ hielden J. Spijkerman en 
y G.A. van Albada een 

pleidooi waaruit kon 
v/orden opgemaakt dat 
de sinds januari 1995 
verschijnende Neder
landse pakketzegels wat 
hen betreft volledig ver-
zamelwaardig zijn. 
Het is dan ook niet zo 
vreemd dat sommige le
zers van dit blad zich af
vragen waarom de 
hangzakjes en hang-
boekjes met pakketzegels 
niet ook worden bescrire
ven in deze rubriek. Pak
ketzegels en ook de zo
genoemde servicezegels 
zijn ook in mijn optiek 
zeker verzamelwaardig; 
maar omdat ik heb be
sloten dit gebied niet te 
zullen bijhouden liggen 

ze nogal buiten mijn 
waornemingsveid. Daar
mee is het kritisch volgen 
van wat er op dit gebied 
uitkomt onmogelijk. 
Desondanks wil ik u een 
kleine inventarisatie van 
wat er aan hangzakjes 
en hanqboekjes met pak
ketzegels moet bestaan 
niet onthouden. De tabel 
maakt wel duidelijk 
waarom voor sommigen 
hier een grens ligt die 
men niet wenst te over
schrijden. Alle in de ta
bel genoemde zegels 
waren ook los verTcrijg-
baar, respectivelijk in 
vastgeniete postzegel
boekjes. Voor de goede 
orde: er zijn dus postze
gelboekjes in de traditio
nele geniete versie, maar 
ze bestaan ook in de 
hangboekjesversie! 

Omschrijving 

Servicezegels: 
5 verzekerd tot f 1000.-

5 Rembours 
Pakketzegels: 

1X t/m 1 kg 
lx t/m 5 kg 
lx t/m 10 kg 

1xt/m20kg 
lx t/m 30 kg 

10xt/m 1 kg 
10xt/m 5 kg 
5x t/m 10 kg 62,50 
5x t/m 20 kg 89,-
5x t/m 30 kg 115,50 
Europakketzegels: 
l x zone 1 t/m 1 kg 
5x zone 1 t/m 1 kg 
lx zone 1 t/m 5 kg 
5x zone 1 t/m 1 kg 
lx zone 1 t/m 10 kg 
5x zone 1 t/m 10 kg 
lx zone 1 t/m 15 kg 
1X zone 1 t/m 20 kg 
1X zone 2 t/m 1 kg 
5x zone 2 t/m 1 kg 
lx zone 2 t/m 5 kg 
5x zone 2 t/m 5 kg 
lx zone 2 t/m 10 kg 
5x zone 2 t/m 10 kg 
lx zone 2 t/m 15 kg 
lx zone 2 t/m 20 kg 

codes 

V2, 

H3 
H3 
V2, 

C5 

P2, 
P2, 
C5 

barcode 

1757 

artikelnummer 

985429 
': oud bedrag (f 8 

C6 1641 
C6 1658 

1665 

985418 
985419 
985420 

prijs 

f 11,25* 
75) onleesbaar gemaakt 

f 55.00 

f 8.00 
f 9.50 
f 12.50* 

*; oud bedrag (f 13.00) onleesbaar gemaakt 
f 17.80 
f 23.10 
f 80.00 
f 95.00 

f 26.50 
f 125.00 
f 34.50 
f 165.00 
f 48.50 
f 230.00 
f 62.50 
f 74.50 
f 27.50 
f 130.00 
f 36.50 
f 175.00 
f 50.50 
f 240.00 
f 67.50 
f 76.50 

BLOKJE'200 JAAR 
POSTBEDRIJF' 

Op 15 oktober werd een 
wat luxere versie uitge
geven van de eerder ver
schenen zegel ter gele
genheid van het jubileum 
200 jaar nationaal post

bedrijf in Nederland'. 
Het gaat om een blokje 
van ƒ 5 , - met een rond
om geperforeerde zegel 
waarin het waardecijfer 
'5 ' met een aantal perfo
ratiegaatjes is uitge-
stansd. De zegel is ont
worpen door Piet 
Schreuders uit Amster
dam. 
Het blokje is in combina-
tiedruk - vierkleurenoffset 
en plaatdruk - vervaar
digd; de laatstgenoemde 
druktechniek werd toe-

gespast bij de tweede 
Tvj' van Nederland en de 
guilloche-achtige versie
ring van die letter. 
Het 200-jarig bestaan 
van het nationaal post
bedrijf mag dan voor de 
jubilaris (Koninklijke PTT) 
voldoende aanleiding 
zijn geweest tot feest
vreugde, de uitgifte van 
een tweede zegel voor 
dit jubileum met ditmaal 
een nominale waarde 
die qua tarief nauwelijks 
ergens op slaat zal bij de 
meeste filatelisten waar
schijnlijk geen vreugde
kreten ontlokken. 
Met het toepassen van 
plaatdruk als druktech
niek ten behoeve van de 
zegelproductie is men in 
Nederland al jaren gele
den gestopt. In een aan
tal andere Westeuropese 

landen daarentegen is 
het procédé op een bijna 
vanzelfsprekende wijze 
in het zegelproductiepro
ces geïntegreerd. En al 
wordt het daar ook 
steeds problematischer 
en zijn de vaklieden - de 
graveurs - niet meer zo 
talrijk, postzegels in 
plaatdruk blijven er ver
schijnen naast die in off
set of rasterdiepdruk. 
Het gebruik van het 
plaatdrukprocédé doet in 
net geval van de emissie 
'200 jaar nationaal post
bedrijf' echter gekunsteld 
aan; het gaat naar mijn 
mening om een mis
plaatste flirt naar de Ne
derlandse filatelist. 
In aanvulling op de ge
gevens die u in de tabel 
kunt vinden kan nog het 
volgende worden opge-

- KUIFJE & CO. OP 
E STRIPZEGELS1999 
< 
= Op 8 oktober verschenen 

de stripzegels 1999, ge-
"TOC wijd aan Hergé's helden 
'WW Kuifje, Bobby, kapitein 

Haddock en professor 
Zonnebloem. De ontwer
pers ontleenden hun in
spiratie aan het album 

'Mannen op de maan'. 
De stripzegels versche
nen in een olokje met 
twee verschillende post
zegels van 80 cent en 
ook in een door de En
gelse drukker Walsall 
vervaardigd postzegel
boekje met vijf dezelfde
zegels van 80 cent. 
De technische gegevens 
van het blokje werden al 

in het augustus/septem
bernummer verstrekt (zie 
de tabel op pagina 555 
van dat nummer). De ge
gevens van het postze
gelboekje kan ik nog niet 
presenteren, omdat net 
materiaal nog niet bij het 
Museum voor Communi
catie in Den Haag was 
gearriveerd toen dit 
nummer ter perse ging. 

merkt. Op het drukvel 
staan op alle randen tus
sen de blokken enkele 
snijlijnen; in de vier hoe
ken zijn dat twee haaks 
op elkaar staande lijnen. 
Op de zijranden, ter 
hoogte van de rijen 1, 4 
en 7, zien we paskrui-
zen. Bovenaan is één 
Brunner-balk aange
bracht. Er staan in zwart 
gedrukte krabbels ver 
rechts van blok 12, naast 
een zwart 'trappetje'; 
verder is er een horizon-

200 jaar postbedr i j f 

tale lijn ver links naast 
blok 10 te zien. Vlak bo
ven het 'trappetje' staat 
een donkerblauw streep
je in plaatdruk. Bij^elk 
blok staat linksonder de 
tekst Schrenketform PS 
300898-H26T-'99. 
De voorzijde maakt van 
het papier maakt een 
nogal glanzende indruk. 
Mogelijkerwijs is het pa
pier in verband met de 
combinatie offset/plaat-
druk van een extra ver-
nislaag voorzien. 

15-10-1999 

Bijzonderheden Blokje met een zegel van vijf gulden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechnieken JESP/offseten plaatdruk 
Drukpersen/drukrichting Roland Favorit 363 en ?/B(oven) 

Kleuren: 
Kleuren 
en rasterhoek 

1. zwart 
2. rood 
3. beige 
4. donkerblauw (o) 
5. donkerblauw (p) 

45 
75 
30 
15 

Velrandbijzonderheden: 
Blokjes per drukvel 15 (drie rijen van vijf blokken) 
Artikelnummer onbekend 
Verkoopdatum 15 oktober 1999 (niet vermeld) 

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

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

Perforatie: 
Formaat zegels 48.0 x 32.0 mm 
Formaat blokje 144.0x75.0 mm 
Perforatie/perforatiemaat ? / ? 
Tanden hor./ver. 32/22 
Tanding blokje 0/0/0/0 

Accordering: 
Staat modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr. 

ongeperforeerd /17 05 1999 
onbekend 

) 1999 Philatelie/R.C. Bakhuizen van den Brink 



wdison 
Michel (overjarig): 
 OostEuropa 1997/98 
 WestEuropa 1997/98 
Zonnebloem; 
Suriname 1999 
Indonesië 1999 
USA Postal 1999 
Yvert/Tellier: 
Frankrijk (harde kaft): 
1992 10,00 1993 

39,50 
49,50 

13,50 
13,50 
29,50 

15,00 

Kilowaar (grootformaat); 

USA, 100 gram 31,50 
Bund, 100 gram 35,00 
Engeland, 100 gram 15,00 
Frankrijk, 100 gram 47,50 
Oostenrijk, 100 gram 42,50 

Engeland, vnl. machin: 
ca. 1 kilo 15,00 

Galileïstraat 58 
2561 TE Den Haag 

tel. 0703603212 
fax 0704277976 

Telefoonkaarten; 
100 verschillende Nederlandse 
kaarten met betere gebruikt en 
ongebruikt reclame! 500,00 

50 verschillende buitenland 
(leuk assortiment) 99,50 

idem 100 verschillende 177,50 

Munten; 

21/2 gulden  Juliana zilver 

1959: 10,00 1960: 10,00 
1961: 10,00 1962: 10,00 
1963: 20,00 1964: 25,00 
1966: 10,00 

Tevens grote voorraad andere 
munten. Informeer vrijblijvend! 

Levering bij vooruitbetaling op: Giro 4070030 (alles incl. porto) 

AANBIEDING NOVEMBER '99 
NEDERLAND 

56 
8283 
97 
104105+Cert 
136138 
141143 
163165 
166168 
208211 
240243 
248251 
252255 
293295 
379391 
428442 
518533 
544548 

POSTFRIS EN GESTEMPELD 
IN PERFECTE KWALITEIT 

POSTFRIS POSTFRIS 
140,00 
35,00 

152,00 
1025,00 
270,00 

33,00 
785,00 

25,50 
39,50 

145,00 
135,00 
82,50 
16,50 
6,00 
9,50 

345,00 
15,95 

550555 
556560 
573577 
578581 
602606 
607611 
612616 
647648 
702706 
722726 
731735 

59,50 
79,00 
20,70 
24,50 
22,00 
14,50 
18,00 
5,50 

14,25 
13,50 
9,00 

GEBRUIKT 
98,00 
41,00 
36,50 
28,90 
59,50 

Postzegelhandel 
Het Postzegelhoes 
Wijngaardstraat 2 ^^ 
5911 HM Venio © 

Winkel 
's maandags 

gesloten 

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

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

GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen. 

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

1919 1999 
Rietd i jk 

POSTZEGELS VERKOPEN? 
* Wilt u de hoogst 

mogelijke prijs? 

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

* Wilt u een hoog en 
renteloos voorschot? 

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

* Wilt u een uiterst correcte 
behandeling en discrete 
afhandeling? 

Bel (pl^ 
Rietdijk 
070
3647957 I 
VOOR ALLE GEWENSTE 

INFORMATIE! 
Tijdens onze Grote Najaarsveiling zijn 

weer diverse records gebroken! 
In de volgende uitgave van het 

maandblad komen we hier uitgebreid op 
terug. 

J.K. RIETDIJK BV 
Postzegel en Muntenveilingen sinds 1919 

Noordcinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC Den Haag 
Tel. 0703647957 
Fax 0703632893 

EMail adres < rietdijk.auctions@tip.nl > 
Internet: http://www.tip. nl/users/rietdijk.auctions 

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


nilEUW O P HET 
POSTKAHTTOOR 

25 OKTOBER 1999: 
TWINTIGSTE EEUW 

Het is een resultaat van 
de oproep in de landelij
ke media deed: het blokje 
'Twintigste eeuw' dat op 
25 oktober aan de loket
ten kwam. Duizenden Ne
derlanders lieten PTT 
Post weten wat voor hun 
het 'hoogtepunt van de 
afgelopen eeuw' is. De 
tien het meest genoemde 
hoogtepmiten kwamen 
vervolgens terecht op het 
blokje: de bevrijding 
(1945); het Europees 
Kampioenschap Voetbal 
(1988); de Deltawerken 
(195.S-1997, samen met 

25 OKTOBER: 
BRIEFKAARTEN 

Voor het eerst sinds lange 
tijd heeft PTT Post weer 
een aantal geïllustreerde 
briefkaarten uitgebracht. 
Het gaat om vijf kaarten 
van 80 cent in een ont
werp van Richard Sluijs 
van Vorm Vijf ontwerpteam 
uit Den Haag. Hoewel 
het thema ('Twintigste 
eeuw') daarop lijkt te 

de Watersnoodramp van 
1953); de Afsluitdijk 
(1932); de Elfstedentocht 
(alle tochten); de invoe
ring van de AOW (1947); 
de invoering van het kies
recht voor vrouwen 
(1919); de autoloze zon
dagen (1973/1974); 
de Nederlandse bijdrage 
aan de ruimtevaart en de 
Beurs van Berlage 
(1903). 
Behalve deze onderwer
pen werden ook nog vaak 
genoemd de vondst van 
de gasbel in Slochteren, 
de kroning van Koningin 
Beatrix en het legendari
sche optreden van The 
fira^tein Blokker (1964). 

duiden is er geen rechtst
reekse relatie tussen de 
briefkaarten en de post
zegelemissie 'Twintigste 
eeuw' die op dezelfde da
tum uitkwam. 
Opmerkelijk is dat de 
kaarten niet op de post
kantoren verkrijgbaar 
zijn; ze worden alleen ver
kocht door de Collect Club 
in Groningen en bij het 
Museum voor Communi
catie in Den Haag. 

Afbeeldingen: 
De gekozen hoogtepun
ten kregen elk een zegel 
toegewezen (zie hier
naast) ; elke zegel is voor
zien van een randstukje 
met daarop de 'kerngege
vens' van het desbe
treffende hoogtepunt. 

Ontwerpers: 
Hans Bockting en Will de 
l'Ecluse van UNA Designers 
in Amsterdam verwerkten 
de tien hoogtepunten tot 
een qua vormge\'ing sa
menhangend blokje met 
evenzoveel postzegels. 
Daarbij werd onder meer 
gebruik gemaakt van his
torisch fotomateriaal. 

De vijf kaarten zijn in een 
bescheiden oplage - 30 
duizend stuks - gedrukt. 
Ze worden uitsluitend in 
een setje van vijf stuks ver
kocht. De prijs is vier gul
den. 
In 'Philatelie' van okto
ber jl. hebben we al enige 
informatie over de kaar
ten verstrekt, zodat we 
het hier laten bij een af
beelding van het vijftal 
(zie hieronder). 

•i'PTPOST; HooEte|iuntcnuitiiej20eBBUW 

POSTZEGEUVUVPJES 

25 oktober: 
Twintigste eeuw; twee map

jes: 218a met zes zegels 
van 80 cent (prijs f 5.80) 
en 218b met vier zegels 
van 80 cent (prijs f4.20). 

10 november: 
Kinderpostzegels; mapje 

219 met drie postzegels 
van 80+40 cent (prijs 
f4.60). 

30 november: 
Kortingwgek; twee mapjes: 
220a met tien zegels van 
55 cent (prijs f 6.50) en 
220b, eveneens met tien 
zegels van 55 cent (prijs 
f6.50). 

10 NOVEMBER: 
KINDERPOSTZEGELS 

Hele generaties zijn er 
mee opgegroeid: met de 
verhalen van Pluk (Van de 
Petteflet), Otjeenjipen 
/nnneke. Vele jonge en 
ook oudere mensen zul
len d.in met instemming 
hebben gemerkt dat de 
Kintleizegels 1999 aan 
deze liitieve jeiigdvriend-
jes zijn gewijd. Een te
rechte hommage Aan zowel 
de schrijver van de verha
len, Ainiie M.G. Schmidt, 
als aan de illustrator. Fiep 
Westendorp. 

Afbeeldingen: 
Op de dl ie zegels van 
80+40 cent zijn karakte-
risüeke afbeeldingen uit 
de drie genoemde boe-
kenrecksen gebruikt. 
Duidelijk is te zien dat 
Fiep Westendorp een 

palet gebruikt met vrolij
ke, niet al te felle kleu
ren. Bij de Jip en Janneke 
zegel komt bovendien de 

silhouet-techniek die zo 
kenmerkend is voor deze 
boekenserie duidelijk 
naar voren. 

Ontwerpster: 
De drie zegels leunen ui
teraard zwaar op het illus
tratieve werk van Fiep 
Westendorp (1916), 
maar de zegels danken 
hun uiterlijk toch ook 
aan het werk van Barbara 
van Dongen Torman 
(1946) uit Hilversum, die 
voor de typografie van de 
zegels tekende. 
Fiep Westendorp studeer
de aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten in 
Amsterdam. Haar eerste 
illustraties verschenen in 
het jongerenblad Ruim 
Baan en in het opinie
weekblad Vrij Nederland. 
Ze illustreerde onder 
meer boeken van Char
lotte Brönte, Heinrich 
Heine, Henriette van Eyk 
en F. Bordewijk. In 1952 
verscheen in Het Parool 
voor het eerst de strip Jip 
en Janneke, waarmee haar 

samenwerking met Annie 
M.G. Schmidt begon. 
De ontwerpster Barbara 
van Dongen Torman is 
verantwoordelijk voor de 
grafische vormgeving van 
tie kinderboeken bij uit

geverij Querido. Zij ge
noot haar opleiding aan 
de AKI in Enschede. Vier 
door haar vormgegeven 
boeken drongen door tot 
de top-50 van best ver
zorgde boeken. 

Overige gegevens: 
Behalve drie verschillen
de zegels van 80+40 cent 
wordt ook een velletje zes 
zegels (twee van elke ver
sie) uitgebracht. Het ver
kooptijdvak van de zegels 
loopt voor PTT Post nog 
tot en met 31 oktober 
2000. De verkoop door 
de comités wordt al op 31 
december van dit jaar 
beëindigd. 
De zegels zijn geldig tot 
en met 30 juni 2002. 
De uiteindelijke oplage 
van de Kinderpostzegels 
van 1999 wordt pas na het 
beëindigen van de zegel
verkoop bekend ge
maakt. 

30 NOVEMBER: 
KORTINGZEGELS 

Op 30 november komen 
ze weer uit: de korUng/e-
gels voor het jaar 1999. 
De zegels zijn bijzonder 
populair, niet in de laat
ste plaats vanwege het feit 
dat PTT Post maar liefst 
een kwartje korting geeft 
op het tarief voor de ver
zending van wenskaarten. 
Zoals wel vaker het geval 
is, houdt PTT Post het 
ontwerp en de uitvoering 
van de nieuwe kortingze
gels nog even onder de 
pet. Dat houdt in dat we 
hier volstaan met de mel
ding dat de zegels er ko
men (zoals gebruikelijk 
in een velletje van twintig 
verschillende zegels van 
55 cent), en dat we in het 
volgende nummer van 
'Philatelie' uitvoeriger 
over deze emissie hopen 
te kunnen berichten. 

Links: van boven naar beneden Pluk van de Petteflet, Otje en Jip en 
Janneke Van de drie zegels bestaat ook een velletje van zes zegels 
dat twee exemplaren van elke versie bevat (zie hierboven]. 



Kies voor Importa als uw 
Telecardsverzameling u lief is! 

Een populair verzamelobject is de telefoonkaart. Jaarlijks neemt het aantal verzamelaars 
van telefoonkaarten enorm toe. In de Importa Telecards albums komen uw telefoon

kaarten prima tot hun recht. Het V.T.C, album heeft tevens de mogelijkheid om kaartjes voor 
opschriften in te steken. 

Telecards album Populair 
•formaat 240 x 275 mm 
•verkrijgbaar in blauw en rood 
•gewatteerde kunstlederen band 
•geleverd met 10 weekmakervrije 

kunststof bladen en 10 zwarte 
schutbladen van 210 x 265 mm 
voor 8 kaarten per blad 

Telecards album Populair 
Bijpassende opbergcassette 
10 bladen + zwart schutblad 

f29,00 
f 13,00 
f 15,00 

V.T.C, album 
•formaat 270 x 325 mm 
•verkrijgbaar in blauw en rood 
•gewatteerde kunstlederen band 
•met 5 weekmakervrije kunststof 

bladen en 5 zwarte schutbladen voor 
10 kaarten per blad + 100 insteekkaartjes 

V.T.C, album f25,00 
Bijpassende opbergcassette f 13,75 
V.T.C, album + cassette f37,00 
10 bladen V 5x2 f 12,75 
10 zwarte of 10 rode schutbladen f 6,50 

# / # 
DE KROON OP UW VERZAMELING 

•Importa B V - Postbus 301 - 5400 AH Uden -Tel (0413) 26 59 73 »Fax (0413) 26 67 20 «E-mail importa@worldonlme nl 
(nril<:\A/l|-7li-i in/lon » n r i r k o h r M i r l o n l 



lyEDERLAlUD 2 0 0 0 

4 januar i 2000: 
Het Kwartje Voor de 
tweede maal brengt PTT 
Post een zegel uit die als 
'bijplakwaarde' voor de 
kortingzegels kan wor
den gebruikt. De fran-
keerwaarde is 25 cent, 
precies het verschil tus
sen het brieftorief (80 
cent) en de frankeer-
waarde van de korting
zegels {55 cent). 

4 j a n u a r i 2 0 0 0 : 
Karel de Vijfde. 1500 
was het geboortejaar 
van Karel V Dankzij zijn 
respect voor gewesteliike 
tradities lukte het Karel V 
de zelfstandige provin
cies Friesland, Gronin
gen en Gelderland bij de 
rest van Nederland te 
voegen. Er verschijnen 
twee verschillende zegels 
van 80 cent. 

f e b r u a r i 2 0 0 0 : 
Felicitatiezeqels. Een met 
succes afgelegd examen, 
een verloving, een trou
werij, een geboorte - dat 
alles vraagt om een ge
lukwens Als zo'n felica-
tie schriftelijk wordt over
gebracht komen felitatie-
zegels goed van pas. Die 
komen er dan OOK-, tien 
verschillende van tachtig 
cent in een blokje. 

2 5 m a a r t 2 0 0 0 : 
EK Voetbal 2000. &e\g\é 
en Nederland zijn gast
heer van het Europees 
Kampioenschap Voetbal 
2000. Samen met de 
Belgen brengt ons land 
daarom twee bijzondere 
zegels van 80 cent uit 
Ze zitten in een boekje 
van vijf. De ontwerpen 
van Nederland en België 
zijn overigens identiek. 

4 a p r i l 2 0 0 0 : 
Ouaerenpostzegels Ook 
in 2000 verschijnen ze 
weer. de Ouderenzegels. 
Er komen drie verschil
lende zegels van 80+40 
cent en er is ook weer 
een blokje met daarin 
zes zegels twee van elke 
waarde van de 'gewone' 
velzegels Het thema van 
de zegels is op dit mo
ment nog niet bekend. 

14 a p r i l 2 0 0 0 : 
200 jaar Rijksmuseum. 
Op 31 mei 1800 werd in 
Den Haag de Nationale 
Kunstgalerij geopend, de 
voorloper van het Rijks
museum Het grootste 
museum in Nederland 
wordt geëerd met een 
velletje met tien verschil
lende zegels van 80 cent 
en een vel met vijf gelijke 
zegels van een gulden. 

m e i 2 0 0 0 : 
Verrassingszegels. PTT 
Post probeert vaak cre
atief gezien het onderste 
uit de kast te halen. De 
verrassingszegels van 
'97 (krassen), '98 ('doe 
het zelf') en '99 (holo
gram) lieten dat al zien 
Wat wordt het in 2000? 
Een boekje van vijf ze
gels van 80 cent (twee 
ontwerpen). 

Op deze pagina ziet 
u een korte samenvat
ting van het emissie
programma van PTT 
Post voor het jaar 
2000. Zoals altijd be
houdt PTT Post zich 
het recht voor van het 
programma af te wij
ken. Als wij van zulke 
afwijkingen op de 
hoogte worden ge
steld zullen we ze 
uiteraard melden. Het 
kan in ieder qeval 
geen kwaad om de 
rubriek 'Filatelistische 
evenementen' te 
raadplegen; daar 
wordt het emissiepro-
gramma voor u bijge-
riouden Redactie 

2 3 a u g u s t u s 2 0 0 0 : 
So;7 2000. Elke vijf jaar 
verschijnen er in Neder
land Sa/7-zegels Ze zijn 
gewijd aan riet grote 
zeilevenement in onze 
hoofdstad. Kennelijk 
wordt de aandacht voor 
dit nautische gebeuren 
steeds groter, want PTT 
Post wijdt er komend 
jaar tien verschillende 
zegels van 80 cent aan... 

s e p t e m b e r 2 0 0 0 : 
Stripzegels. Voor de vijf
de keer brengt PTT Post 
strippostzegels uit. Er 
komt een blokie (2x 80 
c ) en een boekje van 10 
gelijke zegels van 80 c 
Gezien het ritme (Neder
land, België, etc ) is na 
de Belgische Kuifje ('99) 
in 2000 waarschijnlijk 
een vaderlandse strip 
aan de beurt. 

?4Ö 

10 oktober 2000 : 
Nederlandse dieren. Ze
gels met exotische dieren 
zijn er al genoeg. We 
prijzen PTT Post daarom 
voor het initiatief om in 
2000 een boekje met vijf 
zegels van 80 cent (twee 
ontwerpen) met afbeel
dingen van in Nederland 
bedreigde dieren uit te 
brengen. Welke dieren 
dat zijn weten we niet 

1 0 o k t o b e r 2 0 0 0 : 
150 jaar postzegel. Vrij
wel elke lezer van 'Phila
telie' weet dat de postze
gelgeschiedenis van Ne
derland in 1852 begint. 
In het jaar 2002 kunnen 
we dus feest vieren. PTT 
Post loopt daarop alvast 
vooruit door in 2000 een 
blokje met twee verschil
lende zegels van 80 cent 
uitte brengen. 

1 0 o k t o b e r 2 0 0 0 : 
Rouwzegel De velzegel 
van 80 cent die op 2 ja
nuari 1998 werd uitge
bracht speciaal bestemd 
voor rouwbrieven wordt 
komend jaar opnieuw 
uitgegeven. Een voordeel 
van de nieuwe versie is 

Je hoeft te worden, net gaat 
om een vel van tien zelf
klevers van 80 cent 

8 n o v e m b e r 2 0 0 0 : 
Kinderpostzegels. Een 
enigszins mistige emis
sie, want PTT Post deelt 
niet méér mee dan dat 
de vorm nog nader te 
bepalen is en dat de 
waarde 80+40 cent zal 
zijn. Maar om hoeveel 
zegels het gaat en of er 
een blokje komt (móet 
haast wel) komen we zo 
niet te weten 

2 8 n o v e m b e r 2 0 0 0 : 
Kortingzegels Ze zijn er 
gek op, de Nederlan
ders' korting! Geen won
der dus dat de kortingze
gels die PTT Post nu al 
een aantal jaren op de 
markt brengt het zo goed 
doen. Ook in 2000 kun
nen we geld besparen: 
er komt weer een vel van 
20 verschillende zegels 
van 55 cent. 
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yyifSfË ßODLiMTgssys 
ZOJUIST ZIJN WIJ OVEREENGEKOMEN MET DE FIBROSE STICHTING DAT WIJ DE ALLEEN

VERKOOP VAN DE DOOR HUN INGEZAMELDE KILOWAAR NEDERLAND KRIJGEN, 

ALS KENNISMAKING MET DEZE GOEDE KILOWAAR 
HEBBEN WIJ DE VOLGENDE AANBIEDING; 

^ ^ ^ 9 KILO BAAL NEDERLAND 

NU 
FL 139,50^ '^-p-

U ONTVANGT BIJ DEZE BAAL EEN GRATIS FOSFORLAMP T.W.V. FL 25 ,50 

OOK KUNT U DEZE MAAND VOORDELIG KENNISMAKEN MET DE GOEDE KWALITEIT VAN 
DE LEUCHHURM INSTEEKBOEKEN. 

KOM LANGS VOOR DE PRIJZEN, IN DE AANBIEDING ZIJN DE 
L 4/32 (64 BLZ. WIT) EN DE LS 4/32 (64 BLZ. ZWART) 

MÊÊm ifflsMs)®(É(§iB m ÉsijplM PEöDSiLDflSï mmmAjêWiMM m(§mmmß^^ 
normaal lx 3x b X 10 X 

L4/8 ^16 Blié/it 
L4/16 32 BIzwit 
L4/24 48 BIzwit 
L4/32 64 BIzwit 

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

11,25 10,50 10,00 
16,75 15,75 15,00 

26,50 24,50 23,00 
29,00 27,50 26,25 

9,50 
14,00 
22,00 
24,50 

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

BOEKEN MET TUSSENSTROOK ƒ 1 , - DIAJRDER PER 
LS4/8 16 BIz zwart 16 75 13,50 12,50 12,00 
LS4/16 32 BIz zwart 27,25 21,50 20W 19,25 
LS4/24 48 BIz zwart 41,00 29,00 28,00 27,00 

LS4/32 64 BIz zwart 51,50 38 00 36,00 34,00 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250GRAAA STROKEN ZWART OF BLANCO NU 32,50 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BIANCO NU 115,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 37,50 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 135,00 

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

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 180,00 NU 150,00 

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

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

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

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

OMSCHRIJVING 
veel landen leuke mix 
groot assortiment met nieuw 
grote sortering met nieuw 
enkel papier veel nieuw 
goede sortering met nieuw 
veel nieuw met '99 
grate sortering met fioge waarden en toeslag 
alti|d met de nieuwste geen kerst 
greetings veel |aren 
alleen fioge waarden met '99 
zeer nieuw meest hoge waarden 
leuke sortering moeilijk 
veel nieuw en boekjes zegels 
veel dieren en bloemen leuk 
zeer moeilijk veel nieuw 
goede mix met nieuw 
grote sortering met nieuw 
goede mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment met nieuw 
veel motief en fioge waarden 
leuke mix met '99 
goede sorfenng met nieuw 
leuke mix met nieuw 
leuke mix met kleine landen 
laatste jaren met nieuw 
leuke mix meest 32c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
grote sorfenng met fioge waarden 
grote sortering met nieuw 
groot assortiment met nieuw 
met nieuw en toeslag 
alleen toeslag zeer leuk 

I C o ^ . 
19,50 
14,50 
18,50 
25,00 
14,50 
15,00 
22,50 
11,00 

22,50 
90,00 
47,50 

125,00 
15,00 
32,50 
45,00 
25,00 
2750 
27,50 
25,00 
32,50 
25,00 
14,00 
25,00 
35,00 
25,00 
22,50 
25,00 
17,50 

20,00 
6750 
18,50 
15,00 
17,50 
3750 

^ « / V ^ 1 

33,50 
42,50 
57,50 
32,50 
35,00 
52,50 
25,00 
55,00 

110,00 

35,00 

110,00 
60,00 
65,00 
65,00 

75,00 

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

40,00 
47,50 

160,00 

35,00 
40,00 
85,00 

...uU gr 

62,50 

6750 
95,00 
45,00 

65,00 

55,00 

105,00 

75,00 
90,00 

310 00 

75 00 

741 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Alderney 
Garnizoenseiland 
Het tot de Bailiwick of 
Guernsey behorende Al
derney huisvestte in de 
tweede helft van de ne
gentiende eeuw geruime 
tijd Britse troepen die het 
eiland moesten bescher
men tegen een eventuele 
Franse invasie. Voor de 
derde maal geeft het 
eiland een serie postze
gels uit met afbeeldingen 
van garnizoensgebou
wen en soldaten. Dit 
keer zijn het zegelporen 
van 20, 25, 30 en 38 p 
Ook verschijnt er weer 
een postzegelboekje met 
drie complete series (no
minale waarde £ 6,78) 
Het is een prestige 
booklet met verhalen en 
plaatjes van garnizoe
nen, forten en soldaten 
in het uitoefenen van 
hun taak. 

Anguilla 
Royal Air Force 80 jaar 
Na het boekje van vorig 
|aar met advertenties van 
de Nederlandse vereni
ging Postaumaat en 
Booklets International is 
er op Anguilla in april 
van dit jaar opnieuw een 
boekje verschenen met 
een advertentie, nu van 
handelaar Mayo uit 
Australië 
Het boekje heeft als in
houd vijf zegels van 30 
c en vijf van $1.00. Het 
betreft zegels uit de vorig 
jaar verschenen serie ter 
gelegenheid van de tach
tigste verjaardag van de 
Engelse Royal Air Force 
met afbeeldingen van de 
Bristol F2B, de Sopwith 
Camel, de Spitfire II en 
de Hawker Hurricane 
Net als bij de vorige 
boekjes bevat het boekje 
uit vellen gescheurde 
strips. 

Australië 
Kikkers 
De Australische maand 
van het postzegels verza
melen ging dit jaar op 1 
oktober van start met de 
uitgifte van een postze
gelserie, waarin de aan
dacht werd gevestigd op 
het leven in en bij kleine 
plassen en meertjes. Het 
kikkerleven krijgt daarbij 
de meeste aandacht. 
Zo'n maand is vooral be
doeld voor jeugdige ver
zamelaars en het zijn 
vooral ook kinderen die 
gefascineerd worden 
deze levendige diertjes 
Naast de serie en een 
miniatuurvelletje ver
scheen er een boekje met 
tien postzegels van 50 
c , nodig voor het nieu
we tarief voor brieven 
naar het buitenland Af
gebeeld staat Litoria bi
color, een boomkikker. 

Kerstboekje 
De kerstzegels versche
nen dit jaar in Australië 
op 1 november Het gaat 
nu maar om twee waar
den, waarvan de 40 c 
eveneens verkrijgbaar is 
in boekjes van twintig 
stuks. De zegels zijn dit 
jaar getekend door de 
schilder en tapijtontwer
per John Coburn. 

De 40cenfzegel m het Australi
sche boek|e geeft de gestileerde 
vormen van Maria en het Kind 
te zien 
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Foeroer de boodschap aan Mono 

Faeröer 
Twee kerstboekjes 

De dit jaar op de Faer
öer verschenen kerstze
gels zijn de eerst van 
een serie van zes die in 
een symbolische taal van 
de geboorte van Christus 
gewag doen. De beide 
al op 27 september ver
schenen zegels vertellen 
dit jaar over de aankon
diging van de geboorte 
Volgend jaar betreft het 
de geboorte zelf en hen 
die net voorspelden en 
het jaar daarop de ge
volgen van deze gebeur
tenis. 

De twee zegels zijn ook 
in postzegelboekjes ver
krijgbaar. Het ene bevat 
zes zegels van 4 50 en 
het andere zes van 6.00 
kr. 

Frankrijk 
Eindejaarsfeesten 
De Franse RodeKruis
postzegels staan de laat
ste jaren in het teken van 
Kerstmis en nieuwjaar 
Dat is een goede greep 
geweest, want het pu
bliek gebruikt ze mas
saal voor het verzenden 
van de wenspost. Het 

gaat dit keer om een 
postzegels van 
3.00+0.60 f. met de af
beelding van een tam
boer met een grote trom. 
De verschijningsdatum is 
10 november. 

GrootBrittannië 
Kerstboekjes 
De Britse kerstzegels zijn 
al verkrijgbaar vanaf 2 
november Daar horen 
natuurlijk ook weer post
zegelboekjes bij tien
maal 19 p en tienmaal 
26 p. De ze
gels zijn de
zelfde als die 
in de op de
zelfde datum 
verschenen se
rie 'De ge
schiedenis van 
het Christen
dom'. Deze se
rie is de elfde in 

de reeks van twaalf mil

lenniumseries. 
Op de zegel van 19 p. 
staan de achttiende

eeuwse beginwoorden 
van het door de Engels

man Charles Wesley ge

schreven kerstlied Hark, 
the Herald Anqels Sing, 
terwijl de zegel van 26 
p koning James I (VI 
van Schotland) afbeeldt 
met zijn geautoriseerde 
versie van de Bijbel 
(1611). 

Ierland 
Luchti/aart 
Een viertal Ierse postze
gels, uitgegeven op 9 
september, schenkt aan
dacht aan de burger
luchtvaart. De serie is 
deel twee van de uit de 
drie delen bestaande 
reeks 'luchtvaart' (men 
startte vorig jaar met een 
grootformaat boekje met 
pioniers van de lucht
vaart, volgend jaar 
wordt de reeks afgeslo
ten met de luchtmacht) 
Afgebeeld worden de 
Douglas DC3, in ge
bruik bij Air Lingus van 
1940 tot 1964 (30 p ), 
de Britten Norman Islan
der, een klein vliegtuig 
voor binnenlandse vluch
ten van AerArann (32 
p.), de Boeing 707, in 
1958 door PanAm geïn
troduceerd op de transat
lantische route (40 p ) en 
de Lockheed Constella

Kaft|e van het tweede Ierse boek|e in de 
reeks 'luchtvaart' 

De Britse kerstboek|es van 1999 

M fiti 

Het dit |aar verschenen boek|e van Anguilla heeft ook een nieuwe kaft Kaft van het Franse einde|aarsboek|e met Rode Kruiszegels 

tionL1049G, uitdeti jd 
dat toestellen in Shannon 
een brandstofstop moes
ten maken (45 p.). 
De vier zegels komen 
ook voor in een groot
formaat boekje van 
£ 4 . 9 1 . 



Korea (Noord) 
Schaaldieren 
Drie soorten schaaldie
ren zijn te vinden in een 
nieuwe boekje dat 
Noord-Korea op 10 sep
tember heeft uitgegeven. 
Het bevat zegels met af
beeldingen van Panda-
lus hypsinotus (50 ion), 
Penaeus orientalis (70 
jon) en Homarus vulga
ris (80 jon). Prijs van het 
boekje met tweemaal de 
drie zegels bedraagt 
4.20 won. 

Korea (Zuid) 
Week van de Filatelie 
Het Korean Philatelic 
Center (zeg maar de 
Filatelistische Dienst van 
Zuid-Korea) gaf op 13 
augustus een Doekje uit 
met tien postzegels van 
170 won ter gelegenheid 
van de Week van de Fi
latelie. Het is al het 255e 
boekje van deze dienst 
sinds 1989. Deze boek
jes zijn in het land nau
welijks op de postkanto
ren verkrijgbaar. Vrijwel 
de gehele oplage gaat 
naar verzamelaars in het 
buitenland. 
Er bestaan in Zuid-Ko
rea ook boekjes die wel 
in het land zelf volop 
verspreid worden. Deze 
worden door de post
dienst zelf uitgegeven. 
Het eerste verscheen in 
1956. Tot 1996 betrof 
het een twintigtal. Kort
geleden bleek me echter 
dat de stripfigurenzegels 
van vorig jaar (1 9 
augustus) ook in zulke 
boekjes verkrijgbaar zijn 
geweest. Het gaat om 
een boekje met tien ze
gels van 170 won en 
een met tien van 340 

Nieuvz-Zeeland 
Zeiljachten 
De vele baaien in 
Nieuw-Zeeland verschaf
fen zowel recreatieve als 
wedstriidzeilers volop 
mogelijkheden. Rijen 
masten in jachthavens en 
alle zeilen bijzettende 
jachten op het water zijn 
een vertrouwd beeld tij
dens de Nieuw-Zeelond-
se zomers. 
Op een zeven zegels tel
lende serie - verschij
ningsdatum was 20 okto
ber - worden de popu
lairste zeiljachten afge
beeld. Eén van deze ze
gels, die van 40 c , is 
ook verkrijgbaar in een 
boekje met tien zelfkle
vende zegels. Afgebeeld 
op deze zegel is de Opti
mist, een zeiljacht waar
mee menig wedstrijdzei-

Het Nieuw-Zeelandse boek|e 
met zeil|achten 

Ier ooit z'n eerste erva
ringen opdeed. 

N o o n v e g e n 
Gelukkig nieuw millenni
um! 
Uit een totaal van meer 
dan tienduizend inzen
dingen in de Fotowed
strijd van de Eeuw koos 
de Noorse post de twee 
winnende foto's als on
derwerp voor de beide 
zelfklevende zegels die 
op de laatste dag van dit 
millennium zullen ver
schijnen: 31 december 
1999. Ze zullen worden 
uitgegeven in een speci-
aaf postzegelboekje 
waarin zich vier exem
plaren van elke zegel 
zullen bevinden. 
De kerstzegels van dit 
jaar verschijnen op 19 
november in een boekje 
van achtmaal 4 kr. 

Filippijnen 
Helden van de revolutie 
Vorig jaar juni gaf de 
Filippijnse post ter gele
genheid van het eeuw
feest van de revolutie 
een grootformaat post
zegelboekje uit. Kortge
leden bleek deze viering 
nog een drietal boekjes 
tot gevolg te hebben ge
had. Vermoedelijk al vo
rig jaar. want de zegels 
vermelden het jaar 
'1998' . De boekjes be
vatten postzegels met af
beeldingen van helden 
van de revolutie: tien
maal 6 p., tienmaal 15 
p. en een velletje met 
eenmaal 2, tweemaal 6, 
eenmaal 8, tweemaal 
1 1 , tweemaal 13 en 
tweemaal 15 p. Het gaat 
dus om boekjes van 60, 
100 en 150 p. 

Tanzan ia 
Welkom in Tanzania 
Luipaarden, ibissen, 
leeuwen, maar ook 
Mount Kilimanjaro en de 
Ngorongoro-krater, als
mede de stenen stad op 
Zanzibar en het Natio
naal Museum; dit alles 
en nog veel meer is te 
vinden in het in juli ver
schenen postzegelboekje 
van Tanzania. Het groot
formaat toeristenboekje 
bevat 24 verschillende 
postzegels van 150 s. en 
biedt informatie in 
woord en beeld van het 
land. 

rode kaft en bevat vier 
postzegels van 1, van 2 
en van 4 s. De verkoop
prijs was 24 / - . 

ZvN^eden 
Nobelprijswinnaars uit 
België 
De eerste Nobelprijs 
werd uitgereikt in het 
jaar 1901. Tot de laure
aten in het begin van 
deze eeuw behoorden 
twee Belgische staatslie
den die voor hun vredes
werk werden bekroond 
met de Nobelprijs voor 
de vrede. Ze werden op 
30 september in een 

Dansorkesties 
Een van de bekendste 
Zweedse fenomenen is 
ongetwijfeld de dansor-
kestmuziek. De op 2 okto
ber, de dag van de post
zegel, verschenen zegels 
laten vier van 's lands 
populairste orkesten zien. 
De typisch Zweedse, 
volkse versie van dans
muziek lokt elke zater
dagavond weer hon
derdduizenden Zweden 
naar de dansgelegenhe
den. De vaak sterk ritmi
sche muziek is meestal 
voorzien van teksten 
over hevige emoties als 
hoop en wanhoop of ge
luk en verdriet. 

Vier orkestjes {Stan & 
Stanley, Thorleifs, Lotto 
Engbergs en Arvingarna) 
staan, naar bestaand fo
tomateriaal, afgebeeld 
op de postzegels. Ze zijn 
zonder waarde-aandui
ding met de vermelding 
brev (binnenlands brief-

Het nieuwe boel<|e van Tanzania 

In Tanzania werden nog 
niet zo veel boekjes ge
bruikt Tot en met 1991 
waren het er zeventein. 
Althans volgens de Sfon-
ley Gibbons Common
wealth Catalogue Afge
lopen zomer kwam er 
echter een boekje uit 
1984 bij! 
Het gaat om de perma
nente Wildlife-sene uit 
1980. Bij de herdruk van 
Bradbury Wilkinson uit 
1984 maakt de catalo
gus melding van een af
wijkende perforatie 
(13fi, terwijl alle andere 
zegels 14x14fi meten) 
van de 3 s. (buffel). De 
variant is nog niet geno
teerd; de opname is het 
gevolg van een klein 
aantal meldingen van 
gebruikte exemplaren. In 
riet augustusnummer van 
Gibbons Stamp Monthly 
kwam het bericht dat een 
Canadese verzamelaar 
de zegels identificeerde 
als afkomstig uit een 
postzegelboekje, waarin 
zich ook nog zegels van 
1 en 2 s. zouden moeten 
bevinden met dezelfde 
perforatie. Het boekje 
zelf echter had nog nie
mand gezien. 
Tot uw redacteur in actie 
kwam en het boekje op
dook. Zodat in de vol
gende editie van de ca
talogus het boekje onder 
nummer 1 8 te vinden zal 
zijn. Het Mystery Tanza
nia Booklet- zoals het in 
het Engelse blad werd 
genoemd - heeft een 

NOBEL 
199! 
SVERIG 
B E L G I Ë 

4 ST 
VALÖR 7 KR 
PRIS 28 KR 

Kaft en inhoud van het Zweesse Nobeipri|sboek|e 

Zweeds-Belgische uitga
ve geëerd. De zegels 
hebben elk een waarde 
van 7 kronen. 
Het gaat om August 
Beernaert(1829-1912), 
die onder meer Belgisch 
Minister-President was 
en minister van finan
ciën. Hij nam deel aan 
verschillende vredescon-
ferenties en was lid van 
het Permanente Hof 
van Arbitrage in Den 
Haag. 
Henri Lafontaine (1854-
1943), jurist en professor 
in het volkenrecht te 
Brussel, zette zich jaren
lang in voor de vrede. 
Hij bekleedde tientallen 
jaren de functie van 
voorzitter van het Inter
nationaal Bureau voor 
de Vrede. 
Beide postzegels zijn 
verkrijgbaar in een 
boekje dat van elk hvee 
stuks bevat. 

porto, nu 5 kronen). Ze 
zijn verkijgbaar in boek
jes van acht zegels 

KirEnEnxniT. 

De vier orkest|es op de Zweedse 
postzegels 



ATTENTIE!! WIJZIJN VERHUISD NAAR HEEMSTEDE 
I I I POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

CAMPLAAN8,2103GW HEEMSTEDE 
Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 9. OO tot 18. OO uur 

Zaterdag tot 17. OO uur. Donderdag ooii 19.00 tot 21.00 uur 

P A R K E R E N 
TELEFOON 0 2 3 - 5 4 7 7 4 4 4 

G R A T I S ! 
FAX 023 -5291605 

ht tp : / /www.postzegelhandel .com emai l : ph i l@hol lands-g lor ie .demon.n l 
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KINDERVELLETJES 
jaar 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

nummer postfris gestempeld 

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

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 

6a 1125 
6b 225 — 
6c 75 — 
6d 75 — 
6e 15 — 

9dF 130 — 
9eF 262 60 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
lOaF 24 50 
lObF 3 6 -
11aF 24 50 
11bF 37 50 
12a 42 — 

6eF 
6fF 
6fQ 
7a 
7b 
7bF 
8a 
8b 
8c 
8aF 
8bF 

5 25 
7 50 

7 5 -
7 50 
7 50 

13 25 
22 50 
17 50 
75 — 
22 50 
37 50 

8CF105-
9a 
9b 
9cl 
9e 
9f 
9q 
9h 
9aF 
9cF 

3 0 -
262 50 
190 — 
1 5 0 -
1 9 0 -
56 25 
37 50 
2 1 -
93 75 

13a 
14a 
14b 
15a 
16a 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

6 0 -
1 9 -
19 — 
11 60 
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 76 
27a 5 25 
27b 
28 
29 
30 
31 
32 

6-
5 25 1 
9 40| 
9 40[ 
13 25 
12 75 

33a 5 25 
33b 5 25 
34a 5 25 
35 14 50 
36 1125| 
37 30-
38 13 25 1 
39 11 25 
40 1125 
41 1125| 
42a 15-
43a 5 25 I 
43b 5 25 
43c 5 25 
43d 5—1 
44a 6-
44b 6—1 
45 13 25 
46 13 25 
47a 5 25 I 
47b 6-
48 13 25 1 
49 15-
50 5 35 I 
51 10 

TELBLOKJES PRIJS OP AANVRAAG 
KOLLEKTIE BOEKJES 

97 ST. 3195,-

KERSTBOEKJE en 
KERSTVELLETJES 
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 
15 — 
15 — 

KOLLEKTIE 
12 stuks 240, 

MILLENNIUM-PROBLEEM? 
Is 2000 het 

eindpunt van Uw ve rzame l i ng 
of 

gaa t U als ac t i eve , p o s i t i e v e 
ve rzame laar met onze 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
van start? 

Wij leveren al le n ieuwe u i t g i f t e n 
van landen en m o t i e v e n . Een 

abonnemen t kan elk m o m e n t i ngaan , 
ze l fs met t e r u g w e r k e n d e k r a c h t . 

VRAAG INLICHTINGEN! 

"POSTZEGELBOEKJES" 
Wordt dit na de "velletjes van 10" het 

volgende nieuwe verzamelgebied? 
DAVO-album Postzegelboekjes ƒ 65,-
Alle 17 boekjes 1983 t /m 1998 voor dit 

a lbum, waarde ƒ 286,40, bi j ons ƒ 217,45 !!! 
SPECIALE AANBIEDING 

Davo-album Postzegelboekjes plus alle 17 
hierin behorende boekjes, samen ƒ 282,45 

NU TIJDELIJK VOOR SLECHTS ƒ 179,-

KOMPLETE JAARGANGEN OOST-EUROPA vanaf 30% 
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 mankolijsten' Tevens leveren wij van de Oosteuropese landen alle nieuw/tjes 

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 
202 stuks/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,-

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van frankeerwaarde (zonder toeslag), 

ongeleid en/of ongesorteerd minus 5%. 
NEDERLAND ƒ O 65 p gulden 
BELGIË /300p 100 Fr 
FRANKRIJK /014p Franc 
BUND ƒ080p Mark 

ENGELAND 
VER STATEN 
ARUBA 
ZWITSERL 

ƒ 1 85 p £ 
ƒ1 15p$ 
ƒ O 60 p gid 
ƒ O 80 p Franc 

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

GRATIS Prijsl ijsten v a n 

postfris 

1986 42,— 
1987 28,— 
1988 38,— 
1989 36,— 
1990 38,— 
1991 37,— 
1992 32,— 
1993 30,— 
1994 31 ,— 
1995 35,— 
1996 36,— 
1997 49,— 
1998 34,— 
Kompleet 455,— 

FDC 
49 — 
32 — 
40 — 
39 — 
43 — 
40,— 
42,— 
39 — 
38 — 
43 — 
47,— 
60,— 
42 — 

535,— 

1 JAARGANGEN 19981 
ÄU\ND 
ANDORRA-Frans 
ANDORRA-Spaans 
AUSTRALIË 
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 
VATICAAN 
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,-

HONGARIJE 
AUTOMAATSTROKEN 1970 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

© 
54-
61 -
60-
73-
65-
66-
50-
73-
69-
61.-

70/79 ns- 6«:-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

75-
55-
71 ■ 

7 8 
81 
8 3 
61 
6 3 

61 ■ 
44
54
57
45
59
61 
61 
46
48.

80/89 685. 525.
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

6 7 
224 

91 
7 9 
7 9 
4 9 
9 3 
8 8 
8 5 

51 
224

91 
79
79
49
93
88
85

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1998 
postfns 2275,

gestempeld 1950,

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

65
75

102
75
72

217
82 

128
317
166.

35
32 
55
54
49

195
47
94

274
132.

70/79 i i75: 950:
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

211 
132
205
130
193
149
285
107
220

39.

181 
102
149
9 9 

164
124
256

9 2 
2 1 0 

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

29
29
34

23
19
24

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfris 2950,

gestempeld 2350,

POLEN 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

42
57
60
71 
57
47
29
28

70/79 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
19 
19 

99.

® 
19
28
26
33
33
18
15
12
19
79.

4 7 
7 4 
4 7 
4 9 
3 5 
8 0 
71 
6 4 
42,

 275.

21 
39
24
19
15
37
50
43
44,

80/69 539, 298,
195Ö 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

44 _ 
59
72
48
51 
72

109
49

1W'
26
39
52
29
37
51 
45
45

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1998 
postfris 1590,

gestempeld 925,

RUSLAND 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
70/79 

** 
121 
115
162
131 
123

71 
149
149
129

90.

T^5Ö~ 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

1225^ 
74
71 
81 
95
64
63
69

109

7 4 
6 6 
9 2 
7 8 
7 9 
3 6 
4 9 
8 4 
7 4 
51.

"675^ 

80/89 
1S5Ö 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

35 
97
93
45 
89

149
152
138

49
46
46
55
38
38
45
60
58,

35
65
50
39
89

149
152
125

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1998 
postfris 2950,

gestempeld 1925,

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


KOMPLETE JAARGANGEN vanaf 50% 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 hiervan dus ook jaargangen, series blokken en losse waarden bestellen. 

OVERZEE EUROPA VERENIGDE NATIES 

(A üi 

ÖiS 
O. o 

: ® CA — 
O 
O 

o 

Cat. NVPH Zonnebloem Yvert Yvert Yvert Yvert Michel Michel Michel Yvert Yvert Yvert Yvert Yvert Yvert Yvert Yvert Yvert Zon.bl. 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

10,

10,

49,

14,

* • 
14,

17,

13,

16,

15,

•• 
211,
283,

165,

146,

274,

• • 
62,

56,

60,

68,

58,

• * 
62

50,

33,

60,

41,

• • 
11,
21,
23,

24,

39,

• • 
48,

73,

40,

47,

32,

• • 
21,
19,
20,

23,

26,

• • 
21,
25,

28,

32,

37,

• • 
19,
23,

23,

31,

45,

• • 
135,

87,

31,

18,

16,

* • 
82,

130,

59,

18,

16,

39,

30,

• • 
7

11,

20,

6,

12,

* • 

10,

15,

11,

12,

• * • • 
41,
39,

54,

47,

12,

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

16,

13,

47,

22,

41,

152,

82,

50,

41,

38,

127,

213,

288,

103,

104,

60,
57,
75,
92,
73,

59,

66,

44,

40,

66,

49,

31,

37,

31,

41,

46,
24,
93,
39,
57,

34,

31,

35,

32,

34,

34,

39,

33,

43,

52,

147,

22,

49,

36,

32,

24,

19,

12,

15,

18,

18,

33,

28,

17,

20,

17,

45,

8,

39,

J6^ 

37,

11,

28,

18,

23,

11,

21,

9,
26,

19,

9,

21,

10,

11,

13,

19,

19,

16,

14,

16,

14,

20,

28,

30,

23,

70/79 228. 430. 1895. 650. 515. 300. 495. 269. 335. 415. 370. 415. 190. 115, 130. 100. 13a= 305.

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

49,

56,

99,

80,

108.

76,

99,

105,

107,

110,

336,

311,

937,

323,

371.

95,

133,

225,

93,

130.

69,

107,

102,

77,

123.

35,

42,

34,

51,

83.

74,

86,

130,

167,

164,

39,

37,

38,

39,

41.

30,

34,

33,

37,

41,

34,

36,

42,

41,

50,

49, 
79,

33,

36,

54,

14,

75,

24,

54,

53,

69,

64,

35,
46,
34,
58,
59.

15,

22,

19,

68,

105.

43,

29,

39,

78,

103,

20,
22,
24,
30,
46.

16,

11,

13,

16,

19.

16,

10,

8,

16,

19.

40,

44,

72,

105,

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

79,

64,

79,

70,

94,

183,

98,

118,

131,

108,

66,

57,

108,

554,

557,

257,

222,

150,

179,

214,

107,

130,

81,

118,

104,

91,

74,

80,

83,

52,

136,

128,

124,

299,

251,

42,
45,
47,
50,
47,

42,

38,

39,

47,

41,

40,

53,

58,

44,

53,

"445;^ 

76,

75,

80,

83,

82,

"645;^ 

108,

38,

63,

19,

T i ü ^ 

66,

71,

76,

80,

90,

BE 

93,

77,

83,

83,

91,

89,

98,

103,

95,

75,

IgBÖT 

69,

134,

203,

131,

119,

52,

52,

38,

50,

39,

23,
40, 
26,
34,
25,

^ss:

24,

31,

24,

28,

20,

"resT^ 

129,

143,

144,

124,

1£ 

ims^ w/w 770 1125. 3585. 1680, 10007 615;: 1545. 415, 375. 650, 935. 370,

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

80,

107,

99,

77,

109,

109,

122,

122," 
180,

186.

162,

102,

134,

136,

118,

161,

170,

183,

265,

280,

247,

123,

131,

112,

162.

76,

74,

71,

73,

73,

260,

207,

186,

199,

163.

49,

50,

52,

52,

57,

57,

52,

55,

69,

63.

55,

45,

59,

65,

59.

67,

87,

158,

90,

102.

13,

28,

14,

13,

23,

81,

85,

79,

90,

118,

113,

116,

114,

85,

149,

74,

70,

75,

69,

76,

135,

115, 
128,

99,

99,

34,

39,

32,

32,

22,

51,

44,

46,

49,

37.

45,

44,

49,

49,

41,

135,

135,

133,

127,

108.

1995 
1996 
1997 
1998 

75,

107,

133,

168,

182,

172,

194,

185,

118,

267,

137,

199,

242,

150,

237,

276,

148,

149,

162,

134,

78,

79,

78,

84,

136,

169,

211,

105,

57,

59,

76,

83,

65,

71,

104,

98,

72,

69,
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,

90/98 935, 1425, 1345, 1925, 1340^ 675, 1600, 525, 625, 605, 910,

totaal 2945. 6760. 3610. 1190. 1890.

230,

530.

1035, 1040, 675, 940, 325, 400, 400, 1095,

DUITSLAND VERENIGD EUROPA 
Alles leverbaar volgens 

ZonnebloemMIchelEurocat 

CAT. 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
60/69 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
7Ö779 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
8Ö759 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

totaal 

BUNDESPOST 

MICHEL 

• * 
29,

22,

10,

13,

34,

® 
30,

19,

15,

18,

45,

9,

54,

9,

19,

28,

12,

25,

12,

25,

20,

220. 215.

44,

79,

65,

59,

51,

27,

49,

43,

40,

33.

70,

50,

70,

79,

64,

36,

31,

40,

47,

42,

620. 380.

64,

62,

133,

86,

86.

35,

31,

57,

40,

51.

94,

98,

98,

122,

147,

52,

49,

54," 
66,

81," 
970. 505.

153,

254,

242,

178,

167,

105,

159,

160,

112,

120,

BERLIJN 

MICHEL 

• • 
6,

22,

9,

1,

20,

® 
12,

44,

11,

1,

22,

11,

42,

11,

8,

25,

13,

42,

14,

11,

26,

150. 190.

30,

97,

41,

36,

24.

26,

107,

36,

30,

22,

68,

22,

64,

63,

59,

50,

20,

58,

48,

64,

495. 445.

44,

42,

111,

61,

74.

40,

36,

89,

49,

62,

62,

68,

147,

119,

60,

68,

224,

182,

203, 325,

915. 1110.

103, 101,

MICHEL 

• • 
105,

123,

147,

104,

332,

93,

94,

96,

91,

® 
86,

124,

289,

139,

238,
63,

75,

69,

1245, 1235,

120,

71,

69,

73,

112,

70,

81,

57,

71,

73,

78,

100,

89,

60,

67,

68,

97,

76,

815. 745.

110,

106,

103,

107,

91.

91,

80,

81,

84,

65.

83,

93,

69,

79,

82,

83,

78,

59,

63,

910, 750,

104, 94,

CEPT. EUROPA MEELOPERS 

ZONNEBLOEM 

• * 
304,

34,

59,

68,

60,

® 
214,

33,

43,

50,

42,

58,

45,

55,

58,

98,

42,

35,

40,

45,

78,

830. 615.

82,

85,

358,

105,

156,

60,

60,

265,

73,

108,

149,

125,

162,

147,

112,

115,

94,

145,

127,

92,

1465. 1125,

107,

132,

196,

283,

232,

111,

159,

207,

176,

276,

287,

259,

285,

316,

209,

224,

213,

229,

254,

2350. 1850,

146,

118,

147,

163,

114,

112

147,

159,

INTERNET 
http://www. 

postzegelhandel.com 
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245,

273,

501,

291,

276,

208,

237,

472,

265,

253,

199,

229,

261,

280,

195,

219,

261,

280,

1535, 1165,

3275, 2220,

103, 101,

1625, 1810,

104, 94,

3000, 2775,

2500, 2340,

7075, 5875,

14,

6,

8,

13,

14,
6,

13,

36,

15,

47,

© 
11,

3,

5,

13,

13,

29,

13,

35,

170. 135.

95, 75,

15, 10,

23,

32,

14,

16,

22,

101, 81 
33, 22 
52, 
32, 
56, 

40,

31,

46,

450. 345.

55, 38,

40,

48,

114,

43,

30,

43,

33,

VOORLOPERS 

ZONNEBLOEM 

♦♦ © 
1/3 ITAUË 240, 63,
4/6 TRIESTA 39, 38,
7/10 TURKIJE 25, 19,
11/12 SAARLAND 450, 445,
13/17 BELGIË 165, 129,
18 BELGIË BLOK 96, 79,
19 BERLIJN 165, 60,
20/39 ZWITSERLAND 1250, 1250,
40/42 ITALIË 149, 22,
43/45 TRIESTA 39, 36,
46/51 GRIEKENLAND 575, 11, 
52/57 LUXEMBURG 350, 195,
58/59 PORTUGAL 240, 33,
61 FRANKRIJK 18, 10,
62/64 BELGIË 165, 110,
65/66 ITALIË 45, 6,
67/68 TRIESTA 9, 8,
69/70 VER.NATIES 13, 8,
71/73 GRIEKENLAND 245, 18,
74/76 TURKIJE 41 ,  35,
77/80 TURKIJE 65, 55,
81 BUNDESPOST 18, 3,
82/84 LUXEMBURG 95, 45,
85/86 VATICAAN 9, 9,

AANBIEDING VOORLOPERS 
Nr. 1/86 kompleet 4395, 2625,

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
ZONNEBLOEIVIIVIICHELEUROCAT. 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 64 bladzijden. 
Dubbele schutbladen 
Prijs per stuk p.st. 59x 11 Ox 
Witte bladz. 29,50 2 8  27,
Zwarte bladz. 39,50 38, 37,
GROTERE AANTALLEN, LAGERE PRI/ZEN! 

B R A N D K A S T E N e n K L U I Z E N 
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. Een 
abonnement kan elk moment ingaan, zelfs 

met terugwerkende kracht. 
VRAAG INLICHTINGEN 

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 4 9 , 5 0 

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

90,- 70,-
109,- 78,-

96,- 68,-
162,- 128,-
105,- 71,-
850,- 635.-

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

41,- 33,-
46,- 40,-

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

54,- 54,-
129,- 129,-

1150,-1030,-
2590,- 2125,-

BESTELLEN PER POST: 

LEVERING: 

HOLLANDS GLORIE 
Camplaan 8 
2103 GW HEEMSTEDE 

TELEFOON 023-5477444 
FAX 023-5291605 

NEDERLAND géén 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 risico. 
BETALING: met acceptgiro binnen 8 dagen, of, indien gewenst, automatische 

Incasso, s.v.p. bij bestelling bank- of gironummer opgeven. 
VOORUITBETALING: Bij vooruitbetaling altijd 2 % korting, bij de bestelling girobetaalkaart 

of Eurocheque Insluiten of het bedrag overmaken op bankrekening 
68.31.12.619 of Postbank 42.08.936. 

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

VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 

http://www
http://postzegelhandel.com
http://demon.nl


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

Landelijke secretariaten: 
A/l'Pl': J.H. Avis, Hoefblod 105, 
1689 SVZwaag, ©0229-230192. 
Federatie I.V. Philatelica: Zwaord-
vegersgaardel30,2542THDen 
Haag, ©070-3663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mandeursweg 40,6721TZ Benne-
kom. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer, M. Mijwaart, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297-321656. 
Albiasserdam: 
P. V. De Posthoorn, A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Albiasser
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
WW; C.Th. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546-861525. 
Almere: 
W/4>l/mefe;A.H.deHoop-
Meijer, Hilversumpod 29, 
1324 SL Almere, ©036-5331981. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen oan den Rijn, 
©0172-421332. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprongers-Bokke-
nes, Provincioleweg N 128,4286 
EEAlmkerk, ©0183-403952. 
Amersfoort: 
PVAmersfoort; C. de Graaf, Schel-
tussingel 65,3814 BH Amersfoort, 
©033-4752046. 
4Pf'De/fe/';G.A.Montfrooy,Al-
berikpod 23,3813 KT Amersfoort, 
©033-4724131. 
Amstelveen: 
PVAmstelveert; mw. A.P. Hesse-
ling,S.Vestdiiklaanl5,1187WH 
Amstelveen, ©020-6438534. 
Amsterdam: 
«l'W;M.M.KIeij,HayavanSome-
renloan 50,1187 RB Amstelveen, 
©020-6405039. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (no 19.00 uur). 
yirOeP/i;/o/e//st';F.L.M.M.v.d. 
Weiden, Velserstroat 45,2023 EA 
Haarlem, ©023-5262028. 
/lSI/5/;e//fi/otete;J.J.M.Snel, 

Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PVV/A-Filatelie; F.R. Bruoman, Dis
sel 39,1141 ZM Monniclcendam, 
©0299-654163. 
frSto/uütSO';mw.A.C.Hooger-
huis-van Schellen, Van Boerle-
straot 14 bv, 1071 AW Amster
dam, ©020-6734323, tevens 
faxnr. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noori, P. van 
Veen, Loenermork 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdom-Buitenveidert: 
ß/'f'l/erzome/-ze7Sl'ß;;Henk 
Postma,Sarphatiparkl6,1072 
PA Amsterdam, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV; H. Breimer, Volkenberglaon 
32,7313 BL Apeldoorn, 
©055-3558256, 
/T'De G/o6e';P. Bakker Schut, 
K.OnnesstraatlO,7316LS 
Apeldoorn, ©055-5222973. 
Appingedam: 
PVAppingedam; H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dam, ©0596-629693. 
Arcen: 
IV Philatelica; C.P. Knippenberg, 
Koestront 33,5944 BH Arcen, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
«l'Pl';J.E.Huiskes,Winschoten-
stroat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Mocronder, 
Sleedoornlaon 6,6841 AB 
Arnhem, ©026-3218839. 
Assen: 
VVPV Assen; W. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Baarn: 
PI/8florn;G.W.Leive,Prof.F. 
Andreaeloan 93,3741 EK Baarn, 
©035-5415645. 
Bodhoevedorp: 
IV Philatelica; mw. T. Ackemo, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Bodhoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
f r O e G/oie'; P. Broekemo, Wes-
selseweg 34,3771 PC Barneveld, 
©06-50488744. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. J.E.M. 

Beijer-Vermeulen, Schoolstraat 
17,4611 MD Bergen op Zoom, 
©0164-234576. 
/7'De//oöos/';T.vanEsch,Ura-
nuslaon 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
PrOe 6/oie';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM 

hen. 
Beverwijk: 
KPCBeverwijk; R.v.d. Runstroat-
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 VJ 
Beverwijk, ©0251-224978. 
De Bilt/Bllthoven: 
PV'HetPostmerk';nm.ä.k.v.i. 
Mork,Korhoenln8,3721ECBilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 
PVDeMaasdorpen;l\.i.H. Gooren, 
Op de Smelen 38,5863 BN Blit
terswijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
/l'P/i//ote//fo;mw.M.J. Schelle
kens, Roafstroot 1,2406 EB Al
phen o/d Rijn, ©0172-475944. 
Bodegraven: 
Wî Pl̂  S. Vellekoop, Koninginne
weg 158,2411 XW Bodegraven, 
©0172-613475. 
Borne: 
JVW; M.H. Visser, Von Heems-
kerkstroot 37,7622 JG Borne, 
©074-2662682. 
Boskoop: 
WÎ Pl̂ - J.H. Lensink, Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, 
©0172-213580. 
Boxmeer: 
P//l'ßoxn7eefe.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Von Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxteh 
rai/;J.A.C.Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
PI'Srerfo; P.M. van Spellen, 
Madame Curieplein 78, 
4834 XS Breda, ©076-5650278. 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle- Westvoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluysstraat 
14,3237 AT Vierpolders, 
©0181-415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; k.k. van de Wekken, 
Het Bekhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
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ADRESVERBETERINGSFORMUUER 
Zijn de gegevens von uw vereniging onjuist? Meld dit dan oan mevr. E. Braakensiek, Postbus 5905, 
3273 ZG Westmoos. U kunt uw correcties ook e-moilen: e.braakensiek@worldoniine.nl 

Floats: 

Vereniging: 

Contoctpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Brummen/Eerbeek: 
fy'Oe6/oie';C.W.Stolk,Ruygen-
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313-650802. 
Bassum: 
NFV'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GXBussum, 
©035-6933132. 

Castricum: 
PlTosfr/cum; D.C. v.d. Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castricum, 
©0251-658235. 
Coevorden: 
PV Coevorden e.o.; E. von Foossen, 
Orionstraat27,7782REDeKrim, 
©0524-571889. 

Dalfsen: 
/l^P/irfo/e/ifo; J.T.M. Bongarts, Pol-
hoorweg 38a, 7721 DX Dalfsen. 
Delden: 
PCDelden, H. Verschnüren, Longe
straat 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
WOe/ft ; A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
PrOe five/'; P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
«W;MarielleVoessen, DeWip-
pert2,7216PNKringvanDorth, 
©0573-221315. 
Diemen: 
PI' 'De legelaars'; A. Streppel, 
Kolgons 36,1111 WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstroot 27,6951 AB Dieren, 
©0313-421220. 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; A.H. Soomers, Beg-
gelderveldweg 34 E, 7091 HM 
Dinxperio, ©0315-652374. 
Doesburg: 
FV 'De Globe'; P.J. van Krieken, 
Kloosterstraot 8,6981 CD Does
burg, ©0313-476486. 
Doetinchem: 
FV 'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem, ©0314-622272. 
Dordrecht: 
Wl'Dorrfrec/i/; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317IG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPrOe Posf/oaer'; J.J. Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Dronten: 
PVDronten e.o.; C. Schmidt, De 
Ruiter 14,8252 EA Dronten, 
©0321-313760. 
Drunen: 
PI''P/i;/o/ron';A.C.G.vonNoort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416-373144. 

Druten: 
/y 'De 6/oie';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631 ATHorssen. 
Duiven/Westervoort: 
f r O e 6/oÄe'; A.C. Dijke, De Gon-
zenpoel 50,6932 LG Westervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
PAZ/.l'er.ff/nH. Vogels, Ruim
straat 39,6051LB Maasbracht, 
©0475-468369, e-mail: 
henk_vogels@yohoo.com 
PhV Gelre-Gulick/Ecbt, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475-486144. 
Edam/Volendam: 
P!'.'fvopos/';L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlingbstr.34,1135EDEdam, 
©0299-372017. 
Ede: 
/y'Dee/o6e';G.Radstaat,Wil-
terdinkstroot22,6712ECEde. 
Eibergen/Neede: 
Wl'Pl'; H.J. Kuiper, Bronbeekstraot 
60,7151 EK Eibergen, ©0545-
475217. 
Eindhoven: 
P f t H.J. Hofstede, Van Golen-
straatl7,5694CDSonen 
Breugel, ©0499-476414. 
Philips PV; R. Arts, Heggerankloan 
15,5643 BP Eindhoven, ©040-
2117972. 
Eist: 
f r O e 6/olie';B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 
/i'P/i//(itel(co;J.J. Bulten, 
Tjotter 3,8531 DE Lemmer, 
©0514-561903. 
Emmen: 
PI'. fmmen;G. deVries, 
Veldakkers56,7841AHSIeen, 
©0591-361814. 
Enkhuizen: 
/l'P/i;7o/e/;fci;mw.A.W.D. Zijlstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
f.Pl'.;WF.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
«l'Pl^ mw. M.L Rempt-Roebel, 
Burg.Renkenlaon4,8162HR 
Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
WrDeP/;//o/e//st';W.J.M.von 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittord, ©046-4518576. 
Goeree/Overfiokkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bangmo, Boomgaorddreef 5, 
3243ACStaDa/hHoringvliet, 
©0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzongsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi © Eemland: 
« W ; H.M. van der Spoel, Hön-
dellaon 6,1272 EE Huizen, 
©035-5262702. 

mailto:e.braakensiek@worldoniine.nl
mailto:henk_vogels@yohoo.com


Goor: 
NVPV, J A van Aththoven, Zwa 
luwstraat 17,7471 HH Goor, 
©0547 272876 
Gorinchem: 
PV Gorinchem e o , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183 633163 
Gouda: 
WPV Gouda; mvi EJ Dekker van 
Vliet, Hon Hollanderweg 130, 
2807AH Gouda, ©0182 518549 
's-Gravenhoge: 
HPhV, L H J Oosterloo, De Hoogh 
komer 46,2253 JW Voorschoten, 
©0715722702 
Philatehca Den Haag; A F van 
Ravestei|n, Heliotrooplaan 370, 
2555 ML Den Haag, ©070 
3230472 
PC'DeKrmg',l\\ Arkestei|n,Paul 
Scholtenrode 99,2717 HG Zoeter 
meer, ©079 3510424 
Shell Te Werve, afd Filatelie, A 
van Haarlem, VoN Slmgelandt 
plantsoen 12,2253 Wr Voor 
schoten 
PV'Vredestem', mvi S vanVli| 
men. Gagelplein 33,2563 TV Den 
Hoog, ©070 3255849 
PV 's Gravenhage eo,i Alsem 
geest, Zwedenburg 254,2591 BM 
Den Haag, ©070 3473547 
Groningen: 
IV Philatelica; D Roosien, Mezen 
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050 5344229 
PV Groningen J P A Tolsma, Phil 
Centrum, Emmostraat 5,9722 EW 
Groningen,©050 5018234 

Haarlem: 
JVWl̂  f van Schalk, Maasstroat 
651,1823 KW/Alkmaar, 
©072 5202176 
IV Philatehca; Wi Hooning, Hal 
bertsmostraot 48,2035 CH Hoor 
lem, ©023 5362980 
HFV 'Op Hoop van Zegels', L A 
Koelemii, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023 5244520 
Haarlemmermeer: 
IV Philatehca, mw IE van 
Rhenen, Kmlozen 39,2151X8 
Nieuw Vennep, ©0252 675215 
Halfweg-Zwanenburg: 
/ 'Z l '5f ; l ,JCvanderBi | l ,Hout 
ri|kstraat 9,1165 LL Halfweg, 
©020 4974024 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken; W C 
Willemse, Bosboom Toussomstr 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341 
413653 
Hardinxveld: 
PV'De Philatelist', d Kanning, 
Gerard Doustroot 7,3272 XE 
Hardinxveld 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankri|klaon59,1966VC 
Heemskerk, ©0251233894 
Heerenveen: 
PV Heerenveen, Q de Beer, De 
Plassel,8449EHTerband, 
©0513 625239 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e o, mw L J 
Folkers, Bloemoertloon 11,1701 
VH Heerhugowaard, ©072 
5715665 

Heerlen: 
PV Heerlen e o, nwH CH Wol 
sing Grens, Promenade 267,6411 
JJ Heerlen, ©045 5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder, IQ\ Werst, Linie 
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223 612544 
Hellevoetsluis: 
PV Hellevoetsluis,i Renden, 
Bachstraat 12,3223 TA Hellevoet 
sluis, ©0181315643 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmonden Om 
streken',TM Lei|ten, 
Eikenwal 15,5706 U Helmond, 
©0492 534793 
WPV Helmond,! Neggers, Van't 
Hoffstraat 4,5707 ES Helmond, 
©0492 553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse /V, J S P van de Ruit, 
Lod van Nossoustr 3, 
3331BKZwi|ndrecht 
Hengelo (0 ) : 
iVl'PI^ B E Souerwold, Scherphof 
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053 4763473 
Hertogenhosch: 
's Hertogenbossche fl^ C W M 
Schreurs, De Breouteloon 1,5263 
GB Vught, ©073 6566224 
Heusden: 
PV'Black Penny', Nil W Verha 
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416 661606 
Hilversum: 
FV Hilversum e o, J B Büchner, 
Javalaan 23,1217 HD Hilversum, 
©035 6218828 
Hoek van Holland: 
/ [ 'P/wW/fo; Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard, J de Gelder, 
PdeHooghlaanlO,3262RE 
Oud Beiierland,©0186 613526 
Holten: 
NVPV, T Koopman, Borkeldsweg 6, 
7451 SM Holten, ©0548 361062 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen;WS Ruiter, Satel 
lietenlaanl8,7904LPHooge 
veen, ©0528 263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hoogeland Sappemeer, J H 
Bos,JW Frisolaan31,9602GG 
Hoogezond, ©0598 351485, 
E mail, 1 bos @ wxs nl 
Hoorn: 
NVPV Afd West Friesland, nu 
LeBlansch,Koarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229 231458 
Philatehca Hoorn e o, O J Hey 
ma. Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229 231803 

Kampen: 
IV Philatehca, J G Fidder, Galle 
straat 43,8266 CV Kampen, 
©038 3315968 
Katwijk: 
PVKatwiik/Riinshurg:,mv^? 
Blok van Dui|venvoorde, Romei 
nenstraaT3,2225ZAKatwi|k, 
©071 4016500 
Kerkrade: 
FKPV, B J W Berends, Pastoor 
Theelenstraat26,6466JH 

Kerkrade, ©045 5415088 
Klimmen: 
PbV"tFakteurke',W] Roes, 
Schalenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043 4592797 

Langedijk: 
IV Philatehca; S Ligthart, Anna 
vanSaksenstr 19,1723 KR 
Noord Schorwoude, ©0226 
313764 
Leerdam: 
NVPV, H Steygerwalt, Voorwaarts 
veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345 619473 
Leiden: 
/l'P/i;/ote//fo;RKJ Hegenbarth, 
Callenburghplantsoenl3,2253TP 
Voorschoten, ©071 5762265 
WPl^Th Koorn, Julianastraot 
45,2351 GW Leiderdorp, ©071 
5894094 
Lekkerkerk: 
f J Ï P l ' , J de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV,S Bakker, Klaverweid41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228 
312871 
Leusden: 
WPV 'De Loupe', mw J Verhoe 
ven Bakker, Benedicti|nenhove 
101,3834 ZD Leusden, 
©033 4941823 
Lichtenvoorde: 
FV'DeGlobe',\\ilA Groot 
Zevert, Hem Meyerstraot 3, 
7132 CB Lichtenvoorde 
Lochem/Borculo: 
JVI'PÎ  G G Wissenburg, Deugen 
weerdl8,7271XTBorculo, 
©0545 272543 
Losser: 
Pl'[osser;mw WE Fiselier,Gro 
nousestraat 335,7585 PB Glane, 
©053 5382938 

Maassluis: 
WPV Maassluis:, G Dekker, Post 
bus 35,2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PV De leumereer Maastricht,? de 
Melker, Sprinkstraat 103,6269 
AN Margraten, ©043 4581430, 
fox 043 4582727 
PVIuid Limburgi, A Thewissen, 
Koningsplem 101C, 6224 EH 
Maastricht, ©043 3625194 
Meppel: 
Philatehca PV, f Hottinga,Jan 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522 263491 
Monnickendam: 
PV'Waterland',^] Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299-645788 
Monster: 
NVPV, H A van Krimpen, Van 
Bemmelloon 70,2681CX 
Monster, ©0174 245049 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw E C van 
der Neut Blaouw, St van Rume 
loerstr 54,3641 CM Mi|drecht, 
©0297 241370 

Noordoost Veluwe: 
FV'De Globe', mvi G Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
©0578 613396 
Noordwijk: 
l ' P« ,B Willing, Spoorlaon 29, 

2215 KN Voorhout, ©0252 
212080 
PV'Onder de loupe', ithlh 
Ooms, Enken Donck 6,2211 SE 
Noordwiilcerhout, ©0252 373632 
Noordwijkerhout: 
IV Philatelica, ithG van Mulle 
kom, Maondogsewetering 183, 
2211 wr Noordwi|kerhout, 
©0252 373440 
Nunspeet: 
NVPV, ? J von Boven, Eeckel 
hogen 14,8071 ZS Nunspeet, 
©0341 254615 
Nijmegen: 
«i/PKLTA Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 ZTWi|chen, 
©024 6417443 
FV'Noviopost', J G M Rademo 
ker, Beethovenin 343,6865 DV 
Doorwerth, ©026 3340331, 
E mail J Mulder@mie kun nl 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De Bruyne 
straat 35,7576 BJ Oldenzaal, 
©0541 514243 
Oostburg: 
P V Land van Cadzand, J W Lan 
se. Van Ostadestraot 58,4501 KV 
Oostburg, ©0117 454546 
Oosterbeek: 
FV'De Globe'l Mulder, Herten 
stroot 2,6865 WP Doorwerth, 
©026 3335732 
Oosterhout: 
OVPV, A Berkhoudt, Lod Nopo 
leonlaon 57,4904 LG Oosterhout, 
©0162 429154 
Ootmarsum: 
PVOotmarsumeo,l Post, 
Beatrixstr 26,7591 GD Denekamp, 
©0541 351936 

Purmerend: 
IV Philatehca, H Zwertbroek, van 
IJsendi|kstraatl95,1442CK 
Purmerend, ©0299 426576 
Putten: 
PV'Telstar', Wïi Buitenwerf, 
Wittenburg 163,3862 EENi|kerk, 
©033 2452484 

Raalte: 
PVRaalte,i Bakker, Melisse 21, 
8101CZ Raalte, ©0572 353352 
Renkum/Heelsum: 
/T'De6/ol!)e',WJG Minnen, 
Nwe Kei|enbergseweg 49,6871 
VN Renkum 
Reuver: 
f l ' 'Wvero',PAH Heidens, 
Dotterbloemstraat 21,5953 GZ 
Reuver, ©077 4743049 
Rheden/De Steeg: 
FV'De Globe', Hf Bi|l, Konings 
land 71,6991 DHRheden, 
©026 4951534 
Rhenen: 
FV'DeGlobe',^ Wessel,Poulus 
Potterhof 23,4033 AN Lenden, 
©0344 601280 
Roden-Leek: 
/|/P/(//fl/e//co;Wvd Velde,Bo 
venlandlO,9315PHRoderwolde, 
©050 5032608 
Roermond: 
PV Roermond, Ci Wenke, Steen 
wegll,6019AWWessem, 
©0475 562702 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A J M Verhoeven, 

Spoorstroat 194,4702 VPRoosen 
daal, ©0165 559355 
Rotterdam: 
PV Philatehca,? Pors, Clara Wich 
monnstraat 110,2984 XJ Ridder 
kerk, ©0180 430034 
RPhV, mw N Boeckholtz Kooi 
man, Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010 4562597 
ROV Shell Filatelie,] Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen 
burg, ©0181 216568 
PC Rotterdam,] Vellekoop, Pres 
Steynstraat21,2312ZPLeiden 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatehca, E Tooak, Juliana 
vanStolberglaan26,3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181 212967 
Rijssen: 
NVPV, J Freeke, Braakmansdi|k 
12,7462 LVRiissen, ©0548 
515201 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk, im L Stokman 
Veldhoven, Hoornbruglaan 36, 
2281 AW Ri|swi|k, ©070 
3995105 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS,W de Ruiter, 
Pi|nboomstraat87,2023VP 
Haarlem, ©023 5256107 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim, B G Doorne 
kamp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sossenheim, ©0252 216740 
Schagen: 
FV'Westfriesland',? Blokker, 
Hoep67,1741 MB Schagen, 
©0224 214327 
Schijndel: 
SVPV, H R Steenbergen Verhoe 
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©073 5492916 
Sittord: 
f i '$ / f fof ( /eo,OPD Bolech, 
Burg Schri|enstraatlO,6137RR 
Sittard, ©046 4518522 
Sliedrecht: 
PV'Philetica', ] van Schoik, Ada 
mo von Scheltemastraat 28,3362 
TB Sliedrecht, ©Ol 84 412338 
Soest: 
P V Eemland, mw D Pimentel 
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035 6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatehca, lyi Graaf, Dolle 
laonl4,3208CGSpi|kenisse, 
©0181 638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatehca, E Si|pkes, Gronin 
gerloon 16,9501 SH Stadskanaal, 
©0599 612976 
Stichts Overkwartier: 
IV Philatehca, R Ha|er, Rosarium 
laan 27,3972 GE Driebergen 
Riisenburg, ©0343 517555 

Terneuzen: 
FV'Hel Watermerk', kW de 
Ridder, Lingestraot 5,4535 EP 
Terneuzen, ©0115 697125 
PVIeeuvßcb Vlaanderen, Gvd 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115 694001 
Tieh 
Philatelistenclub Tiet, B Visser, 
De Schouw 49,4002 GJTiel, 
©0344 612378 
Tilburg: 
OTWkg;WEM Tukker, 



postbus 10418,5000 JK Tilburg, 
©0135714417. 
Twente: 
NVPV; E.J. Timmerman, Bode Erf
weg 2,7582 RH Losser, 
©0535382594. 

Uithoorn: 
IVPhilateka, J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297563646. 
Utrecht: 
«|/Pl^G.M.E.Mélotte,TenVelde
straat71,3454EJDeMeern, 
©0306662432. 
UPhV; J. van der Meulen, 
EIbedreef 125,3562 BN Utrecht, 
©0302613733. 
Pl'Wfec/i^G.Krui^Mauritslaan 
55,3454XRDeMeern, 
©0306662998. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Korolingenstraat 9,6369 BV 
Simpelveld. 
Vorsseveld: 
fV'öe6/o4e';H.J.Bos,Spreeu
v^enhof 105,7051 XKVarsseveld, 
©0315242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; W.J. van Bavel, 
Van Ruusbroecloon 34,9602 BG 
Hoogezand, ©0598326250. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Taxus
laan 4,3904 KX Veenendaal, 
©0318515062.Pl''ff/märto'; 
Ede Blauw,'tMelkhuis40,3902 
GW Veenendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhoven; J. van Hat

tum,DeSitterlaan52,5505AD 
Veldhoven, ©0402534002. 
Velp/Rozendaal: 
/Y'De6/oie';mw.H.W.Wolthuis

Oosterwijk, Wulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 
Venio: 
P./.'P/i/7ol'en/o';M.J.M.Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJ Venio, 
©0773820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
Herman de Monstraot 6, 
4132 XS Vianen. 
Vioardlngen: 
«|/Pl^W.G.L.Poels,L.deColig
nyln96,3136CSVlaardingen, 
©0104746725. 
Vlissingen: 
Vlissingse FV, J. Heijkoop, Postbus 
391,4380 AJ Vlissingen, ©0118

466665. 
Vlijmen: 
P^'DeP/i;/otefcf';A.W.vanFalier, 
Badweg 28,5253 AVNieuwkuijk, 
©0735113019. 
VolkelUden: 
IVPhilateka; E.K. Roelfsema, Pot
beker65,5384DNHeesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV, F.W.M. Nijp, Bartoklaan 26, 
2253 CX Voorschoten, 
©0715619107. 

Waalwijk: 
W r O e tonos/roo/'; J.A.M. van 
Best,Mgr.Völkerstraat40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416274760. 
Wageningen: 
FV 'De Glooe'; J.A. Steenbergen, Ju

lionastr. 40,6707 DG Wageningen. 

Wassenaar: 
PC Wassenaar, LL. Kammingo, 
Spinozalaan 1 D1,2273 XA 
Voorburg, ©0703871987. 
Wouboch: 
PnVöuAocA'; EP. Valent, Europa
weg Zuid 195,6374 KK 
Landgraaf, ©0455314376. 
Weert: 
fi/oteZ/co IVeert e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, Irenelaan 29,6006 HB 
Weert, ©0495534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Looke
ren, G.H. Breitnerstr. 20,1382 AV 
Weesp, ©0294412458. 
Westbrobant: 
IVPhilateka; J. de Koning, 
Schoonhoüt116,4872MD 
EttenLeur, ©0765014012. 
Wieringen: 
;i'P/i;/o/e//:fl;J.M. Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytushoef, 
©0227592138. 
Winschoten: 
/l̂ PA/Zo/e/ZcfliJ. van der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK 
Winschoten, ©0597425112. 
Winsum: 
P/lWnsüm e.o.; 0. Hof, De Pollen 
41,9989BZWarffum,®0595
424685. 
Winterswi jk: 
PI''De6/oie';B.J.Pampiermole, 
Loon van Hilbelink 44,7101WN 
Winterswijk, ©0543521960. 
PV'DeZf/omp';G.J.A.Epping
broek,Koekoeksr.l6,7102AZ 
Winterswijk, ©0543515408. 
Woerden: 
FV Woerden; W.O. Cornelissen, 
Luxemburgloon 34,3446 AJ 

Woerden, ©0348423035. 
Woudenberg: 
IVPrOnrfer de/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolbergloon 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
frOe6/o6e';J.H.G. Gosselink, 
Mararietstraatll,6602CN 
Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duursteder, mw. B. 
Steijger, Aardbeiengaord 2, 
3962 HE Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PV IJmuiden; G.C. BakkerBakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255522310, inLrondzen

ding. 
IJssel en Lekstreek: 
FVIJssel®Lekstreek;mi.U. 
Elshoff,Boorn54,3068U 
Rotterdam, ©0104553069. 
IJsselhom: 
Pr/Jsseftom'; mw. D. Vrugt, P. 
Christinostr. 42,8331 GB 
Steenwijk, ©0521511185. 

Zaanstad: 
l'l'ZPrDePosf/ioofn'; H.Smit, 
RozeboomS, 1541 RH Koog o/d 
Zaan. 
Philatelica laanstreek; D. Fraaij, 
RembrandtstroatlO, 1506LT 
Zaandam, ©0757712477. 
Zeewolde: 
PVleemIde; G.W. Spek, Kwelder 
30,3891 GR Zeewolde, ©036

5225827. 
Zeist: 
leister legel Zoekers '74; J.W.K. 
Fros,Slotlaan 149 III, 3701GB 

Zeist, ©0306977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
gerSteenstras, Verl. Emmastroot 
29,6673 XAAndelst, ©0488
454277. 
Zevenoor: 
f r O e 6/oie'; J.J. Kuipers, Vuur
doornstraat23,6903ü 
Zevenaar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland, J.C. Steu
tel. Lange Blekweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111416175. 
Zoetermeer: 
P. V. Zoetermeer en Omstr.; W.M. 
Buit,Aburahout33,2719MX 
Zoetermeer, ©0793610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilateka; H. Nijland, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050
4093722. 
Zutphen: 
f/'De6/oie';R.M.Huttinga,v.d. 
Vegtestroot 99,7201 BE Zutphen, 
©0575523785. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; R. Reijn
ders. Regenboogstraat 3,8061 GL 
Hasselt, ©0384771726. 
Zwijndrecht: 
VVPV Zwijndrecht e.o.; mw. J.C. 
MolBoshoven, Perkstroot 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Johan 
van Oldenbarneveltstr. 12,8022 
AX Zwolle, ©0384541353. 

PhilaöiVia 
Uit de dierenwereld 
Een kreeft heeft ze\en jaar 
nodig om een gewicht van 
ongeveer een pond te be

reiken. 

De laatste woorden van Sir 
Waker Raleigh  gespro

ken voor hij werd ont

hoofd  waren 'Als je hart 
maar op de goede plek zit, 
dan doet het er niet toe 
waarje hoofd ligt.' 

Ge.schiedeni.s 
Van de 266 mannen die 
ooit paus waren vonden er 
33 een gewelddadig einde. 

mnmstnmoBi ̂  
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Ons lichaam 
Het klokhuis van een 
ananas bevat enzymen die 
schadelijk zijn voor ons 
tandvlees. 

Wctenschao & Techniek 
Het eerste gedrukte boek 
dat in Engeland werd 
uitgegeven ging over 
schaken. 

Oomerkelük 
De allereerste bom die de 
geallieerden in de Tweede 
Wereldoorlog op Berlijn 
lieten vallen was fataal 
voor de enige olifant die 
de dierentuin van de 
Duitse hoofdstad rijk was. 

Beroemde mensen 

■ ■ ■ • « ■ ■ f ■ ■ ■ » ■ ■ ■ » • ■ ■ I f I 

■ <i»»ii>i#§iêi#lliii^liiii<» 

Charles Dickens zorgde er 
altijd voor dat hij met zijn 
gezicht in de richüng van 
het Noorden zat als hij 
schreef In bed lag hij 
precies in het midden, met 
zijn hoofd eveneens naar 
het Noorden. 

e 19WN((lnl,iiidMh M,uiidbl,id\()(>i l'liil.inlii 
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Wicher (dults) handboek Plaatfouten Nederland Cijferemissie 
1876-1894 editie 1999 ca. 300 bIz. 85,00 

Leiddraad voor den Speciaalverzamelaar Nederland 98 bIz. (A4) 
herdmk speciale catalogus met Plaatfouten tot 1922 32,50 

S t e m p e l s B e l g i ë 

NIpa (ned./frans) catalogus der Belgische Afstempelingen 
1849-1910 editie 1999 254 bIz. kleur 75,00 

BBPH cat. Voorafstempelingen België 1894-1996 192 bIz. 60,00 
Bond speciale cat. België & Gebieden 2000 619 bIz. kleur 45,00 

Het Nederlandse Bankbiljet 1814-2002 Vonngeving & Ontwikkeling. 
Door Jaap Bolten, uitgave Nederlandsche Bank 1999. Handboek der 
Nederlandse Bankbiljetten met alle druk- en emisslegegevens en met 
honderden fotos en illustraties van o.a. niet aangenomen ontwerpen. 
In kleur, 398 bIz., groot fomiaat, gebonden. Een schitterend boek over 
een afgesloten stuk Nederlandse cultuurgeschiedenis - om te bezitten of , 
om weg te geven ! 149,00 J 

Scandinavië 

Facit (eng.) speciale catalogus Scandinavië 2000 781 bIz. 105,00 
Michel (dults) catalogus Scandinavië 2000 560 bIz. 52,00 
OFK (noors/eng.) spec. cat. Noonwegen 2000 424 bIz. kleur 92,50 
Philatelia (eng./zw.) spec. cat. Zweden 2000 352 bIz. kleur 54,00 
Philatelia speciale catalogus Denemarken, Noorwegen, Färöer, 

Groenland 2000 met briefwaardering 440 bIz. kleur 49,50 
Philatelia speciale catalogus IJsland, Baltische Staten vanaf 1990, 
Finland, Aland 2000 met briefwaardering 488 bIz. kleur 49,50 
Fillips (dults) speciale catalogus Aland 1999 144 bIz. 35,00 
AFA (deens) semi-spec. cat. Denemarken/Geb. 2000 kleur 65,00 
AFA (deens) catalogus Scandinavië 2000 560 bIz. 65,00 

A u s t r a l i ë & G e b i e d e n 

I e r l a n d 

C a n a d a 

T h a i l a n d 

Seven Seas (eng.) speciale catalogus Australasian: Australië, 
Antarctica, Papua, Christmas enz. 2000 420 bIz. kleur 79,00 

Seven Seas (eng.) pocketcatalogus Australië/AAT 1999 kleur 23,50 
B & W (eng.) zéér speciale catalogus Australië, AAT, Victoria, 

NSW enz. editie 1997 ca. 1500 bIz. kleur 150,00 

Gibbons (eng.) catalogus lertand 2000 in kleur 31,80 
Gibbons catalogus Groot Britannië 2000 145 bIz. kleur 31,80 
Gibbons spec. cat. GB & Commonwealth 2000 2 delen 239,60 
Gibbons GB speciaal deel II Four Kings editie 2000 430 bIz. 99,80 
Michel (dults) speciale catalogus Groot Britannië 1999 648 bIz. 96,00 

Unitrade (eng.) spec. cat. Canada & Geb. 2000 600 bIz. kleur 47,50 
Unitrade (eng.) spec. cat. Precancels Canada 2000 82 bIz. 32,50 

SST (eng./th.) speciale catalogus Thailand 2000 192 bIz. kleur 52,00 
IS (eng.) spec. cat. Malaysia, Singapore, Brunei 2000 268 bIz. 52,00 
Sakura (eng./jap.) catalogus Japan 2000 300 bIz. kleur 32,50 
KPC (eng./kor.) pocketcatalogus Zuidkorea 2000 130 bIz. kleur 25,00 

Kinderpostzegels - speciale aktie ! 

Album Kinderpostzegels 1986-1999 incl. band & cassette 65,00 
Supplement Kinderpostzegels 1999 5,00 
Inhoud Kinderpostzegelalbum 1975-1985 30,00 
Inhoud Kinderpostzegelalbum 1965-1974 28,00 
Inhoud Kinderpostzegelalbum 1924-1964 35,00 
Album Kinderpostzegels 1924-1999 van 158,00 voor 142,50 

Bij bestelling van minimaal één van bovenvermelde artikelen Kinder
postzegels tot 30 November 1999: 

FDC No. 410 met de Kinderzegels 1999 gratis 

Telefoonkaarten 

ATC catalogus Telefoonkaarten Nederiand 2000 kleur 25,00 
Telekaart cat. Nederlandse "Toonbankkaarten" 1999 7,50 

CD-ROM Treinen op zegels 

Systeemverelsten Windows '95/'98/NT 
Michel (dults) Tremen op zegels Europa 2000 (december) 124,00 

Duitsland Postzegels compleet 1999 124,00 
DultslandMunten vanaf 1871 124,00 

Collect-A-Rom (ned.) Nederland en Overzee 2000 39,90 
Indonesia & Republiek Suriname 1999 39,90 
België & Nederiand & Luxemburg 2000 49,90 
(AFA) Denemarken & Groenland & Färöer 2000 69,90 
Westeuropa deel 1 Nederland, Bertijn, Bondsrepubliek, 
Groot-Brltannië, Kanaaleilanden en Gibraltar 1999 69,90 
Westeuropa deel 2 Benelux, Oostenrijk, Zwitseriand, 
VN Geneve & Wenen 2000 69,90 
Telefoonkaarten: Nederiandse Chipkaarten 1998 49,90 
Nederiandse Optische Kaarten (L & G) 2000 59,90 
Munten & Bankbiljetten: Koninkrijk Nederiand 2000 59,90 

Ceres (frans) Frankrijk/Monaco/And. AAF 2000 (PC & Mac) 89,90 

Aanbieding 
r 

Bij vooruitbetaling tot 30 November 1999 ƒ 25,00 korting 
op deze apparaten & franco levering : 
SIgnoscope elektrische watermerkzoeker incl. transformator 
Safepress elektrische droogpers - droogt zéér snel 
Perfofron/c 2 elektronische tandingmeter nieuwe versie 

414,50 
365,00 
459,00 

\ 

) 

Onze winkel is geopend van: 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 -17.00 zaterdag 10.00-14.00 

Orders tot fl. 150,00 plus fl. 6,00 verzendkosten. Orders tot 
fl. 50,00 en levering aan nieuwe klanten uitsluitend tegen 
vooruitbetaling. Prijswijzigingen voorbehouden. 

GRATIS UITGEBREIDE PRIJSLIJST! 
Postgiro 125.34.14 VSB-Bank 80.70.90.077 

W. Meinhardt 
i n t e r n a t i o n a l b o o k s e l l e r s 
Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag • Nederland 
Telefoon -(-31 (0)70 365 22 27 
Fax -(-31(0)70 365 18 85 
E-mail pwmeinhardt@compuserve.com 

mailto:pwmeinhardt@compuserve.com


PLAniK 
De Britse Postal Statione
ry Society, een vereni
ging die te vergelijken 
valt met Po & Po in Ne
derland, heeft het plan 
opgevat om een reeks 
monografieën uit te 
brengen over postv/aar-
destulcken. Het eerste 
deeltje in deze reeks is 
gewijd aan een Brits on
derwerp: particuliere 
postwaardestukken met 
zegelbeeld 'koningin 
Victoria' in reliëfdruk. 
Vanaf 1855 konden En
gelse bedrijven namelijk 
fiun eigen enveloppen 
door de Posterijen van 
een zegelbeeld laten 
voorzien, waarbij men 
alleen de frankeerwaar-
de hoefde te betalen. De 
ingedrukte reliëf-zegels 
zijn gelijk aan die op de 
kant-en-klare postwaar
destukken die men op het 
postkantoor kocht, maar 
in formaat en papier
soort van de enveloppen 
vindt men uiteraard heel 
veel variatie. Later werd 
het eveneens mogelijk 
om briefkaarten op deze 
wijze te laten bedrukken; 
Stamped to Order-post-
waardestukken hebben 
overigens ook na de Vic
toriaanse tijd nog lang 
bestaan in Groot-Britton-
nië. 

Great Britain: Victorian Private 
Stationery Impressed with Em
bossed otomps door Colin 
Baker; 16 pagina's (geniet) met 
illustraties in zwart/wit . Prijs 
£ 1 10. Verkrijgbaar bii Mr. C. 
Baker, 4 Greenhill Gardens, 
Sutton Veny, Warminster, Wilts, 
BAl 2 7AY United Kingdom. 

De Denemarken-catalo-
qus van AFA uit Aarhus, 
de D a n m a r k Fri
m a e r k e k a t a l o g , is 
ook dit jaar weer in twee 
uitvoeringen verkrijg
baar: op papier en op 
CD/ROM. 

DANMARK 
FRIU/ERKEKATALOG 

ï Met name die tweede, 
elektronische versie is 

7Cf| wel iets om een beetje 
ITO trotsop te zijn, want dat 

zilveren schijfje werd ge
produceerd door het Ne
derlandse bedrijf Collect-
a-Rom. Eén van de pret

tige gevolgen is dat de 
interface van het pro
gramma behalve in het 
Deens en het Engels ook 
gedeeltelijk in het Neder
lands kan worden weer
gegeven. De zoek- en se
lectiemogelijkheden van 
het programma zijn niet 
alleen krachtig, maar 
ook gemakkelijk in het 
gebruik. Selecties zijn 
snel gemaakt en het zoe
ken neemt weinig tijd in 
beslag. Bij een normaal 
scherm worden de ze
gels als kleine thumbnails 
weergegeven. Even klik
ken op zo'n ikoontje le
vert een beeldvullende 
zegel op. Verder in
zoomen en het selecteren 
van beeldfragmenten 
kan ook. De kwaliteitvan 
de illustraties is door
gaans uitstekend. Uiter
aard biedt het program
ma volop mogelijkheden 
tot het bijhouden van de 
eigen collectie en het uit
draaien van overzichten. 

Wat de 'ouderwetse' pa
pieren versie van de De-
nemarkencatalogus be
treft: die ziet er weer ver
zorgd uit. AFA voelt ge
lukkig nog niet de be
hoefte die andere cata
logusuitgevers hebben 
om de zegelafbeeldin
gen tot het uiterste te ver
kleinen. Wie de Dene-
markencatalogus ge
bruikt heeft geen loep 
nodig om de zegels te 
herkennen. De tekst is 
geheel in het Deens ge
steld, maar dankzij de 
heldere opmaak en de 
duidelijke zegelafbeel
dingen moet het gebruik 
voor de normale verza
melaar van Deense ze
gels toch geen proble
men opleveren. Behalve 
Denemarken worden ook 
de Faeröer, Groenland 
en Deens West-lndië be
handeld. Deze gebieden 

staan trouwens ook alle 
op de CD/ROM. 
AFA Danmark Frimaerkekatalog 
(CD/ROMl Systemeisen- Penti-
umprocessor, minimaal l ó m b 
RAM, Windows 9 5 / 9 8 / N T , 
VGA-scherm, 8 mb ruimte op 
de voste schijf, CD/ROM-drive 
(min. 4x), muis Prijs: f 00 00. 
AFA Danmark Frimaerkekata
log; 392 pp., ge'ill. (kleur), for
maat 15x21 cm. Prijs: f 00.00. 
De AFA-catalogi zijn onder an
dere verkrijgbaar bij P.W. 
Meinhardt, Piet Heinstroot 36, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227. 

ECHTHEIDS KENMERKEN 
VAN DE SPAANSr POST/.F.GEIA 

(1850 - 1900) 

/ en uitgave wn de tiliilellxti^cke htintaktgroep 
'tpaiije - Pi'rtuf;nl 
"tSl RIA" 

De samenstellers van het 
boek Echtheidsken-
m e r k e n v a n d e 
Spaanse postzegels 
1 8 5 0 - 1 9 0 0 (onder 
hen Kick Minderaa, de 
onlangs overleden 
hoofdredacteur van het 
postzegelblad Mijn 
Stokpaardje) hebben de 
echtheidskenmerken, die 
door de graveur van de 
zegel bewust of onbe
wust zijn aangebracht, 
beschreven. Voorbeel
den van zulke echtheids
kenmerken zijn bijvoor
beeld een uitschieter bij 
het etsen of een breuk 
van de guts. De auteurs 
zijn van mening dat men 
beter de echtheidsken
merken kan beschrijven 
dan alle falsificaten van 
Spaanse zegels 'op te 
dreunen' zoals die be
kend zijn bij bijvoor
beeld de gerenommeer
de experts. 

Doel van het boekwerkje 
is de (gevorderde) verza
melaar te ondersteunen 
bij de aankoop van dure 
tot zeer dure Spaanse 
zegels en hem of haar 
een inzicht te geven, hoe 
op een vrij gemakkelijke 
manier falsificaten kun
nen worden herkend. 
In het boek wordt een 
overzicht gegeven van 
de belangrijkste echt
heidskenmerken van 
de zegels van Spanje uit 
de (begin)periode 1850-
1900. De gepresenteer
de kenmerken vormen 

een selectie van de ken
merken die beschreven 
zijn in de Spaanstalige 
fi latei istische literatuur. 
Al deze kenmerken zijn 
door de samenstellers 
bijeengebracht, gecon
troleerd en - voor zover 
dat mogelijk was - ver
beterd. De nummering is 
gebaseerd op de catalo
gus van Edifil/Unificado, 
de belangrijkste gespe
cialiseerde catalogus 
voor Spanje. 
Meer informatie over het 
boekje is niet alleen op 
het hierna vermelde 
adres verkrij^gbaar, maar 
ook door gebruik te ma
ken van het e-mailadres 
iavborg@ibmail. nl. 

Ecfitheidskenmerken van de 
Spaanse postzegels 1850-
I 9 0 0 ; 8 0 p p . , g e i 1 l . ( z / w l , for
maat A5. Uitgegeven door de 
FilotelistischeNontaktgroep 
Sponje-Portugal 'Iberia' (KSP). 
Verkr i jgbaar t i j de vice-voorzit-
ter van de Kontoktgroep, de 
heer H. Vinkenborg te Haarlem, 
voor f 30.- jincl. verzendkosten 
binnen Nederland); verzending 
binnen Europa kost f 2 - extra; 
verzending buiten Europa f 7.-. 
U dient het aankoopbedrag 
over te maken op Postbankreke
ningnummer 150279 ten name 
van 'Kontoktgroep Spanje-Por-
tugal' te Haarlem, onder vermel
ding van 'Boek Echtheidsken
merken'. 

Domfil geeft prachtige 
thematische catalogi uit. 
Naast die van de jaar
lijkse Europazegels (Eu-
ropa-CEPT), behandeld 
in deze rubriek van au
gustus/september, heeft 
Domfil dit jaar ook de 
eerste druk van A m e r i -
ca-UPAEP laten ver
schijnen. Daarin zijn de 
zegels gecatalogiseerd 
die in ae periode van 
1989 tot en met 1997 
onder deze noemer zijn 
uitgegeven. De UPAEP is 
de postunie van Latijns-
Amerikaanse landen, 
dus die van Spaanse en 
Portugese oorsprong. 
Hoewel allerlei thema's 
aan bod komen, is deze 
bundeling waarschijnlijk 
toch in de eerste plaats 
bedoeld/geschikt voor 
de verzamelaars van de 
Latijns-Amerikaanse lan
den. Een pluspunt van 
deze catalogus is dat alle 
zegels in kleur zijn afge
beeld. Bij drie landen 
per pagina betekent dat 
een afbeelding per pagi
na van gemiddeld zes 
zegels. Fraai, maar niet 
nodig. Per emissie zijn 
behalve de kerngege
vens ook de nummers 
van in de Yvert-, Michel-

en Scott-catalogus ver
meld, sporadisch uit de 
Unificato-catalogus en 
daarnaast de eigen 
Domfilnummers. De ca
talogusnotering wordt 
gegeven in peseta's, eu
ro's en dollars. Aan het 
eind is een landenregis-
ter opgenomen. 

DV 
AMERICA-UPAEP, 69 pp., geïll 
(kleur), formaat 17x24 cm. Uit
gegeven door Domfil Catalogus 
Temoticos Internacionales S.L, 
Barcelona (Spanje). Verkrijg
baar bij P.W. Meinhardt Inter
national Booksellers, Piet Hein-
straat 36, 2518 CH Den Haag, 
telefoon 070-3652227.Prijs f^ 
35.50 (franco). 

De uitgifte door Deutsche 
Post AC op 4 november 
1999 van een postzegel 
met een vleermuis in de 
serie 'Bedreigde dier
soorten' was voor de re
dactie van het vaktijd
schrift voor vleermuizen 
Nyctalus aanleiding om 
eind vorig jaar een Son
derheft [Band 6-] 998), 
te wijden aan het thema 
Vleermuizen op 
postzegels. Gelet op 
de uitvoerige inhoud 
mag dit nummer gerust 
een handboek voor dit 
specifieke thema worden 
genoemd, vooral omdat 
aan de inhoud een gron
dige wetenschappelijke 
basis ten grondslag ligt. 
Dat geldt ook voor de 
behandeling van al het 
sinds 1894 verschenen 
filatelistische materiaal. 
Behalve de ongeveer 
190 zegels, vellen en vel
letjes zijn ook een aantal 
machine- en frankeer-
stempels behandeld. 
Deze zijn alle in kleur 
(op een zwarte onder
grond) op 31 pagina's 
afgebeeld. DV 

Nyctalus; 108 pp, gei1l. (kleur), 
formaat 17x24 cm Uitgegeven 
als Sonderheft (Bond 6-1998) 
door de Natvrschutzbund Deut
schland e V (NABU), Brosche-
w e g 7 , D-10318Berlin-KaHs-
horst. Verkrijgbaar bij P.W. 
Meinhardt, International Book
sellers, Piet Heinstroot 36, 2518 
CH Den Hoog, telefoon 070-
3652227. PrTjs f51.-( f ranco) 

De bekende Lollini-ruim-
tevaartcatalogus Con-
quête d e l'espace 
heeft een vervolg gekre-



gen voor de aanverwan
te thema's. In Themes 
associés a la con-
quête de l'espace 
worden behandeld de 
voorlopers en raketten, 
de poolexpedities en het 
Internationaal Geofy
sisch Jaar, de Antarcti
sche gebieden (TAAF), 
astronomen, astronomie 
en sterrenwachten, ato
men/atoomenergie en 
wetenschappers, alsme
de meteorologie. De ze
gels zijn per land geca
talogiseerd, behalve Ant
arctica (per jaar). Dank
zij de tweekolomsinde-
ling worden er per pagi
na 15-20 zegels in kleur 
afgebeeld. Naast de 
Yvertnummers worden 
ook de eigen Lollininum-
mers. Dat de Michelnum-
mers ontbreken is voor 
een Franse catalogus niet 
zo vreemd, maar wel 
jammer. De catalogusno
tering is wel uitgebreid: 
in Franse francs, dollars, 
Duitse marken, Italiaanse 
lires en euro's. Het han
dige formaat (A 5) en 
vooral de afbeelding van 
alle zegels in kleur ma
ken deze catalogus aan
trekkelijk voor de verza
melaars van meerdere 
van de behandelde the
ma's. Wie de catalogus 
voor bijvoorbeeld alleen 
meteorologie (elf pagi
na's) wil aanschaffen, is 
tamelijk duur uit. DV 

Espoce Lollini - Themes associés 
a la conquête de l'espace. 152 
pp, gei1l (kleur), formaat A 5. 
Uitgegeven door Editions Lollini 
in Nice. Verkrijgbaar bij P.W 
Meinhardt, International Book
sellers, Piet Heinstraat 36, 2518 
CH Den Haag, telefoon 070-
3652227 Prljsf 76.-(franco]. 

In onze tijd, waarin vrij
wel alle catalogi en post-
zegelbladen in kleur ver
schijnen, komen zo nu en 
dan toch ook nog publi
caties op de markt die 
het gemakkelijk zonder 
fleurige verfraaiing we
ten te redden. Het hand
boek van Wicher en Za
bel (zie 'Philatelie' van 
oktober jl.) is zo'n voor
beeld, en het geldt ook 
voor Spanien 1 9 3 6 -
1 9 3 9 , een boekje dat 
de postgeschiedenis van 
de Spaanse burgeroor
log in kaart brengt. Het 
gaat om een verzamel-
gebied waarvan auteur 
Karl Heimann terecht op
merkt dat het nog lang 
niet volledig in kaart is 
gebracht. Eén van de 
doelen van de publicatie 
is dan ook, de lezer/ver
zamelaar aan te zetten 
tot eigen onderzoek. 
Daarnaast wil de auteur 

duidelijkheid verschaffen 
over de postgeschied-
kundige feiten die we op 
dit moment al wèl ken
nen; hij doet dat op een 
gedegen wijze en met 
behulp van een strakke 
indeling (Gliederung). 
Deze Gliederung maakt 
onderscheid tussen post
zegels en vignetten, 
ruimt plaats in voor de 
postcensuur en de veld
post en gaat in op zaken 
als propaganda, grens
overschrijdend postver-
keer, neutraliteitscontrole 
op zee, portvrije post, 
maakwerk en literatuur. 
Heimann mocht voor en
kele onderdelen van zijn 
studie gebruik maken 
van bijdragen van ande
re deskundigen, zoals 

Hans-Peter Litzinger, Ralf 
Sehl en Reiner Leuthold. 
In het boekje wordt ook 
de rol van buitenlandse 
deelnemers aan de strijd 
in Spanje belicht. 
Spanien 1936-1939 - ein phila-
telistischer Beitrag zur Postge
schichte des Bürgerkrieges door 
Karl Heimann; ongepagineerd, 
gei1l. (kleuren z /w) , formaat 
A 5 Uitgegeven door de Ar
beitsgemeinschaft Neues Hand
buch der Briefmarkenkunde, 
Soest. Verkrijgbaar bij P.W. 
Meinhardt International Book
sellers, Plet Heinstraat 36, 2518 
CH Den Haag, telefoon 070-
3652227. PrTjsf 61 .-(franco). 

'Van alle wereldorgani
saties die steunen op so
lidariteit tussen volkeren, 
is de Post een van de 
weinige - misschien wel 
de enige - die in zijn op
zet is geslaagd.' Met 
deze zin (die overigens 
zó ontleend zou kunnen 
zijn aan Boormans Alge
meen Wereldfijdschrifi) 
opent het imposante en 
interessante boek dat 
Lannoo uit Tielt (B.) on
langs uitgaf: Geschie
denis v a n d e Post 
door Georges Renoy. 
Imposant is de publicatie 
door zijn uitvoering: een 
kloek, bijna 200 pagi
na's tellend, in een stevi
ge band gestoken coffee-
fable book. De auteur 
heeft geprobeerd - en is 
daarin naar ons oordeel 

ging. Dat heeft de be-

geslaagd - om het veel
omvattende onderwerp 
op te delen in een aantal 
(veertig om precies te 
zijn) overzichtelijke en 
heel leesbare hoofdstuk
jes. Dankzij deze 'frag-
mentatiemethode' is er 
geen loodzwaar weten-
schapswerk ontstaan, 
maar veel eerder een 
luchtig en informatief 
lees- en leerboek. Dat er 
niet op een stuiver is ge
keken bij het illustreren -
het boek staat vol kleuri
ge en vooral uiteenlo
pende foto's, zegels, 
schilderijen en andere il
lustraties - draagt bij 
aan de toegankelijkheid. 
Aangename toegiften 
zijn de bijlagen, die be
staan uit een beknopt rij
tuigenlexicon (van Ber-
line tot Turgotine), een 
verhandeling over het 
cultureel, sociaal en eco
nomisch belang van de 
filatelie, een overzicht 
van de belangrijkste 
postmusea die onze aar
de rijk is en een uitvoeri
ge bibliografie waarin 
bijna zestig titels van ge
raadpleegde werken zijn 
opgenomen. Een boek 
dat niet alleen filatelisten 
zal weten te boeien. 

Geschiedenis van de Post door 
Georges Renoy; 192 pp., ge"i1l. 
(kleur), formaat 25 5x30 cm. 
Uitgegeven door Lannoo Tielt 
(België). Verkri|gbaar bij P W . 
Meinhardt International Book
sellers, Plet Heinstraat 36, 2518 
CH Den Haag, telefoon 070-
3652227 PrT|sf 99.-(franco). 

Door het uitbrengen van 
de speciale 'bundelver-
sie' van de NVPH-catalo-
gus 2000 beschikken 
naar schatting 25 dui
zend Nederland-verza
melaars opeens over de 
CD/ROM van de lande
lijke handelarenvereni-

langrijkste uitgever van 
de 'andere' Nederland-
CD/ROM, Software Ge
neration in Alphen aan 
den Rijn, gelukkig niet 
ertoe aangezet zijn acti
viteiten op dit terrein te 
staken. Onlangs kwam 
de editie-2000 van 
Postzegels Neder 
land en O v e r z e e uit, 
een CD/ROM die op het 
inmiddels vertrouwde 
concept van Software 
Generation is geba
seerd. Sterke punten van 
deze (en ook de andere 
titels uit dezelfde reeks; 
zie hierna) CD/ROM 
zijn de snelle zoekfunc
ties, het gemakkelijk in
zoomen op afbeeldin
gen, het bijhouden van 
de eigen verzameling en 
het creëren van manco-
lijsten. Handig is het the
matische register, dat 
450 verschillende the
ma's en 65.000 tref
woorden omvat. De 
waarderingen worden in 
Nederlandse guldens ge
geven, maar het is ook 
mogelijk ze in Belgische 
franken, euro's of een 
aantal andere muntsoor
ten op te vragen. 
Wie meer dan alleen 
Nederland verzamelt 
kan terecht bij een van 
de andere titels die Soft
ware Generation op de 
markt brengt. Zoals de 
CD/ROM België 
N e d e r l a n d Luxem
burg , die op dezelfde 
wij als hier/oor beschre
ven de zegels van de Be-
neluxlanden presenteert. 

Of de CD/ROM W e s t 
Europa dee l 2 , die de 
landen België, Luxem
burg, Oostenrijk, Zwit
serland en de VN-post-
administraties in Wenen 
en Geneve bestrijkt. Eer
der verscheen deel 1 
(Groot-Brittannië, Alder-

ney, Guernsey, Jersey, 
Man Gibraltar, Ierland, 
Bondsrepubliek Duits
land en Berlijn), zodat 
'Europa compleet op 
CD/ROM' weer een flink 
stuk dichterbij is geko
men. Aardig is dat op 
alle hier beschreven 
CD/ROM's ook de ze
gels van Nederland te 
vinden zijn. 
Alle beschreven CD/ROM's 
worden uitgegeven door Soft
ware Generation, Postbus 433, 
2400 AK Alphen aan den Rijn. 
Internet, www.collectarom.club. 
tip.nl. 
Systeemeisen voor alle hier ge
noemde CD/ROM's Pentium-
processor (aanbev.), 32 M b in
tern geheugen (aanbev.), VS în-
dows95, 9 8 o f N T , (S]VGA 
beeldscherm, 8 Mb vaste-schljf-
rulmte, 4x CD/ROM-drIve, 
muis. Prijzen: Postzegels Neder
land en Overzee f 39.90; Post-
zegels België-Nederland-Luxem-
burg f 49 90 ; Postzegels West-
Europa deel 2 \ 69.90. 

Het is misschien een 
beetje een vreemde eend 
in deze boeknplankbijt, 
maar we ruimen hier 
toch graag wat plaats in 
voor de catalogus De 
Neder landse m u n 

de nederlandse 
munten 
van 1795 tot heden 

ten v a n 1 7 9 5 tot 
heden. Voor het eerst 
wordt in deze catalogus 
een nieuwe muntsoort 
beschreven: de euro. 
Drie pagina's zijn aan 
de Nederlandse uitvoe
ring van deze Europese 
munt gewijd (denomina
ties 1, 2, 5, 10, 20 en 50 
eurocent, alsmede 1 en 2 
euro), waarvan er dit 
jaar vele miljoenen zul
len worden geslagen. 
Noteringen ontbreken ui
teraard nog. 
In de catalogus zijn de 
munten van Nederland, 
Nederlands West- en 
Oost-lndië, Suriname, 
Curasao, de Nederland
se Antillen en Aruba te 
vinden. 

De Nederlandse munten van 
1795 tot heden door Johan Me-

vius, 200 pp., geïll (z /w), for
maat 1 3x20 cm. Uitgegeven 
door de auteur. Verkrijgbaar bij 
P.W. Meinhardt International 
Booksellers, Piet Heinstraat 36, 
2518 CH Den Hoog, telefoon 
070-3652227. Prijs f 22.95 
(franco). 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
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Nummering volgens Yvert et Tell ier 

Denemarlien 1 
Posifris 
Tand I2V2 
28 
29 
Tand 1' 
22 
27 
35/3/ 
43/47 
53/M 
bb/B1 
62 
63 
64 
79 
80 
81 
82 
83 
85 
86 
105/16 
117/20 
122/26 
130/31 
136 
147 
148 
148A 

32,50 
3 0 , 

X13V2 
14,50 
6 0 , 

62,50 
1 8 5 , 

34,75 
2 7 0 , 

23,50 
32,50 
32,50 
33,50 
52.50 
83,50 

1 4 5 , 

1 9 5 , 

4 5 , 

49,50 
5 0 0 , 

8 4 0 , 

1 0 5 , 

68,50 
3 0 , 

77,50 
1 0 5 

14 50 
149A52A 285, 

165/67 
168/73 
174/80 
181/86 
18//89 
190/92 
193/95 
196 
197/06 
207/13A 
2141 
2151 
2161 
2171 
222/26 
227/28 
229/34 
235/40 

13 25 
27,50 

1 1 5 , 

87,50 
1 0 0 , 

53,50 
32,50 
26,50 

2 5 0 , 

55,50 
37,50 
21,50 

1 1 5 , 

53,50 
6 0 , 

4,75 
8 5 , 

6 0 , 

241/45 
249/52 
252A 
267A 
267Aa 
276 
282/90A 
304/06 
308/10 
311/13 
315/31C 
332/33A 
338/39 
340 
358/59 
362/65 
372/73 
375/76 
378/80 
383/84 
398/06 
398a/03a 
406A/10 
418/25 
433/44 
452/54 
458/61 
463/70D 
481/84 
486/87 
508/11 
518/23 
525/28 
534/35 
559/63 
567/72 
574/78 
579/81 
619/22 
623/28 
640/41 
719/29 
742/45 
756/57 
758/62 
777/80 
781/83 
799/01 

47„50 
3/,50 
2,25 
6,25 
9,25 
3 . 
9 , 

13,/5 
2,25 
3.50 

9 0 . 

24 50 
4,75 
1,75 
3 
1,50 
/,25 
3,50 
175 
175 

1 5 , 

8 , 
6 5 , 

6,50 
2,50 
4,25 
2,25 

3 5 
1,50 
3 , 
2,50 

11,50 
2,25 
6 , 
9 , 
3,50 
3 , 
4,25 
3,50 
/ , /5 
4,.50 

13 50 
3,25 
7,75 
6,50 
,5„50 
7,25 
4 25 

LP 
1/5 
6/10 
Dienst 
10 
20/21 
Port 
1/7 
9/18 
19 
20/21 
22/26 
36 
Gebruikt 
4 11,50 
13 

4 9 5 , 

3 5 , 

32,50 
5 0 , 

1 5 5 , 

2 1 5 . 

23,50 
28,50 
71,50 
7,25 

7,50 
21,50 
9,50 

49.50 
24.50 
13,25 
24,50 
11,50 
43,50 

3,25 
4 0 , 

3 0 

38,50 
38,50 
49,50 

3,25 
7150 
77,50 
2 5 , 

5 , 

33,50 
130/31 57,50 
153/64 39,50 
174/80 1 2 0 , 

190/92 32,50 
246/48 1 0 , 

Dienst 
1 6 5 , 

2 11,50 
3 1 8 0 , 

10 27,50 
Finiand postfris 
33 6 , 

66/82 2 6 5 

6 
18 
23A 
26A 
28 
28 
29 
29 
40 
46 
47 
62 
63 
64 
83 
85 
86 
103 
104 

95/98 9,50 
134/35 26,50 
168/69 10,

170/72 
173/75 
176/78 
179 
180/82 
183/85 
186/88 

214/17 
220/21 

240/45 
246/50 
251/52 
261/64 
271/74 
334/37 
338/40 
343A 
344 
345/48 
352/53 
354/55 

375/77 
379/81 
382/83 

390/92 
395 
396/98 

5 50 
9,50 
4.75 
3.50 
4,75 

11.50 
7.25 

189/91 40,

192/93 19,50 
196/99 14.50 
200/02 1 8 , 

203 3 , 

205/08 13 25 
209/12 2 0 , 

6,

5.50 
225/28 10,75 

6,

6 . 

6,50 
4,25 
3 , 

3,50 
6 , 

1 5 , 

8,50 
4,75 
9,50 
6, 

362/67 32,50 
368/70 6,50 

7,25 
10,75 
3,50 

384/87 16,50 
3,50 
6,50 
3 , 

9 , 

401/03 10,75 
405/07 5,25 
408/15A 42,50 
417/19 8 , 

421 16,50 
426/28 8 , 

430/32 6 , 

433/35 
439 
439a 
441/43 
445/46 
447 
448/51 
452 
453 
454 
455 
458/60 
462 
463/65 
469//0 
472/74 
475 
477/79 
480 
485 
486/88 
492 
504/06 
507 
509 
512/14 
519/21 
527/29 

6 , 
4,25 
8,50 
7,25 

1 8 , 

3 75 
7,25 
2,25 
3 , 
7,75 

16,25 
7,75 

13,25 
7,25 
2,75 
7,25 

27,50 
7,75 

1 5 , 

6 , 
11,50 
8,50 
7,25 
4,75 

28,50 
7,25 
9 , 
7,25 

532A/47A 6 0 , 

532C/49C 32,50 
551/53 
561/64 
5/0/71 
572/74 
580/82 
590/91 
593/95 
600/02 
611/13 
624/26 
633 
637 
638/40 
651/.53 
659/60 
669 
671/73 
674/78 
679 

5 , 
6 , 
3 , 
7,25 
4,25 
4,25 
4,25 
3,50 
4,25 
3,50 
4,25 
6 , 
3,50 
3,50 
4,25 
5,25 
3,50 

10,75 
3,50 

694/96 4,25 
697/01 23,50 
708 
717/19 
727 
728/29 
735/37 
745/46 
753 
755/57 
780/81 
787 

796/98 
806/07 
808/10 
814/23 
828/30 
831/32 
844 
867/76 
LP 
3 
4 
5/6 
7 
8/9 
9 
9b 
10/11 
12 
Bloiis 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Pai<i(el 
1/5 
6/9 
10/13 
14/17 
Soekjes 
C814 
C867 
C924 
C987 
C1041 

1,25 
6,50 
4,75 
3,50 
4 , 

3,50 
3 , 

3,25 
6 , 

7,75 
14,50 
5,50 
4,25 
3 , 

9,50 
3,50 
3,50 
5,25 
9,50 

23,50 
4 5 , 

4,75 
3 , 

2 5 , 

23.50 
23,50 

3,25 
3 , 

13,25 
1 5 , 

1 5 , 

13,25 
4.75 
4,25 

7 5 , 

77,50 
13,25 
11,50 

10,25 
9,50 
8,50 
9,50 
4,75 

Kwangodreef 195 
3564 PD Utrecht 

Tel./Fax 0302618720 
LET OP BANKNR. GEWIJZIGD Bank 394769112, Giro 2162775. 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 
S.J.C, den Oudsten 

Postzegelhandel 'Wien' 
• postfrisse motiefzegels, 

(gratis prijslijsten met Michelnummers) 
• zichtzendingen thematische poststukken 

zonder enige koopverplichting 
Postbus 22517,1100 DA AMSTERDAM Z.O., tel. en fax 020  6 974 978 

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFARÖER 

GROENLANDIJSU\NDFINU\ND en ÄIJ\ND 
POSTFRIS  GEBRUIKT  POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijslijsten op Internet http://pzhronh.filasoft.nl Tel. 0313419041 
D7U DOM UCDCPUCIT Faxnr. 0313413295 
rLn tlUIM nCrlOlinCI I Emall: pzhronh@bart.nl 

■PHILATELIE' O P H E T IIMTERMET: 
WWW.PHILATELIE .DEiMOM.ML 

Rudolf Steltzer 
161.00 49 69 234131 
fax 00 49 69 233870 

Jaarlijks 3 postzegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveillnghuls 
GmbH 

Rudolfstrasse 1317 
60327 Frankfurt/Main 

http://pzhronh.filasoft.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://WWW.PHILATELIE.DEiMOM.ML
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vooi^ communicatie 

voorheen PTT Museum 



EEN BUZONDER 
JAAR 
Voor iedereen een bijzonder 
jaar? Natuurlijk: het laatste 
jaar van het millennium. Maar 
dat is oud nieuws. Nee, een 
heel bijzonder jaar voor het 
Museum voor Communicatie. 
Niet voor niets besteedt het 
gerenommeerde Maandblad 
voor Philatelie een geheel ka
tern aan dit museum. 
Op de vroege ochtend van 13 
september dit jaar, plantte de 
burgemeester van Den Haag 
een banier aan de negentien
deeeuwse gevel: 'Museum 
voor Communicatie'. Het 
PTT Museum is niet meer. 
Die naamsverandering komt 
niet zo maar uit de lucht val
len. Zestig jaar lang heet het 
museum 'Postmuseum'. PTT 
wordt dan in '89 geprivati
seerd en het woord 'Post' dekt 
allang de lading niet meer. 
Het wordt 'PTT Museum'. De 
laatste tien jaar heeft de be
zoeker best gemerkt dat het 
niet louter post en telecom
municatie is wat de klok slaat. 
Er valt veel te beleven op het 
brede vlak van communicatie. 
De splitsing van KPN en 
TPG/PTT Post, medio 1998, 
was de directe aanleiding om 
het museum ook in financieel 
opzicht zelfstandig te doen 
zijn. Dat betekent: geen be

drijfsmuseum meer, meer ge
richt op de totale branche van 
telecom en post, zelf actief 
fondsen werven, een ruimer 
beleid. Daar hoort ook een 
nieuwe missie bij. Kort samen
gevat luidt die: 

Het Museum voor Communicatie 
wil een aantrekkelijk platform zijn 
voor wie verleden, heden en toe
komst van communicatie wil zien 
of laten zien. 

Filatelie hoort daar zeker ook 
bij. Het is een bijzondere 
vorm van communicatie. Gra
fische vormgeving, communi
catie via tekst, beeld, kleur 
enz. Niet voor niets worden 
postzegels 'ambassadeurs van 
het land' en 'affiches in mi
niatuur' genoemd. En wat te 
denken van gelopen poststuk
ken met allerlei vormen van 
informatie: adresseringen, 
postale aanwijzingen, stempel
afdrukken. Tienduizenden 
poststukken die het museum 
bezit vormen evenzovele 
bronnen van informatie. En 
evenzovele aanleidingen voor 
verzamelaars om met elkaar te 
communiceren over dit soort 
objecten. 
Als communicatie goed ver
loopt betekent dat contact. En 

aan dat intermenselijk contact 
wil het Museum voor Commu
nicatie in allerlei vormen aan
leiding geven. Zo ook via dit 
speciale katern zoeken wij 
contact met u. 

De inhoud van dit katern leidt 
u langs verschillende interes
sante zaken die het museum 
te bieden heeft. 
Eerst in kort bestek de zeven
tigjarige geschiedenis van het 
museum, vanaf de zeer be
scheiden start in 1929. De 
groei van de collectie en de 
toenemende activiteiten vra
gen regelmatig om grotere 
ruimte en dat betekent ver
huizing, nieuwbouw en uit
breiding. De bezoeker wordt 
steeds op zeer levendige wijze 
betrokken bij de presentaties. 
Wie de begane grond van het 
museum nu betreedt, weet niet 
watie ziet. Spiksplinternieuw! 
En dat in een (historisch) mu
seum. Een zeer eigentijdse, in
teractieve presentatie (900 vier
kante meter) die laat ervaren 
hoe een briefde weg van A 
naar B aflegt. Niet alleen in 
oma's tijd, maar in historisch 
perspectief van vijf eeuwen ge
plaatst. Daarover gaat Lieve 
oma, geachte heer/mei/rouw. 
Informatie over het vervoer 

van de post, bezorging, orga
nisatie tot aan de nieuwe sor
teercentra zijn in kaders te le
zen. Een museum zonder col
lectie is geen museum. Maar 
hier toont de lijst van alle 53 
deelcoUecties in een ander ka
der, dat de schatkamers van 
het museum zoveel uiteenlo
pende gebieden beslaan. In 
feite vormt de collectie de 
Kern van de zaak van het mu
seum. De conservator legt uit 
waarom. 
Een platform dat gelegenheid 
wil bieden om 'te zien en te la
ten zien' biedt faciliteiten. 
Voor de studieuze bezoeker 
zijn er de studiezalen als on
derdeel van een brede infor
matievoorziening. Wie men
sen wil ontvangen en verwen
nen in een aantrekkelijke mix 
van recreatie en educatie, is 
van harte welkom. Veel is mo
gelijk, elk heeft zijn prijs. Ze
ker vanaf een bijzonder jaar 
waarin het Museum voor 
Communicatie haar eigen 
financiële boontjes moet 
doppen. 
Ik wens iedereen veel lees en 
kijkplezier, 

Ben Koevoets 
directeur 

Or^matieencentnäkäevanpost 
Rond 1752 begon de concentratie van de posterijen. In het gewest Hol
land en WestFriesland werden de stedelijke posterijen samengevoegd 
tot de Statenpost. Tijdens de Bataafse republiek werden in 1799 de pos
terijen nationaal verklaard. Daarmee werd de basis gelegd voor het hui
dige postbedrijf, PTT Post, dat voor de briefpost (tot 500 gram) nog 
steeds het monopolie heeft in Nederland. 
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tnt post groep : 

kpn nv 

80 1998 nederland 
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De postwet van 1850 bracht gro
te veranderingen. In de vooraf
gaande tijd had de overheid al
leen aandacht voor de positieve 
financiële resultaten van het 
postbedrijf. Vanaf 1850 kwam de 
dienstverlening aan het publiek 
meer centraal te staan. Belang
rijke nieuwigheden werden 
geïntroduceerd, zoals de postze
gel en de postbode in uniform. 
De posterijen ontwikkelden zich 
tot een groot en goed geolied 
apparaat, dat in staat bleek de 
sterk toegenomen poststroom in 
goede banen te leiden. 

Postzegel, uitgegeven in juni 1998 
naar aanleiding van de splitsing tn 
KPN Telecom en PTT Post, ontwor
pen doorHaico Beukers en Marga 
Scholma. 

Je regelt 't op het 

Na de Tweede We
reldoorlog namen de 
posterijen een grote 
vlucht. Nog grotere 
hoeveelheden post en 
snellere vervoermid
delen bepaalden het 
beeld. Ook de PTT 
ging met zijn tijd 
mee. Na de verzelf
standiging in 1989 
van de PTT en ver
sterkt nog na de op
splitsing van KPN in 
KPN Telecom en PTT 
Post is een geavan
ceerd en modern 
postbedrijf ontstaan. 
De vrije markt zal na 
2003 aanbreken. Dan 
zal het aandeel van 
andere postverzor
gende bedrijven mo
gelijk gaan toene
men. 

Affiche van Postkanto
ren B. V. uit 1994. 



'OJAKIüBbblAAN 
VanPostmusmm vkPTT Museum nmr 
Museum voor Gmmunmtk 
In 1929 is het Postmuseum bescheiden begonnen in twee kamers aan de Kortenaerkade in 

Den Haag. Beetje bij beetje groeide het Postmuseum uit tot het dynamische, multidisciplinaire 

Museum voor Communicatie aan de Zeestraat, eveneens in Den Haag. Hier verweven 

museale, filatelistische, historische en technische ontwikkelingen zich en wordt de bezoeker 

uitgenodigd actief mee te doen aan diverse presentaties in het museum. 

Kort na de introductie van de 
eerste postzegel in Engeland 
in 1840 begonnen mensen 
postzegels te verzamelen. In 
die tijd was het voor een jon
gen van tien jaar niet onmo
gelijk om te proberen de we
reldverzameling compleet te 
krijgen. Pieter Waller was één 
van die jongens. In de loop 
der jaren verwierf hij interna
tionale faam met zijn collectie 
die regelmatig tentoongesteld 
werd en in de prijzen viel. In 
1924 gaf Waller te kennen dat 
hij zijn internationaal befaam

de postzegel- en poststukken
collectie ter beschikking wilde 
stellen van een nog op te rich
ten postmuseum. Dit resul
teerde in de oprichting bij wet 
van het Postmuseum op 18 
mei 1929. Van meet af aan 
zijn post en telecommunicatie 
in het Postmuseum geïnte
greerd geweest. 

De verzameling werd onder
gebracht in het hoofdgebouw 
van de PTT aan de Kortenaer
kade, maar bleek al snel de 
moeite waard om voor het pu-

Een van de tentoonstellingsruimten van het Postmuseum aan de Kortenaerkade, 
ca. 1935 

De gevel van het Nederlands Postmuseum 

bliek toegankelijk te worden 
gemaakt. Vanaf 12 november 
1930 waren de zalen - voor 
tien cent per bezoeker - elke 
woensdag en donderdag van 
tien tot vier uur open voor het 
publiek. 

De collectie van het museum 
bleef echter groeien en groei
en. In 1949 verhuisde het 
Postmuseum daarom naar 
haar nieuwe pand; de voorma
lige Koninklijke Bazar aan de 
Zeestraat. Tevens werden drie 
panden aan de Bazarstraat, na 
een ingrijpende verbouwing, 
aan het museum toegevoegd. 
Door de verbouwing is het 
museum een klein jaar dicht 
geweest, maar opende in 1952 
weer met een 'nieuw' gebouw 
dat aan alle eisen voldeed die 
aan een modern museum 
konden worden gesteld. Ook 
toen al bood het museum de 
mogelijkheid tot actieve deel
name en mocht het publiek 
zelf bepaalde apparatuur be
dienen. 

Wederom bleef de collectie 

van het Postmuseum groeien. 
Bovendien werd de publiek-
gerichte taak van het museum 
steeds belangrijker waardoor 
er behoefte ontstond aan 
ruimte voor verantwoordelij
ke eigentijdse presentaties en 
aan goede depotruimte. Hier
toe werd besloten het museum 
te verbouwen, wat uiteindelijk 
leidde tot een haast volledige 
nieuwbouw die in 1985 in ge
bruik werd genomen. Bij deze 
verbouwing bleef de 19de 
eeuwse gevel bestaan. 

Eindjaren tachtig was er aan
leiding om de naam van het 
museum te veranderen en bo
vendien bleek de naam Post
museum de lading al lang niet 
meer te dekken. In hetzelfde 
jaar (1989) werd het Staatsbe
drijf der PTT een zelfstandige 
commerciële onderneming. 
Om de band tussen het muse
um en de PTT te benadruk
ken werd 'PTT Museum' de 
nieuwe naam van het muse
um. Bovendien bleek 'Post
museum' niet ook de uitstra
ling van techniek en telecom-



municatie te hebben. Het mu
seum is intussen een leerzaam 
en levendig museum gewor
den, waar veel gedemon
streerd wordt en waar ook zelf 
veel gedaan kan worden. De 
verzamelingen groeien nog 
steeds en vragenstellers en on
derzoekers weten het muse
um te vinden. 

De jongste uitbreiding van het 
museum is de toevoeging van 
de voormalige theosofentem-
pel van architect K.P.C. de Ba
zel uit 1916. Twee grote zalen 
voor tentoonstellingen, ac
commodaties voor vergade
ringen en ontvangsten en 

een bibliotheek met studie
zaal vormen vanaf 1994 een 
wezenlijke uitbreiding van 
de faciliteiten voor het pu
bliek. 
Tot medio 1998 heeft de Ko
ninklijke PTT Nederland NV 
(KPN) de financiële zorg voor 
het museum gedragen. De 
splitsing van KPN in TPG en 
KPN Telecom op 29 juni 1998 
was echter aanleiding voor de 
financiële zelfstandigheid van 
het PTT Museum. Met deze fi
nanciële verzelfstandiging 
kreeg het museum een nieu
we identiteit wat ook de reden 
was dat de naam 'PTT Muse
um' niet meer paste. Vanaf 

Delaihinii de vuotgnii'l en banier van het Museum vom (.oiiimimualu. 

De voordeur van het PTFMuseum vanaf 1989. 

september 1999 heet het mu
seum: Museum voor Communi
catie. 

Zelfs in zijn stoutse dromen 
had Pieter Waller niet kunnen 
dromen dat zijn collectie zou 
uitgroeien tot een modern en 

interactief museum. Het Mu
seum voor Communicatie is 
klaar voor het volgende mil
lennium en zal op eigentijdse 
wijze de steeds verder ontwik
kelende communicatie voor 
zijn bezoekers tentoonstellen. 

De postiljons te paard die in de zeventiende eeuw deelnamen aan het postvervoernet werden steeds belangrijker figuren in de plaatselijke situ
atie. Sommigen gingen zich postmeesters noemen en vestigden zich in een kantoor. Het eigenlijke werk, het vervoer van brieven, werd uitbesteed 
aan ingehuurde bodes en postiljons. Hiermee was in feite de basis gelegd voor het postkantoor. De brieven werden naar het kantoor gebracht en 
van daar werd het verdere verloop geregeld. In sommige grote steden verschenen in die periode ook de eerste, houten, brievenbussen. 

Na het afgeven van een brief op het postkantoor werden de brieven door het personeel handmatig gestempeld en gesorteerd op eindbestemming. 
Aanvankelijk gebeurde dit op een tafel. Naarmate de hoeveelheid post toenam ging men staande sorteerkasten gebruiken. Pogingen om het pro
ces te mechaniseren en daarmee tijd te winnen leverde aan het eind van de vorige eeuw de eerste stempelmachines op. Rond 1930 werd de eerste 
sorteermachine, de Transorma, in gebruik genomen. Deze machine werd door de Nederlandse postambtenaar J.J.M.L. Marchand ontwikkeld en is 
de eerste mechanische postsorteermachine ter wereld. 

De Transorma werd in de loop van de jaren verschillende malen aangepast en bleef daardoor lang in gebruik. Rond 1960 werd door de PTT een 
eigen codeer-sorteermachine ontwikkeld. Met de invoering van de postcode in 1979 doet een nieuwe generatie sorteermachines haar intrede. Alle 
twaalf sorteercentra - dan Expeditie Knoop Punten geheten - worden ingericht met deze nieuwe machines. Bij het sorteerproces wordt in deze pe
riode de postcode handmatig in een streepjescode omgezet met behulp van een Hand Indexeer Apparaat. De sorteermachine leest de streepjes
code en sorteert de poststukken. De grote operatie in de jaren negentig - Briefpost 2000 - waarbij zes geheel nieuwe sorteercentra verrijzen, brengt 
weer een nieuwe generatie sorteermachines voort. De machines zijn nog geavanceerder en kunnen ook meer verschillende t)'pen poststukken ver
werken. De machines zijn in staat handmatig geschreven adressen te lezen en om te zetten in sorteercodes. De snelheid van een Sorteermachine 
Klein (voor brieven en dergelijke) ligt nu op zo'n 30.000 tot 40.000 per uur. Daarnaast zijn er de Sorteermachines Groot en Overig, die grotere en 
onregelmatige poststukken aankunnen. 

Sorteercentrum van PTT Post. Ontiuaarding van poststukken met behulp van een hamerstempel. 



UEVEOMA, 
GEACHTE HEER/MEVROUW 

Em tmtmisEllingauerde weg van een brief 
Heeft u toevallig pas een kaartje of een brief op de post gedaan? Vast wel... Maar weet u ook 

wat er mee gebeurt voordat de brief bij de ander op de mat valt? 'Lieve oma, geachte 

heer/mevrouw' is een dynamische tentoonstelling die u inzicht geeft in de weg van een brief. 

De bijzondere voorwerpen, videobeelden en geluidsfragmenten onthullen op eigentijdse wijze 

de verschillen en overeenkomsten in post tussen vroeger en nu. 

De tentoonstelling over de 
weg van een briefis vanaf 18 
november 1999 te zien op de 
begane grond van het Muse
um voor Communicatie. Aan 
de hand van vijf thema's wor
den diverse facetten van de 
post van vroeger en nu behan
deld. Het eerste thema behan
delt het maken van een be
richt of een brief. Daarna 
volgt de fase van het op de bus 
doen, terwijl in het derde the
ma uit de doeken wordt ge
daan hoe de post wordt ver

werkt. Het vierde thema laat 
zien hoe de post in de loop 
van de eeuwen werd vervoerd. 
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Postkaart waarop Holland te zien is, ajkomstig uit de 'Algemeiner Postatlas von 
der ganzen Welt [..] im Postwesen gemachten Verordnungen und Einrichtungen 
ausgearbeitet', uit 1799. 

(jcvell/nevenbus van keramiek, afkomstig 
postkantoor Workum, 1915 

Het laatste thema tenslotte 
gaat in op het bezorgen van 
de post. 

Door de eigentijdse vormge
ving, de bijzondere voorwer
pen, verschillende spellen, vi
deobeelden, geur en geluids
fragmenten heeft de tentoon
stelling een dynamisch en ge
varieerd karakter. Aan de 
hand van allerlei (com

puter) spellen 
en presentaties 
kun tu zelfde 
verschillende 
aspecten van de 
weg van een 
brief ervaren: 
schrijven met 
een ganzen
veer, postsorte

uit hel voormalige ren m een 
schuddende 

treinwagon of een dagje mee
lopen met een postbode. 
Naast tal van andere actieve 
elementen wordt uw nieuws
gierigheid geprikkeld door 
bijvoorbeeld kijkgaten, luikjes 
en een transparante vloer 
waarin zich presentaties bevin
den. 

Om een natuurgetrouw beeld 
te schetsen van de weg van de 
brief door de eeuwen heen, 
zijn de objecten zoveel moge
lijk in een context geplaatst. 
De context wordt onder ande
re gevormd door film en foto
materiaal, en wordt boven
dien ondersteund door geur 
en geluid. Zo kimt u bijvoor
beeld een schip voorbij horen 
varen, de geur van de petro
leumlamp en de kolen van de 
stoomtrein wagon ruiken. 



Kortom, 'Lieve oma, geachte 
heer/mevrouw' prikkelt al uw 
zintuigen! 

Voor jong en oud staat de ten
toonstelling garant voor een 
gezellig en leerzaam dagje uit. 
Naast verschillende spellen zijn 
er voor individuele kinderen 
en schoolgroepen kijkwijzers in 
de tentoonstelling verweven. 
De kijkwijzers bestaan uit gete
kende portretten van mensen 
die de kinderen een vraag stel
len of een opdracht geven. 
Deze vragen en opdrachten zit
ten verstopt achter kleine luik
jes. De geportretteerde men
sen behoren allemaal tot de
zelfde familie. Hun familie
album wordt meegegeven aan 
kinderen die in schoolverband 
komen, en vormt een leidraad 
door de vijf thema's van de ten
toonstelling. 

1. De post geschreven 
Het eerste thema van 'Lieve 
oma, geachte heer/mevrouw' 
besteedt onder andere aan
dacht aan privé- en zakelijke 
post. Duidelijk wordt hoe in 
de loop der eeuwen kaarten 
en brieven werden geschre
ven. Om u direct bij het begin 
van de weg van een brief te 
betrekken, kunt u in dit eerste 
thema van de tentoonstelling 
bijvoorbeeld zelf een kaartje 
ontwerpen en uitprinten. 
Deze kaart kunt u later op de 
post doen, zodat deze ook de
zelfde weg als die van een 
brief zal afleggen. 

2. De post uit handen geven 
In het tweede thema komt het 
posten van een brief aan de 
orde. Hier neemt de 17de 
eeuwse brievenkoffer van de 
Haagse postmeester De Briën-
ne een belangrijke plaats in. 
De postmeester bewaarde in 
deze koffer de brieven die 
niet bezorgd konden worden 
doordat de afzender bijvoor
beeld was overleden of ver
huisd. In die tijd was het ge
bruikelijk dat de port pas 
werd betaald bij liet bezorgen 
van de brief. Gebeurde dit 
niet dan moest de brief eigen
lijk weer terug naar de afzen
der. De postmeesters bewaar
den de niet bezorgde brieven 
nauwkeurig omdat de afzen
der of de ontvanger best weer 
boven water kon komen zodat 
de postmeester alsnog zijn 
geld kon innen. 

De postmeester had een eigen 
kantoor. Hieruit ontwikkelde 
zich in de I9-de eeuw het 
postkantoor. De ontwikkeling 
van het postkantoor vormt 
een ander belangrijk onder
deel van dit thema. Ook is een 
'straat' met brievenbussen 
aanwezig, die de ontwikkeling 
van de brievenbus in beeld 
brengt. 

De post door éeemmvervoerd 

mrïïMMiSiiï. mm Door de eeuwen heen schrijven mensen brieven 
aan elkaar. Aanvankelijk waren het alleen de 
vorsten en kloosterlingen die brieven verstuur
den omdat zij het schrijven machtig waren. Ge-
legenheidsboden brachten het bericht naar de 
plaats van bestemming. Omstreeks het begin 
van de twaalfde eeuw ontstond er een vorm van 
georganiseerd postvervoer. De opkomende ste
den speelden hierin een belangrijke rol. Zowel 
stads- als koopmansboden deden hun intrede. 
Steeds meer werden er afspraken gemaakt over 
het postvervoer en er ontstonden vaste routes 
waar op vaste tijden post werd getransporteerd. 

De bode was voorzien van een bode tas en liep 
aanvankelijk de hele afstand van afzender tot 
ontvanger. Wanneer de brievenstroom een 
meer structureel karakter gaat krijgen, lopen de 
boden elkaar tegemoet en wisselen halverwege 
de route de post uit. 

Na het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 
1648 verliezen veel soldaten te paard hun werk. 
Zij werden ingezet als postiljon op de postron-
tes. De eerste versnelling in het vervoer vond 
daarmee plaats. In de achttiende eeuw werden 
op belangrijke routes met veel post ook post
wagens ingezet. Dit type vervoer zou nog tot in 
de twintigste eeuw in gebruik blijven. 

Na de aanleg van een sterk vertakt net van trek-
vaarten vormde het vervoer over water in de 
17de eeuw een belangrijk distribiuiekanaal. Vas
te routes tussen steden onderling werden beva
ren door beurtvaartschepen. Dit vervoer was 
streng gereglementeerd door stadsbesturen. 
Ook het vervoer naar de koloniën verliep uiteraard 
over water. Op Oost-Indië was het de Verenigde Oost 
Indische Compagnie, die het alleenrecht had op het 
brievenvervoer. Voor West-Indië liep het vervoer 
voornamelijk via Engeland. In de zeventiende eeuw 
was al sprake van een regelmatige maildienst op 
Engeland, die overigens lange tijd alleen met Engelse 
schepen werd geregeld. 

De grote versnelling van het vervoer kwam door de introductie van de stoomkracht. In Nederland vertrok in 
1839 de eerste stoomtrein van Amsterdam naar Haarlem. Vanaf 1856 werden postrijtuigen in gebruik geno
men, waarin postzendingen werden vervoerd. Naar buitenlands voorbeeld werd ook hier het 'werkend ver
voer' ingevoerd. Na 1860 breidde het spoorwegnet zich sterk uit. Op de vier belangrijkste lijnen reden vanaf 
1876 spoorwegpostkantoren. In de treinen waren postbeambten tijdens de rit bezig met sorteren. In de jaren 
zeventig van de twintigste eeuw werd dit werkend vervoer beëindigd. Vanaf 1979 werd alleen massapost met 
treinen vervoerd. Sinds mei 1997 wordt er geen post meer vervoerd per trein. 

Pas in de jaren zeventig van de 19de eeuw ontstonden er vaste verbindingen met stoomschepen op Engeland 
en Oost- en West-Indië. In 1871 opende de Stoomvaart Maatschappij Nederland een zeswekelijkse verbin
ding tussen Nieuwediep en Batavia via het Suezkanaal. Deze frequentie werd spoedig verhoogd. In 1875 
volgde de oprichting van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, die het postvervoer op Engeland ging rege
len. In de jaren '80 ging ook de Rotterdamsche Lloyd met mailschepen op Nederlands-Indië varen. De 
Koninklijke West-Indische Maildienst verzorgde vanaf 1884 een regelmatige verbinding met de West. 

MAILDIENST OM DE VEERTIEN DAGEN 

VAN ROTTERDAMNAAR«ÏAVA 
VIA SOUTHAMPTON EN MARSEILLE. 

Affiche van de Rotterdamsche Lloyd uit 1883 met een 
afieeldingvanhetS.S. 'Batavia', 

Litho Kühn & Benedtctus in Rotterdam. 

RIJTUIG VOOR DEN POSTDIENST. 
Model E. 

Na enkele voorzichtige 
pogingen werd rond de 
eeuwwisseling de auto 
geïntroduceerd voor het 
postvervoer. Dit verliep 
niet met erg veel succes, 
waardoor de auto bij de 
Posterijen enige tijd uit 
beeld verdween. Pas in de 
jaren twintig van de 20ste 
eeuw is er echter sprake 
van een grootschalige toe
passing van dit vervoer
middel. Tegenwoordig 
wordt het postvervoer in 
Nederland geheel met 
auto's geregeld. 

'Rijtuig voor den Post
dienst, Model E', litho ver
vaardigd door de Gebrs. J. 
^ H. van Langenhuysen 
in Den Haag. 



i 1 ■1 

1 

«■ 

^—^ i 
j 

'wL^ 
MBH 

r 
^ 

m ,, 
■■ HHHH WKÊÊÊÊm 

ï eden van hei projectteam zijn druk bezig de 'bnevenbussenstraat' m te richten 
Zilveren model van het vliegtuig H \A( ( J Ml In luniiiunng aan di vliegtocht 
AmsterdamBatavia van 1924 

3. De post op orde 
Het derde thema, waarin het 
verwerken van post centraal 
staat, speelt zich afin een 
soort sorteerfabriekje. In dit 
onderdeel wordt een beeld ge
schetst van de manier waarop 
de post in de loop der jaren is 
verwerkt. Om een beter idee 
te geven van het verwerkings
proces kunt u het sorteerspel 
spelen waarbij uzelf de volgor
de van verschillende werk
zaamheden moet bepalen. 

In 1999 zorgt PTT Post er da
gelijks voor dat 22 miljoen 
kaarten en enveloppen wor
den verwerkt. Om u een beeld 
te geven van hoe dit giganti
sche karwei geklaard wordt, 
kunnen groepsbezoekers 
(minimaal 10 en maximaal 20 
personen) een bezoek bren
gen aan het Sorteercentrum 
Brieven in Leidschendam. Dit 
bezoek dient u minimaal twee 
weken van te voren te reserve
ren bij het Museum voor 
Communicatie. Het museum 
zorgt voor de rondleiding, u 
moet echter zelf het vervoer 
naar het sorteercentrum rege
len. 

4. De post op weg 
Bij het vierde thema van 
'Lieve oma, geachte heer/

mevrouw' passeren verschil
lende vormen van vervoer de 
revue. Alle transportmiddelen 
die door de eeuwen heen zijn 
gebruikt voor het vervoer van 
post worden behandeld, zoals 
de postwagen (koets), de 
auto, de trein en het vliegtuig. 

Spectaculair was in de jaren 
twintig de opkomst van het 
laatst genoemde transport
middel: het vliegtuig. Gelijk al 
met de eerste reguliere vluch
ten werd post meegenomen. 
Steeds opnieuw werden snel
heidsrecords gebroken, met 
name op de afstand naar In
dië. In de tentoonstelling is 
het gepassioneerde radiover
slag van de aankomst van het 
postvliegtuig de Pelikaan uit 
1933 te horen. Dit vliegtuig 
voltooide de recordvlucht 
naar Indiè m vier etmalen en 
bezorgde hiermee vele Neder
landers kippenvel. 

5. De post op de mat 
Het laatste thema van de weg 
van een brief gaat over de be
zorging van post. Hier is on
der andere de ontwikkeling 
van het postuniform tot de 
moderne bedrijfskleding te 
zien in een grote glaz,en vitri
ne. Om de pakken meer tot 
leven te laten komen is hier 

Bakfiets van PI I Post li n hihotxt van tli IK stelling, 1999. 

een luisterpunt toegevoegd 
waar u kunt luisteren naar 
twee postbodes die over hun 
werk vertellen. Eén vertelt zijn 
verhaal van rond 1955 en de 
ander is een hedendaagse 
postbode. 

Dagelijks horen we het geluid 
van de brievenbus. Nieuwsgie
rig bekijken we de binnenge
komen poststukken. Zal die 
ene brief erbij zitten, is het 
een rekening of juist een ge
boortekaartje? Ondanks alle 
nieuwe technieken en ver

zendmogelijkheden van be
richten blijft de brief een be
langrijk communicatiemiddel 
omdat het zo persoonlijk en 
tastbaar is. Misschien viel dit 
artikel wel bij u op de mat en 
heeft het ook de hierboven 
geschetste weg van een brief 
doorlopen. 

Nieuwsgierig geworden? Kom 
naar het Museum voor Com
municatie en beleefde weg 
van een briefin de tentoon
stelling 'Lieve oma, geachte 
heer/mevrouw'! 

Halfronde sorteerhasl, afkomstig uit een postkantoor, ca 1900 Het 'sorteercentrum' op de tentoonstelling 



De coMk van het Museum voor ümmmicatie door 
(kbrilvandeamervator 
De groep van tien schuifelt het donkere gat in. De deur gaat dicht en alle geluid verstomt. Zou het spook van het depot er ook 

zijn? April 1999: het Museumweekend biedt de mogelijkheid tot een kijkje in het depot. Plots gaat het licht aan. Een 

coliectiebeheerder met witte handschoentjes wijst naar loketbordjes van De Lorm die in de jaren twintig in de postkantoren 

hingen. Rechts kijkt de grote marmeren buste van Hoofddirecteur der Posterijen en telegrafie P.J. Hofstede de groep streng 

aan vanaf zijn hoge witte sokkei. Links torent massaal de studiecollectie telefooncentrales boven iedereen uit. 

Dwalend door, bouwend aan, 
zorgend voor en pratend over 
de collectie, dan denk ik aan 
de mensen die ermee te ma
ken hadden en ermee te ma
ken hebben. Ik denk dan aan 
de angst van de bootsman, die 
in 1698 een particuliere brief 
meesmokkelt op een VOC-
schip naar Indië. Ik denk aan 
een instructielokaal in 1954, 
waarin 9 telefoonmonteurs 
getest worden op hun kennis 
van de diverse ty'pen kabels. 
Maar ook denk ik aan de ver
zamelaar, die alle postale ken
merken van de censuur in de 
Eerste Wereldoorlog op brief 
in zijn collectie wil hebben. 
Zij zijn de mensen die met de 
voorwerpen te maken had
den. Door hen wordt de bre
dere context gevormd van on

der andere de oude brief, het 
model van het VOC-schip, de 
bruine corduroy monteurskle-
ding, de felgekleurde sprietjes 
uit het kabelmonster en de al
bums met brieven. Al deze 
voorwerpen zijn door de col
lectiebeheerders kundig o p 
geborgen en voor gebruik ge
reed gemaakt. Ze worden 
smaakvol in tentoonstellingen 
neergezet en toegelicht en 
zullen hun uitwerking op de 
bezoeker niet missen. Ze wor
den nader bestudeerd in de 
studiezalen en in publicaties 
vastgelegd. De medewerkers 
en bezoekers van het museum 
zijn de mensen die nu deze 
museale voorwerpen interpre
teren en tot leven moeten 
brengen. 
De telecom-, post- en filatelie-

Bezoekers kijken naar het model van het VOC-ichtp 

collecties van het Museum 
voor Communicatie worden 
gevormd door de stoffelijke 

De loketborden tn het algemeen depot van het museum 

resten van menselijke arbeid, 
creativiteit en ambities. De re
sultaten van deze arbeid, cre
ativiteit en ambities zijn voor 
ons museum makkelijk te de
finiëren en te periodiseren. 
De collectie is immers nauw 
verbonden aan de doelstelling 
van diverse organisaties. Deze 
organisaties regelden onder 
andere de post (vanaf 1815), 
het telegrafieverkeer (vanaf 
1852) en de telefonie en fila
telie (vanaf het derde kwart 
van de negentiende eeuw). 
De nauwe band met het 
Staatsbedrijf en de georgani
seerde filatelie ligt dan ook 
aan de basis van de oprichting 
van het Postmuseum in 1929. 
Ook het beleid waarmee 
sindsdien de voorwerpen en 
documentatie zijn verzameld 
en gebruikt, vloeit hieruit 
voort. 

Na de oprichting van het mu
seum ontstaat al snel behoefte 
aan voorwerpen en documen
tatie over de geschiedenis van 
het berichtenverkeer uit de 
periode vóór de negentiende 
eeuw. Ontegenzeggelijk ligt 
daarbij de nadruk op de pos
tale kant en de filatelie uit de 



Wand met telejoontoesiellen tu het algemeen depot van het iiiuseuni 

periode van vóór de postze
gels. De briefomslag uit circa 
1570 met de postale aanteke
ning erop dat "aan den boode 
2 stuyvers" moet worden be
taald, is hiervan een goed 
voorbeeld. Deze omslag is één 
van de oudste voorwerpen uit 
de collectie en zegt heel veel 
over de wijze van brievenver-
voer en de tarifering in een 
pré-kapitalistische samenle
ving. Wanneer ongeveer een 
eeuw later de handel en de 
steden aan de basis liggen van 
onze welvaart en politiek, ont
staat een hogere organisatie
graad van het postverkeer. Dit 
komt in de collectie tot uiting 
door stedelijke verordenin
gen, de postiljon te paard met 
zijn beschermende kleding en 
brievenkoffer, verschillende 
routekaarten, diverse vervoer
middelen en concurrerende 
postwagendiensten. Hierdoor 
krijgen we inzicht in bijvoor
beeld de toename van de be
hoefte aan informatie. Ook 
wordt de overbrengingsduur 
van een bericht duidelijk in 
de periode vóórdat de natio
nale overheid zich met de Pos
terijen ging bemoeien. 

In de huidige informatiemaat
schappij kan iedereen op elk 
moment en op elke plaats be
reikbaar zijn. Bij het museum 
ontstond hierdoor de behoef
te aan voorwerpen van en do
cumentatie over de vele bij de 
informatiemaatschappij be
trokken bedrijven en produc
ten. Een museum kan natuur
lijk nooit op de feitelijke ont
wikkelingen vooruit lopen. 
Wel kan een museum de be
zoekers zich laten verwonde
ren over de grote lijn in de 

Detail van een poUiljonsuniform. 

toekomstige mogelijkheden. 
De satelliet geniet bijvoor
beeld inmiddels al ruime be
kendheid. Als zwevende spie
gel in de ruimte vangt een sa
telliet radio-, TV- en telefoon
signalen op, versterkt deze en 
stuurt ze vervolgens weer te
rug. De Internationale organi
satie Intelsat werkt momen
teel voor het jaar 2010 aan 
een communcatieplatform in 
de ruimte met een capaciteit 
van tegelijkertijd vijf miljoen 
telefoongesprekken! 

Naast deze enorme versnel
ling in de technische moge
lijkheden vond een andere 
belangrijke ontwikkeling 
plaats. De nutsfunctie van het 
oude Staatsbedrijf ging over 
in een marktgerichte benade
ring door meerdere leveran
ciers van telefoondiensten. 
Nog niet zo lang geleden had 
men nog de zekerheid van 
een paar maanden wachttijd 

op een telefoonaansluiting. 
Ook was er destijds een vaste 
prijs voor een lokaal gesprek 
en moest men een uur wach
ten op het "terugbeltelefoon
tje" op zondagavond voor een 
gesprek met familie in Enge
land. In de afgelopen jaren 
zijn duizenden postsorteer-
ders vervangen door hyper
moderne sorteermachines en 
in 1999 adverteren zeker vijf 
leveranciers met de meest 
gunstige tarieven en geluids
kwaliteitvoor hun mobiele 
product. Daarnaast zijn er 
minstens drie leveranciers aan 

wie u kunt aange
ven op welke tijd 
uw pakketje ergens 
ter wereld moet 
zijn bezorgd. De 
technische ontwik
kelingen gaan snel 
en hebben grote 
maatschappelijke 
gevolgen. Met bei
de wil het Museum 
voor Communica
tie bijblijven. Al 
dwalend door en 
zorgend voor onze 
collectie kom ik 
daarom nu ook za
ken tegen als: de 
TV-spotjes van 
Dutchtone, de 
prijslijsten van 

Libertel, de blauwe kranten
advertenties van Ben en die 
van United Parcel Service, het 
oranje modelletje van de 
vrachtauto van TNT en een 
filatelistische collectie Stads-
posten. 
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Een handbediende telejooncentrale. 

Het Museum voor Communi
catie wil het beeld van de ge
schiedenis van het berichten
verkeer - daar waar nodig en 
mogelijk - blijven aanvullen. 
Aan de andere kant is het be
langrijk om ook de huidige en 
- zo mogelijk - toekomstige 
ontwikkelingen op de voet te 
volgen. Financien, personeel 
en ruimte zijn factoren die 
uiteraard grenzen stellen aan 
de mogelijkheden. Daarnaast 
vereist de zorg voor het cultu
rele erfgoed op het gebied 
van het berichtenverkeer en 
de filatelie regelmatig een 
duidelijke afbakening van het 
verzamelgebied. Nederland 
kan het zich niet permitteren 
om de ruim 800 musea maar 
te laten verzamelen wat hen 
goed dunkt. Dit heeft te ma-

Vijf mobiele aanbieders op een affiche uit 1999 

\m benieuwd 
naar je stem 
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fe zijn zó gek op uw pakje, 

dat afscheid nemen pijn doet. 
0800 1234 

Global Express, Logistics & Mail 



Reclamebiljet, ontworpen door Antoon 
Molkenboer ter gelegenhad van de wel-
dadighadspostzegels uit 1926. 

ken met de besteding van 
overheidsgelden en met de 
kwaliteit van de musea. Bij het 
Museum voor Communicatie 
doet zich hierbij geen pro
bleem voor. Telecommunica
tie, Post en Filatelie vormen 
de kern van het museale be
leid en ondervinden nergens 
in Nederland concurrentie. 
Ook niet van de particuliere 
filatelisten aangezien deze 
niet voldoen aan de definitie 
voor een museum. Zij zijn 
geen "permanente instelling 
ten dienste van de gemeen
schap en haar ontwikkeling, 
die toegankelijk is voor het 
publiek", zoals een deel uit de 
definitie van een museum 
luidt. 

Bij het aflaakenen van het ver-
zamelgebied spelen diverse 
factoren een rol. Van belang 
hierbij zijn het 70-jarig collec
tiebeleid, de mogelijkheden 
van het museum, de actuele 
omgevingsfactoren en de per
soonlijke inkleuring van de di
rect betrokkenen. Kennis van 
de 70-jarige geschiedenis van 
de collectie is van belang om 
deze te kunnen waarderen en 
vervolgens prioriteiten te kun
nen stellen. Dit heeft alles te 
maken met de profilering van 
het museum naar buiten. De 
afsplitsing van het museum 
van Koninklijke PTT Neder
land (KPN) in 1998 én de 
nieuwe ontwikkelingen in de 
post- en telecombranche heb
ben invloed op het verzamel-
beleid. Zo is het nieuwe muse-

SPRFFKMET INDI 

Ul>. imSEM. BlU US. 

um niet meer een bedrijfsmu
seum, maar een branchemu
seum. Hierdoor wordt het ma
ken van keuzes een stuk moei
lijker. Andere omgevingsfac
toren met invloed op het col
lectiebeleid zijn: het professio
naliseren of ontstaan van mu
sea die een deel van ons verza-
melgebied bestrijken. Dit ver
eist onderlinge afstemming. 
In het kader van de zogehe
ten (Herschikking) Collectie 
Nederland is bijvoorbeeld een 
aantal objecten aan andere 
musea overgedragen. Zo 
kreeg het Muntmuseum te 
Utrecht het archief van het 
College van de Muntmeesters 
en ging een collectie electro-
nenbuizen naar het Techniek
museum in Delft. Het Om
roepmuseum te Hilversum 
ontving een aantal radiotoe
stellen. Het Museum voor 
Communicatie zelf kreeg de 
gespecialiseerde postzegelver
zameling van De Castro en 
nog diverse andere objecten 
van het Rijksmuseum. Ook 
kregen we de postwaardencol-
lectie van het Algemeen Rijks
archief in permanent bruik
leen. 

Ik blijf dwalen door, bouwen 
aan, zorgen voor en praten 
over onze collectie. Het unie
ke karakter van het grootste 
deel van de museumcollectie 
blijkt uit een gedetailleerde 
uitsplitsing ervan in 53 deel-
collecties. Op pregnante wijze 
weerspiegelen de collecties 
het thema communicatie. Met 
name communicatie in de ge
schiedenis van Nederland, dat 
zich heeft ontwikkeld van een 
agrarische samenleving via 
een industriële samenleving 
naar een door dienstverlening 
overheerste economie. Het 
Museum voor Communicatie 
laat belangrijke technische 
ontwikkelingen zien die grote 
maatschappelijke gevolgen 
hebben gehad. Het geeft een 
beeld van de historie van een 
belangrijk nutsbedrijf en 
heeft een unieke collectie toe
gepaste grafische kunst en in
dustrieel design. Bovendien 
geven de filatelistische collec
ties inzicht in wat meer dan 
100 jaar de belangrijkste vorm 
van vrijetijdsbesteding was. 
Kortom, er kan met recht ge
zegd worden dat het Museum 

voor Communicatie 
één van de belangrijk-

f j ste cultuur-historische 

collecties van de Twin
tigste Eeuw bezit en 
presenteert. 
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Reclamebiljet ten behoeve van 
de radiotelefonie-verbinding 
tussen Nederland en Neder-
lands-Indië uit 1936, ontwor
pen door Van den Dool. 

Affiches en ander reclame- of aankondigingsdrukwerk 

Archief- en documentatiemateriaal 

Audiovisueie materialen 

Beelden 

Boekwerken en andere literatuur 

Brievenbussen 

Buitenlandse postwaarden 

Buitenlandse postwaardencollecties van particuliere verzamelaars 

Buitenlandse telefoonkaarten 

Drukmateriaal 

Elektronenbuizen 

Formulieren 

Fotoalbums 

Foto's, negatieven en dia's 

Frankeermachines 

Gelegenheidsdrukwerk 

Gereedschap en andere hulpmiddelen 

Glas en aardewerk 

Kantoormeubilair 

Kleding 

Kopieerpersen 

Loketmeubilair en loketbenodigdheden 

Meetinstrumenten 

Mobiele communicatiemiddelen 

Modellen en maquettes 

Nederlandse telefoonkaarten 

Ontwerpen en drukproeven voor reclamedrukwerk 

Ontwerpen en drukproeven voor postwaarden van Nederland en (voormalige) 
overzeese Rijksdelen 

Ontwerpen en drukproeven voor Nederlandse telefoonkaarten 

Ontwerpen voor afstempelingen 

Opname- en afspeelapparatuur 

Poststukken 

Postverwerkingsmachines en postverwerkingsmaterieel 

Postwaardencollecties van particuliere verzamelaars op het gebied van Nederland en 
(voormalige) overzeese Rijksdelen. 

Postwaarden van Nederland en (voormalige) overzeese Rijksdelen 

Postzegelalbums 

Postzegel- en briefkaartautomaten 

Prentbriefkaarten 

Radiozenders en -ontvangers 

Reken-, type- en munttelmachines 

Schilderijen, prenten en tekeningen 

Schrift en schrijfmiddelen 

Stempelboeken en -kaarten 

Telefooncellen 

Telefoontoestellen 

Telegraaf- en telefooncentrales 

Telegraaftoestellen 

Telextoestellen 

Topografische kaarten 

Vaandels en vlaggen 

Verbindingswegen 

Voertuigen 

Wapen- en gevelborden en andere borden met opschrift 



SRJDIEZAIEN 
Infofrmtwooïmngd^ voor Qmmmicatw 

Aandachtig luisteren twintig studenten Grafische Vormgeving 

van de Akademie voor Beeldende Kunst & Vormgeving AKI 

naar postzegelontwerper en docent Gert Jan Leuvelink. 

Gebogen over de ontwerpen van de door Leuvelink 

ontworpen Filacento-postzegels uit 1984 krijgen zij uitleg 

over het ontwerpproces. Zij zijn helemaal uit Enschede 

gekomen om de originele ontwerpen te zien, die zorgvuldig 

liggen uitgespreid op een tafel in de studiezaal Post. 

Studiezaal van het Museum voor Communicatie. 

Andere voorbeelden van ge
bruik van de studiezaal voor 
de postwaarden en poststuk
ken (kortweg Post genoemd) 
zijn de onderzoeken door fila
telisten naar de Nederlandse 
postzegels van 1872 voor een 
publicatie en tentoonstelling. 
Ook het onderzoek naar de 
vervalsingen van negentiende-
eeuwse afstempelingen op 
brieven naar Nederlands-In-
dië zijn onderwerp van onder
zoek. Daarnaast is een student 
Kunstgeschiedenis bezig met 
de ontwerpen voor postzegels 
door Sierk Schröder. Het In
stituut voor Maritieme Histo
rie te Den Haag bereidt een 
bruikleenaan vraag voor de 
tentoonstelling 400 jaar Ne
derland -Japan voor. 

Ook heel divers is het gebruik 
van de algemene studiezaal. 
Populair voor o.a. stamboom-
onderzoek zijn de oude tele
foongidsen en de prints van 
de microfilms met de loop-
baanstaten van PTT-mede-
werkers vanaf circa 1860. Veel 

onderzoekers maken gebruik 
van de Verordeningen en In
structies van de PTT. Hierin 
is bijvoorbeeld onderzoek te 
doen naar de regelingen met 
betrekking tot Port Betaald 
en de instructies voor postbe-
stellers. Een promovendus 
zoekt in de uitgebreide foto
collectie illustraties voor zijn 
dissertatie over de verzelfstan
diging van de PTT en leerlin
gen van de Stedelijke Scho
lengemeenschap Nijmegen 
bezoeken de studiezaal voor 
hun museumproject over 
"Spanning". 

In de filosofie van de externe 
informatievoorziening wordt 
de spil gevormd door de 
dienstverlening via de 
algemene studie/aal en de 
studiezaal Post. De studieza
len bieden onderzoekers di
verse faciliteiten om kosten-
loos zelfonderzoek te doen. 
Ze kunnen hierbij gebruik 
maken van de documentaire-, 
de postwaarden- en de post
stukkencollecties. Ook de be

langrijkste boeken en docu
mentatie uit de bibliotheek 
van het Staatsbedrijf (BIDOC) 
zijn in de museumbibliotheek 
opgenomen. Het kamerlid 
Wolffensperger had op 19 
mei 1988 tijdens de bespre
kingen over de verzelfstandi
ging van de PTT via een mo
tie al aangedrongen op het 
toegankelijk houden van deze 
belangrijke bibliotheek. Over 
deze laatste stelde hij in een 
motie, dat "de bibliotheek be
langrijk is voor de weten
schap, politiek en andere be
langhebbenden" en dat ".. de 
daadwerkelijke toegang ge
waarborgd moet blijven". Na 
de opheffing van BIDOC en
kelejaren geleden zorgt het 
Museum voor Communicatie 
daar nu voor. 
In de studiezalen is personele 

begeleiding aanwezig om de 
vraag te vertalen naar de 
bron: een museaal voorwerp 
of documentatie. Archiefstuk
ken zijn niet in het Museum 
voor Communicatie in te zien, 
want die bevinden zich in het 
archief van de PTT in het Al
gemeen Rijksarchief naast het 
Centraal Station van Den 
Haag. De bronnen kunnen 
vervolgens ter plekke onder 
toezicht worden ingezien 
en/of onderzocht. De onder
zoeker dient zelf zijn conclu
sies te trekken uit het bron
nenmateriaal. Indien beschik
baar kan direct met conserva
toren een inhoudelijk gesprek 
plaatsvinden, zo niet dan 
dient een afspraak te worden 
gemaakt. Tegen betaling wor
den fotokopieën en /of foto
afdrukken geleverd. 

Copyright 1999 Stichting Museum voor Communicatie 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag wor
den opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 
verveelvoudigd worden en/of openbaar gemaakt door mid
del van druk, fotokopiëren, opnamen of op enige andere ma
nier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Stichting Museum voor Communicatie. 
Colofon: 
Uitgave: Maandblad Philatelie en Museum voor 
Communicatie 
Ontwerp binnenwerk: Hoonte Bosch & Keuning, Utrecht 
Ontwerp omslag: Bureau Zee, Rotterdam 
Fotografie: Tim Hamoen, J & M Zweerts, Museum voor 
Communicatie 
Begeleiding: drs. Ebelin Boswinkel 
Druk: Brouwer Offset, Delft. 
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Aan deze uitgave werkten mee: 
Drs. C.F.C.G. Boissevain (conservator) 
Drs. E. Boswinkel (PR en marketing) 
Drs. M.P. van Es (Educator) 
Drs. J.J. Havelaar (Posthistorische Verzamelingen) 
N. Hovingh (projectleider tentoonstellingen) 
Drs. B. Koevoets (directeur) 
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Het gebruik van de studiezalen en de collecties door 
externe onderzoekers wordt door het museum bevor
derd Hierbij wordt ook gedacht aan studenten van 
diverse opleidingen Ook het samenstellen van publi
caties door derden wordt bevorderd Waar mogelijk 
worden er door ons onderzoeksideeen aan de hand 
gedaan door het aanleveren van onderwerpen voor 
scripties en/of publieksboeken en door het aanleve
ren van leemten in de geschiedschrijving ten behoeve 
van dissertaties Natuurlijk is het ook mogelijk om ge
woon vrijblijvend de documentatie in te zien 

Quick reference-beantwoording van externe per
soonlijke of telefonische verzoeken om informatie 
geschiedt kostenloos, mdien dit niet meer dan vier 
minuten in beslag neemt Beantwoording van 
schriftelijke verzoeken om informatie kan kosten
loos geschieden als de beantwoording (mcl het 
eventueel opstellen en verzendklaar maken van de 
antwoordbrief) met meer dan een halfuur m be
slag neemt Is dat wel het geval, dan wordt de vra
gensteller verwezen naar de studiezalen om zelf het 
onderzoek te doen 
Belangstellenden zijn ovengens in staat om via de 

De eerste pagina van een dienststaat, uitgeprint van microfilm 



Hel boekendepot van het Museum voor Communicatie 

openbare bibliotheek m de 
eigen woonplaats informatie 
te krijgen over het al dan niet 
aanwezig zijn van een bepaal

de publicatie over de telecom

municatie, post en filatehe in 
ons museum. 

De algemene studiezaal is 
elke donderdag  na telefoni

sche aanmelding via (070) 
330 75 70/2  geopend De 
studiezaal voor de postwaar

den en poststukken  na tele

fonische aanmelding via 

(070) 330 75 60IS over het 
algemeen op één donderdag 
per twee weken open Ieder

een IS van harte welkom' 

Voor wat betreit de be/orging van de post gaf de postwet van 1850 voor het eerst een duidelijke omschrijving van de taak en de regels waar de bode 
7ich aan had te houden Hierin stonden ook de eerste uniformvoorschriften Toch /ou het nog tot m de jaren zeventig van de 19de eeuw duren 
voordat daadwerkelijk iedere postbode een van rijkswege vastgesteld uniform droeg De postbode kende al vrij snel diverse hulpmiddelen Daarbij 
valt te denken aan een handkar, een fiets en late r de bi ommer, de auto op het platteland en de postboy m de stad 

De huisbnevenbussen waar de postbodes de brieven in bezorgen, zijn eigenlijk nog een betrekkelijk jong fenomeen Pas aan het eind van de vorige 
eeuw verschenen de/e brievenbussen in alle maten en soorten huis aan huis Sinds de jaren zeventig bestaat het brievenbusbesluit Hierin staat 
nauwkeurig omschreven aan welke voorwaarden een vvoningbrievenbus moet voldoen 

/ erugkeer van het vliegtuig 'Uwer' op Schiphol, na afloop van de London 
Melbourne Race op 21 november 1934 
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Bestellers te Delft, 1962 



HE... HAU.0! 
Cmmmicatie van A tot Z 

Als je in het Museum voor Communicatie bent, mag je de 

kindertentoonstelling 'Hé... Hallo! Communicatie van A tot Z ' 

absoluut niet missen. Door veel zelf te doen en te proberen, 

maak je hier op een leuke en spannende manier kennis met 

allerlei verschillende vormen van communicatie. 

De verschillende vormen van 
commimicatie worden aan de 
hand van het communicatie
alfabet getoond. Zo kun je bij 
de 'F' bijvoorbeeld flessen-
post versturen en kun je bij 
de 'W' praten via een praat
paal van de Wegenwacht. Je 
kunt je eigen naam spellen in 
gebarentaal of een bood
schap ver/enden in geheim
taal zodat niemand anders 
het kan lezen. Je ontwerpt je 
eigen postzegel en maakt je 
eigen reclamefolder. Boven
dien kun je je in het museum 
laten interviewen door een 
journalist. Zo zijn er nog bij
na veertig andere manieren 
van communicatie die je zelf 
kunt proberen. 

In de vakantie worden bij 
'Hé... Hallo!' bijzondere acti
viteiten georganiseerd, zoals 
bijvoorbeeld een verhalenver
teller of een korte theater
voorstelling. Buiten de vakan
ties om is er elke zaterdag een 
workshop. Zo kun je in één 
van die workshops bijvoor
beeld een model van een sa
telliet bouwen of met een zelf
gemaakte morse-seinsleutel 

een bericht seinen. In de 
workshop 'muziek' maak je je 
eigen muziekinstrument waar
mee je ver\'olgens in het mu
seum mag optreden. Kortom, 
de workshops en de bijzonde
re activiteiten maken jouw be
zoek aan de tentoonstelling 
'Hé... Hallo!' helemaal com
pleet! 

De tentoonstelling is speciaal 
bedoeld voor kinderen vanaf 
8 jaar en duurt nog tot en met 
9 januari 2000. 

Weet jij wat een postiljon is? Of wat een 
transormiste doet? 
In de nieuwe tentoonstelling 'Lieve oma, 
geachte heer/mevrouw' over de weg van 
een brief, kim je dat te weten komen. C l̂aes 
en Trijntje Dirckse kunnen je vertellen wat 
een postiljon is en wat een transormiste 
doet. Maar er zijn nog meer leden van de 
familie Dirckse die iets over post te vertel
len hebben. Zo ontdek je samen met post
bode Christine aan welke regels een postbode zich moet hou
den. Met piloot Willem kun je van Nederland naar Indonesië 
vliegen om een briefte bezorgen. 

Wil je weten hoe de leden van de familie 
Dirckse er uit zien en wat ze te vertellen 
hebben? Kom dan naar de tentoonstelling 
'Lieve oma, geachte heer/mevrouw'! 

De eerste 50 kinderen die de tentoonstel
ling bezoeken, krijgen het familie-album 
van de familie Dirckse cadeau. 

KVMIl///,/, 

Wütjedat... 
- er een gevangenisstraf staat 

op het schenden van het 
briefgeheim? 

- heel vroeger de ontvanger 
van een briefde port moest 
betalen? 

- er (in de 20ste eeuw) rijden

de postkantoren bestonden? 
sorteermachines nu 30.000 
tot 40.000 brieven per uur 
sorteren? 
een lopende bode soms 
3 dagen onderweg was om 
één briefte bezorgen? 

Autopostkantoor, ontworj>en doorN.P. de Koo, voorliet eerst gebruikt tijdens de 'FT 
m Assen tn 1939 

Veïjmrdü^partijtje in hä Museum voor Communicatie 
Je bent vast wel eens 
met school of met je 
ouders en opa en oma 
naar een museum ge
weest. Maar wist je ook 
datje in het Museum 
voor Communicatie je 
verjaardagsfeestje kan 
vieren? Samen met al je 
vriendjes en vriendin
netjes ontdekje dan al
lerlei manieren om te 
communiceren in de 
tentoonstelling 'Hé... 
Hallo! Communicatie 
van A tot Z'. 

Na veel kijk- en doe-
plezier kun je in het 

restaurant wat eten en drin
ken. Van te voren kies je voor 
slagroomtaart of friet met 
kroket. Aan tafel krijgen de 
Jarige Job en al de vriendjes 
en vriendinnetjes een cadeau
tje! 

De kosten van een verjaar
dagsfeestje in het museum be
dragen F 14,50 per persoon. 
Lijkt het je leuk? Vraag dan of 
je vader of moeder tijdens 
kantooruren wil bellen voor 
meer informatie ... of om al
vast jouw feestje te reserveren 
(070) 330 75 21 of (070) 
3.307515. 



Recepties Jeestm en symposia 

Het Museum voor Communicatie biedt zowel bedrijven als par
ticulieren de mogelijkheid om een evenement in de bijzondere 
ambiance van het museum te laten plaatsvinden. Hierbij kan 
het gaan om onder andere een bedrijfsfeest, een huwelijk, een 
receptie of bijvoorbeeld een productpresentatie. In het muse
um zijn hiervoor diverse ruimtes beschikbaar waar maximaal 
200 personen een vermakelijke tijd kunnen hebben. Het muse
um zorgt ervoor dat de desbetreffende ruimte op een passende 

manier wordt ingericht en aangekleed. Ook voor wat betreft de 
catering heeft het museum het nodige te bieden. De mogelijk
heden lopen uiteen van een eenvoudig broodje kroket tot 
exquise maaltijden. 

Heeft u interesse in deze dienst van het Museum voor Commu
nicatie, neem dan voor meer informatie contact op met ons af-
sprakenbureau: (070) 3307521 of (070) 3307515. 



Bereikbaarheid Openbaar Vervoer 

vanaf Centraal Station: tram 7, bus A en 22 

vanaf Hollands Spoor: tram 8 en bus 5 

uitstaphalte Mauritskade^ 

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

DE UIVER 
Het historische toestel de 
Uiver heeft de afgelopen 
maanden diverse promo-
tievluchten gemaakt, 
waarbij ten oehoeve van 
het zogenoemde Uiver-
project allerlei vliegvel
den in Nederland wer
den aangedaan. 

De Nederlandse PTT 
heeft op alle vluchten 
post met een bijzonder 
stempel ontwaard; deze 
couverts kunnen voor 
tien gulden per stuk (of 
f 75 . - voor een set van 
negen stuks) in het Avio-
dome op Schiphol wor
den gekocht. 

KLM 
Dat de KLM dit jaar jarig 
is (de 'Koninklijke' be
reikte de leeftijd van 80 
jaar) weten we inmiddels 
wel. Ter gelegenheid 

daarvan werd onder 
meer Chicago naar Ne
derland gehaald; in de 
RAI in Amsterdam wer
den drie concerten door 
deze legendarische rock
band gegeven. 
Ook de KLM moet met 
zijn tijd mee, dus werd er 
een 'nieuwe' maatschap
pij opgericht: het lucht
vaartproduct Buzz. Het 
nieuwe bedrijf vliegt van 
London-Stansted met een 
toestel van het type 
BAEl 46 naar cliverse 
bestemmingen in Euro
pa. De huidige stops zijn 
Berlijn, Düsseldorf, 
Frankfurt, Milaan en Pa
rijs, later zullen ook We
nen en Lyon nog aan dit 
rijtje worden toege
voegd. 
De partners KLM en 
Northwest Airlines zullen 
hun vluchtschema's ove
rigens tijdens de eeuw
wisseling grondig aan
passen. 

NORTHWEST AIRLINES 
Northwest Airlines heeft 
met Cyprus Airways een 
partnerovereenkomst ge
sloten. Wat de samen
werking in de toekomst 
zal opleveren is op dit 
moment nog niet geheel 
duidelijk. 

SAS 
De Scandinavische lucht
vaartmaatschappij SAS 
had de eer om als eerste 
van het nieuwe vliegveld 
van Oslo, Gardemoen, 
gebruik te mogen ma
ken. Op 8 oktober van 
het vorig jaar werd naar 
Bergen gevlogen. 
Dat de B737-700/800 
steeds populairder wordt 
is te merken aan allerlei 
'nieuwe vluchten'. Op 16 
januari 1999 werd er 
gevlogen van Stockholm 
naar Kopenhagen; op 
dezelfde dag werd de 
retourvlucht gemaakt. 

S4S 

De zogenoemde Mid
night Sunflighf van het 
jaar 1999 werd op 21 
juni gemaakt; er werd 
van Stockholm naar Ki-
runa gevlogen en daar
na, op dezelfde dag, 
weer retour. 

TAP AIR PORTUGAL 
Op 27 en 28 mei van dit 
jaar bracht de Portugese 
luchtvaartmaatschappij 
TAP Aireen herinnerings-
kaart uit ter gelegenheid 
van het feit dat vijftig 
jaar geleden voor het 
eerst van London naar 
Lissabon werd gevlogen. 

OEZBEKISTAN 
Even was er sprake van 
dat de KLM op Tasjkent 
(Oezbekistan) zou gaan 
vliegen, maar jammer 
genoeg werd de eerste 
vlucht afgeblazen. De 
maatschappij uit het 
land-zelf gaat nu op Am

sterdam vliegen; daar
voor is met ingang van 1 
november jl. een toestel 
van het type B757 (zie 
hierboven) ingezet. 

LUFTSCHIFFPOST 
Voor liefhebbers van de 
zogenoemde Luftschif-
fpost is het van belang te 
melden dat er op 28 au
gustus weer een vaart 
was, ditmaal ter herinne
ring aan Goethe. 

BALLONPOST 
We kunnen deze keer 
ook gewag maken van 
Belgische ballonpost. We 
kunnen vier vaarten mel
den: op 7 juli te Sint Ni
klaas, op z5 juli te Eekio 
en tot slot twee vaarten te 
Sint Niklaas op 4 en 5 
september jl. 
Overigens was er was 
ook in Tsjechië nog een 
ballonvaart, en wel op 
19 augustus van dit jaar. 

DAYO ZET BOEKJESREEKS VOORT MET 
'HOOGTEPUNTEN UIT DE 20E EEUW' 

Er was al een Davo-
boekje onder de titel Uit 
de kunst (gewijd aan het 
gelijknamige postzegel
velletje van enkele maan
den terug) en nu is er 
een soortgelijke publica
tie, getiteld Hoogtepun
ten uit de 20e eeuw. Het 
is daarmee duidelijk dat 
de bekende albumfabri
kant en uitgeverij uit 
Deventer bezig is een se
rie van deze boekjes sa

men te stellen. Helemaal 
in overeenstemming dus 
met de verwachting die 
we uitspraken in het juli-
nummer 1999 van 'Phi
latelie' (zie pagina 493) 
In datzelfde nummer ka
rakteriseerden we het 
eerste boekje als een pu
blicatie die gericht is op 
mensen (niet per se fila
telisten) die het leuk of 
interessant vinden om 
een bepaalde manier te 

verzamelen: in 
een stevig 
boekje dat de 
desbetreffende 
emissie(s) van 
een heldere en 
informatieve 
toelichting 
voorziet. 
Net als het qe-
val was bij net 
boekje Uit de 
kunst bevat ook 
Hoogtepunten 
uit de 20e 
eeuw een aan
tal vlot geschre
ven artikelen. 

waarin de achtergron
den van de tien verschil
lende zegels die op 25 
oktober jT aan de loket
ten kwamen worden ge
schetst. De hoofdstukken 
haken in op de volgende 
onderwerpen: de Beurs 
vanBerlage(1903);de 
invoering van het vrou
wenkiesrecht (1919); de 
Afsluitdijk (1932); de be
vrijding van Nederland 
(1945); de invoering van 
de Algemene Ouder
domswet (1947) 
de Water
snoodramp 
en de Del
tawer
ken 

(1953, respectievelijk 
1953-1997); de autolo
ze zondagen(1973/ 
1 974); het Europees 
Kampioenschap Voetbal 
(1988); alle Elfsteden
tochten en de Neder
landse bijdrage aan de 
ruimtevaart. 
Ook dit boekje 
bevat weer 
alle be 
han-

delde zegels, plus een 
compleet blokje van tien. 
Het boekje kost f 49.50 
(inclusief zestien gulden 
aan postzegels) en is ver
krijgbaar bij de Vakhan-
del Filatelie en bij de 
Verzamelservice van PTT 
Post Voor het adres van 
een handelaar bij u in de 
buurt kunt u de NVPH-
catalogus raadplegen of 
contact opnemen met de 
NVPH (telefoon 070-

3473849). Het adres 
van de Verzamelser

vice van PTT Post is 
Postbus 30051, 

9700 RN Gro
ningen, telefoon 

050-
5861234. 
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Thema 'dieren op postzegels': 
...sympathiek verzametgebied 

KATTEN EN HONDEN 
Eigenlijk zouden alle 
ecnte dierenliefhebbers 
filatelist moeten zijn. The
matisch weliswaar, maar 
tóch. Want er valt (bui
ten de eigen vakpers) 
geen medium te vinden 
dat zoveel aandacht 
heeft voor dieren als 
postzegels. Frankrijk is 
begin oktober weer met 
een serie met afbeeldin
gen van katten en hon
den gekomen; aanlei
ding voor Atout Tim
bres (nummer 32) om 
met een aardig artikel 
over honden op postze
gels te komen. Behalve 
postzegels zijn er natuur
lijk ook stempels en brief
kaarten met onze goede 
viervoeters. 

DE MEEST FRANSE POOL 
Na Goethe ais fenomeen 
van de Europese cultuur 
op de postzegel zal nu, 
kort voor het jaar 1999 
ten einde loopt, de musi
cus Frederic Chopin in 
de belangstelling komen: 
hij overleed 150 jaar ge
leden en dat is meestal 
een goede reden voor 
een postzegeluitgifte. 

ItiMMiilMMMMIIMI 
Chopin: .. behalve op deze ook 
nog op een tweede Franse zegel 
afgebeeld 

'De meest Franse Pool' 
wordt hij genoemd en 
dus is er voor de tweede 
keer in Frankrijk een 
postzegel met zijn portret 
verschenen. l'Echo de 

la Timbrologie van 
oktober laat zien wat er 
in filotelistische zin al al
lemaal van hem is ver
schenen. Uiteraard gaat 
de aandacht in de eerste 
plaats uit naar de emis
sies die zijn geboorte
land Polen uitbracht, 
maar ook een land als 
Dahomey komt aan bod. 
De Afrikanen zagen 
kans de componist met 
een stukje partituur af te 
beelden waarin de des
kundigen terstond een 
paar fouten aantroffen. 

'EyROPEES' LUXEMBURG 
Het al eerder genoemde 
Atout Timbres bracht 
ook een artikel over de 
eerste emissie van 
Luxemburg. 

Eerste Luxemburgse emissie: 
. .toonbeeld van europese men
taliteit,. 

Een eeuw voordat dat 
land zich als het centrum 
van Europa zou opwer
pen waren die eerste ze
gels een manifestatie van 
een Europese mentaliteit 
met hun waarde in centi
mes en silbergroschen, 
hun tekst Posfes in het 
Frans en met de afbeel
ding van een Nederland
se koning, zij het dan in 
zijn capaciteit van 
Luxemburgs staatshoofd. 
Met afbeeldingen van 
een paar mooie brieven 
en een overzicht van de 
destijds gangbare post-
tarieven en een kotle bi
bliografie wordt deze 
bijdrage gecompleteerd. 

W1PAK0WT,IWACA0 
VERDWIJNT 
WIPA 2000, de wereld
tentoonstelling die in mei 
en juni volgend iaar in 
de Oostenrijkse hoofd
stad Wenen wordt ge
houden, begint nu al pu
bliciteit te trekken in de 
Duitstalige pers. Der 
Br ie fmarken-Spie
gel van oktober presen
teert een artikel over de 
W/RA-blokken die ter ge
legenheid van vorige ex-

.^uliüllüiil^. 

Toerisme op Oostenrijkse ze
gels: . bevorderlijk voor een be
zoek aan een mooi land... 

posities uitkwamen, het 
Duitse Bondsblad Phila
telie van september 
kwam met een uitvoerig 
overzicht van de Oosten
rijkse postzegel uitgiften 
en de rol die sommige 
emissies speelden bij het 
reclamemaken voor het 
toerisme. 

Tegen het eind van dit 
jaar loopt de Portugese 
koloniale aanwezigheid 
in China af. Macao zal 
dan - net als een paar 
jaar eerder het geval 
was met de Britse kroon
kolonie Hongkong - aan 
de Volksrepubliek China 
worden overgedragen. 

De Portugese aanwezigheid in 
de voormalige kolonieMoco 
loopt op z'n eind. 

Der Br ie fmarken -
Spiegel van oktober 
heeft er een informatief 
artikel over. 

EEN EEUW POSTZEGELS 
De september- en okto
bernummers van Phila
telie zetten de serie over 
de Duitse geschiedenis 
van de afgelopen eeuw 
op de postzegel voort 
met artikelen over de op
bouw van de SS-staat, 
het verzet en de massa
vernietiging. Het blad 
beperkt zien daarbij niet 
tot de Duitse post, maar 
benadrukt ook hetgeen 
n de bezette gebieden 
^ebeurde. De Neder-
andse Anne-Frankzegel 

wordt bijvoorbeeld apart 
besproken. 

Pc 

Ook de Nederlandse Anne-Frankzegel speelt een rol in het grote 
overzichtsartikel in het Duitse Bondsblad Philatelie. 

Een ander artikel gaat 
over het begin van de 
Eerste Wereldoorlog. 
Aan de hand van het 
aantal vlaggen van de 
geallieerdelanden die 
op de Franse veldpost
briefkaarten waren af
gebeeld kan met zien 
rioe het aantal landen 
dat aan de strijd deel
nam geleidelijk aan 
groeide. 

Tenslotte brengt hetzelf
de blad ook nog een ar
tikel over de Russische 
veldpost in Duitsland in 
de jaren 1945-1994, 
waarover tot nu bijzon
der weinig bekend is ge
worden. De bijdrage is 
voorzien van een vrij uit
voerig literatuurover
zicht. 

POSTGESCHIEDENIS 
TRANSVAAL 
Ook van Britse zijde is 
er belangstelling voor 
de na-oorlogse Duitse 
filatelie. G ibbons 
S t a m p M o n t h l y heeft 
in het nummer van sep
tember een overzichtsar
tikel dat beknopt de pe
riode van 1945 tot aan 
de hereniging van de 

- CARTE Et^ FRANCHISE 

Winston Churchill' ...in zijn jon
ge jaren ook strijdlustig ti|dens 
de Boerenoorlog... 

twee Duitslanden be
spreekt. In datzelfde 
blad vinden we ook een 
korte studie van de post-
geschiedenis van Trans
vaal, met aandacht voor 
de verschillende post-
routes en de bijbehoren
de tarieven . Bijna een 
halve eeuw heeft de 
Zuid-Afrikaanse Repu
bliek een eigen post
dienst gehad; men ge
bruikte in het begin ook 
postzegels van de Britse 
Kaapprovincie voor het 
frankeren van brieven 
naar het buitenland. 

De latere Britse premier 
Winston Churchill nam 

Aan de hand van de vlaggen kan worden nagegaan welke landen 
op welk moment aan de strijd gingen deelnemen 



als oorlogscorrespondent 
aan de Boerenoorlog 
deel, een strijd die een 
einde maakte aan het 
onafhankelijk bestaan 
van Transvaal. Ook de 
zegels van het naburige 
Natal en de Oranje Vrij
staat werden door de 
post in Transvaal ver
kocht. In 1870 kwam 
daar een eind aan, toen 
de Zuid-Afrikaanse Re
publiek eigen zegels 
qing uitgeven en postver
dragen sloot met de om
ringende landen. 

GEBIEDEN AUTONOOM -
EN WAT NU? 
In het Britse handelaren-
blad Philatelic Ex
por ter merkt een brief
schrijver op dat nu 
Schotland en Wales een 
zekere mate van auto
nomie krijgen (met on
der andere eigen volks
vertegenwoordigingen) 
verwacht mag worden 
dat de genoemde lands
delen nu ook - in aan
vulling op de al langer 
bestaande frankeerze-
gels - eigen bijzondere 
zegels zullen gaan uit
geven. Een andere mo
gelijke consequentie is 
dat ze in de catalogi 
niet langer onder het 
hoofdje Great-Britain, 
maar onder Common
wealth te vinden zullen 
zijn. Het kantoor van de 
Britse filatelistische 
dienst zal dan van het 
'buitenlandse' (want 
Schotse) Edinburgh naar 
een plaats in Engeland 
moeten worden overge
bracht. En uiteraard zul
len de nieuwe postze-
gellanden ook hun eigen 
filatelistische diensten 
krijgen, zoals de Ka
naaleilanden en Man 
die al jarenlang met suc
ces weten te exploiteren. 

HERSTEL 
Excuses aan de heer J.-F. 
Brun die wij in het vorige 
nummer abusievelijk als 
overleden hebben ge
meld. Wi j hopen dat de 
heer Brun nog vele jaren 
zijn zegenrijk filatelis-
tisch werk zal kunnen 
voortzetten 
De heer H. de Klerk uit 
Ommen wijst er op dat 
l'Echo d e la Timbro-
logie wat verwarrend 
heeft bericht over de ze
gels van Moresnet - en 
dot wij dat ten gevolge 
daarvan in commissie 
dus ook verkeerd hebben 
overgenomen. Hij was 
zo vriendelijk een kopie 
van een artikel uit het 
Belgische blad De Post

zegel van mei 1991 te 
sturen, waarin de heer J. 
Steculorum deze inge
wikkelde materie wèl 
correct uit de doeken 
doet - waarvoor veel 
dank. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
In nummer 3 van Oost 
Europa Filatelie komt 
het derde deel aan de 
orde van De Perfins van 
Rusland, waarin de voor
lopers van de ambtelijke 
perfins worden behan
deld. Deze perfins had
den als doel het herge
bruik van de postzegels 
te voorkomen. Eigeiilijk 
was hier geen sprake 
van een perfin; de naal
den in het dagtekening
stempel brachten gaatjes 
aan in de postzegel. Ze 
worden dan ook altijd 
aangetroffen in het cen
trum van de afstempe
ling. 

Jungfraupost van de 
Studiegroep Zwitserland 
zet in het augustusnum
mer Wilhelm Teil in zijn 
hemd. 
Behalve afwijkingen bij 
de uitgiften 'teil-borst
beeld', in de beharing 
ter hoogte van het oor en 
in de uitvoering van de 
beide letters f i n HEiVE-
TIA, wordt ingegaan op 
de plaatfout in de hemd-
rand. Een en ander 
wordt met afbeeldingen 
toegelicht. 

De Zwitserse Wilhelm-Tellzegels 
bieden volop mogelijkheid tot 
het zoeken naar variëteiten. 

Het Bulletin van de 
Vereniging voor Maxi-
mafilie en Kinderpostze
gels van september geeft 
een heldere uiteenzetting 
van het standpunt van de 
vereniging met betrek
king tot de zorgelijke of 
zorgwekkende ontwikke
lingen in en rondom de 
Nederlandse filatelie. De 
schrijver concludeert dat 
er - bewust of onbewust 
- afstand wordt gescha
pen tussen PTT en de ver
zamelaar. De auteur 
voorziet door die koers
wijziging een versnelde 

desinteresse in 
de filatelie in ons 
land! 

Deutsche Post 
is het vereni
gingsblad van 
de Filatelisten
vereniging Duits
land. In het 
augustusnummer 
wordt het sys
teem van de 
Duitse postcode 
overzichtelijk be
handeld. Het 
gaat om een ver
volg op de intro
ductie over dit 
onderwerp in het 
vorig nummer. Voor
beelden van afstempelin
gen completeren het ver-
fiaal. 

Het maandblad van de 
VPT (Tilburg) behandelt 
de aangetekende dienst-
post van grote bedrijven, 
overheidsinstellingen en 
ziekenhuizen. In het sep
tembernummer gaat het 
blad in op de situatie bij 
de Nederlandse Spoor
wegen. Bij de NS wor
den per dag circa 
30.000 grote en kleine 
poststukken verwerkt en 
speciaal daarvoor werd 
in 1998 NS Post opge
richt. Men kan er terecht 
voor vele logistieke dien
sten zoals halen en bren
gen van post, aangete
kende zendingen, mai
lings, koeriersdiensten. 
De frankeertarieven lig
gen voor dienstpost 10 
tot 75% lager dan bij PTT 
Post. 

Al Barïd, het tijdschrift 
van de Filatelistische 
Contactgroep Islamiti
sche Wereld van mei 
1999 geeft het eerste 
deel van een interessant 
overzicht van de (pos
tale) geschiedenis van 
Libië. Hierin komt onder 
andere de Turkse tijd 
(vanaf de Middeleeu
wen) aan bod. In de ne
gentiende eeuw kwamen 
de bedoeïenenstammen 
uit het binnenland onder 
leiding van de in Algerije 
geboren Mohammed bin 
Ali al-Sanussi tegen de 
Turken in opstand. In 
diezelfde tijd probeerden 
zowel de Fransen als de 
Italianen hun invloed te 
vergroten. Daarna volg
de de Italiaanse bezet
ting van Libië in 1911. 
De geschiedenis gaat 
verder tot de laatste post
zegel onder koloniaal 
bewind met de afbeel
ding van de bustes van 
Hitler en Mussolini. 

Een blik op het laadperron van het Veldpostkantoor in Utrecht 

Novioposta (Nijme
gen) kijkt in nummer 65 
vooruit naar de thema
avond 'Wi jn ' die op 1 
oktober jl. zou worden 
gehouden Er was niet 
alleen een dialezing over 
dit onderwerp, maar ook 
een tentoonstelling van 
zegels, stempels en an
der filatelistisch materi
aal. Nog meer artikelen 
in dit nummer hebben 
betrekking op het onder
werp wijn. 

Alphapost van sep
tember/oktober geeft in 
een duidelijk geschreven 
artikel uitleg over de 
werking van de veldpost. 
EnkeleTeden van de ver
eniging werden in de ge
legenheid gesteld om 
een veldpostkantoor in 
werking te bezoeken en 

wel dat in Utrecht, waar 
in een postkantoor een 
veldpostkantoor is on
dergebracht. 
Het kantoor staat ten 
dienste van alle legeron
derdelen die in het bui
tenland vertoeven. Er 
wordt uitgebreid inge
gaan op het verschil in 
behandeling van de post 
van leger en marine. 

USCA Post van de Ver
eniging voor USA en 
Canaaa Filatelie besteedt 
vier pagina's aan 
WetenswAardige feitjes 
uit de US-Filatene, waar
in bijvoorbeeld staat dat 
u maximaal 5.000 Daffy 
Duct-velleties kunt be
stellen bij de Filatelisti
sche Dienst van de USPS. 

4 t / m 8 ok tober 

Amsterdam. Bijzonder 
poststempel t.g.v. IAF99, 
het vijftigste International 
Astronautical Federation 
Congress and Exhibition 
in Amsterdam. Te stem
pelen, gefrankeerde 
stukken kunt u onder ge
frankeerd omslag zen
den aan PTT Post Verza-
melservice. Postbus 
30051 , 9700 RN Gro-

NIEUW BIJ PTT POST: MOBIELE 
VERKOOPBALIE VOOR FILATELISTEN 

Sinds oktober jl. en nog 
tot en met maart 2000 
heeft PTT Post een mobie
le balie geplaatst op de 
postkantoren Groningen-
Munikkenhof, Purme-
rend-Gedempte Where, 
Zwiindrecht-fHof van Hol
land, Oss-Kruisstraat en 

Sterdam 

.^ 1 9 9 9 

ningen. Op de omslag °-
s.v.p. vermelden 'stempel -
IAF99'. 

Enschede-Boulevard 2 
1945. Deze balies zijn = 
gedurende vijf dagen ^̂ — 
vanaf de uitgifte van een 114 
nieuwe emissie geopend, ' ' • 
De vaste filateliebalies in 
de genoemde kantoren 
zijn met ingang van 1 
oktober gesloten. 
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaon 11,3526 AK Utrecht 
©030-2894290, fax 030-2800128 
JRteraet: http://ï»ww.nbfv nl 
E-mail: nbfv@nbfv.clemon.nl 

Voorzitter 
vacature 

Secretorls 
P. Daverscbot, Nassaulaon 7 
3851 XZErmelo, ©0341-563540 

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

Commissaris Bijzondere 
Projetten/vite-voorzitter 
H. Buitenkamp 
Ds van Petegemstraat 44 
9645 NW Veendam 
Telefoon 0598-626274 

Juryzaken en Jeugdzaken 
P. Alderliesten, Van Üijfhoekstraat 63 
3341SK Hendrik IdoAmbacbt 
©078-6812576 

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

Commissaris Filatelistisdie Vorming 
B. Longhorst, Venusloon 56 
5702 GC Helmond, Telefoon 0492-540279 

Pers en publiciteit 
vacature 

Webmaster 
Jan Boon, email jan@faba.demon.nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secrelmis 
J.J.M. Pieters, Stan Kentonstraat 35 
2324 IL Leiden, ©071-5761726 
Matehaalwmmiisaris: 
Drs. H.C Stoop, Van Nouhuysstraot 13 
2024 ia Haarlem 
©023-5262062 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecam: C Spoelman 
Hoofdstraat 1,3741 AC Baarn 
©035-5412526 
Openingstijden: elke eerste en derde 
zaterdagmorgen van de maand van 
10.30 tol 12.30 uur en de daarop 
volgende woensdagen van 10.30 tot 
17.30 uur en van 18.30 tot 20.30 u. 

Bondsdocumentatiecentrum 

J. Vellekoop, Pres. Steynstroot 21 
2312ZP leiden, ©071-5134424 

Bondsinformatiebureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzilter. P.F.A. van de Loo 
Bergweg 43,1217 SB Hilversum 
©035-6245169, lox 035-6233603 
Keurzendingen uitsluitend aangetekend 
naar de secrelaris: 
A.VÏlSteegh, Postbus 220, 
1180 AE Amstelveen, ©023-5384212 
(na 20 00 uur) 

Service-nideling 
Difec/eur; L. van Dijk 
Lek54,1703iyHeerhugowaard 
©072-5711935 
Bestellingen: Bondsbureou 
Postbankrekening 2015960 

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

WAARDERING 
VOOR BONDSSITE 

In juni evalueercde de 
Federation Internationale 
de P/i/7ofe/;e(FIP) bijna 
zeventig filatelistiscne 
v/ebsites uit ede gehele 
werelid. Een jury van cJes-
kuncdigen op het gebied 
van literatuur beoordeel
de onder meer de in
houd, vormgeving en 
leesbaarheid. De website 
van de Bond, 
www.nbfv.nl, met als 

webmaster Jan Boon, 
kreeg een hoge waarde
ring en mag voortaan 
het drie-sterrenlogo van 
de FIP opnemen in de 
homepage. 
Ook de website van de 

Vereniging van Poststuk
ken- en Poststempelver
zamelaars (Po & Po), die 
eveneens door de heer 
Boon wordt samenge
steld en beheerd, kreeg 
drie sterren. 
De website, vAvw.filate-
list.com van de poststuk
ken- en literatuurveiling 
van René Hillesum Filate
lie, werd gewaardeerd 

met twee sterren. 
Het is een prachtig resul
taat voor de drie Neder
landse deelnemers. De 
volledige uitslag kunt u 
lezen op de website van 
de Bond. In het jaar 
2000 houdt de FIP weer 
een evaluatie van filate-
listische websites. De 
aanmelding is al ge
opend; zie www.f-i-p.ch 

VOORZITTER BOND 
TREEDTAF 

Het Bondsbestuur maakt 
bekend dot de heer 
G.A.Geerts, zich om 
dringende redenen van 
mecaische aard gedwon
gen ziet zijn functie van 
Bondsvoorzitter met on
middellijke ingang neer 
te leggen. Het Bondsbe
stuur beeft hiervan met 
spijt kennisgenomen. 
Getracht wordt zo spoe
dig mogelijk in deze 
vacature te voorzien. 
De heer Geerts zal zijn 
werkzaamheden, waar 

Bondsvoorzitter G.A. Geerts 

mogelijk, trachten voort 
te zetten tot aan de da
tum van de Voorzitters-
vergadering-2000. Het 
Bondsbestuur houdt u op 
de hoogte. 

F I L A T E L I S T I S C H E V O R M I N G — B E G E L E I D I N G B I J F I L A T E L I E 

Een nieuwe "kijk" op postzegels verzamelen. 

WAT HEEFT DE BOND U TE BIEDEN ? 

In 1994 is de Bond tjegonnen met de opleiding van een aantal enttiousiaste filatelisten tot 
docent voorde cursus 'Begeleiding Bij Filatelie' De Bond wil daarmee de t)elangstelling 
voor de filatelie een nieuwe Impuls geven en actieve verzamelmettioden stimuleren. In 
de afgelopen jaren hebbien al tionderden leden van meer dan 60 verenigingen de wel
daad van het volgen van deze cursus gevoeld. De meeste cursisten tiadden nooit ge
dacht dat het verzamelen van postzegels zo Interessant kon zijn, ook al hadden zij al 
vele jaren op een perfecte wijze voor hun verzameling gezorgd. Tot onze cursisten 
behoorden verzamelaars die al 60 jaar de hobby beoefenen en zelfs medaillewinnaars 
op categorie 1 tentoonstellingen. 

En wat te denken van een 1'Harige die na het behalen van zijn certincaat zei : 

"Die komt hartstikke voorin in mijn album te zitten" 

Maar ook gingen seniorverzamelaars apetrots met hun werkopdracht onder de arm naar een 
1 - kader tentoonstelling om hun filatelistisch vermogen aan hun medeverzamelaars te tonen, 
nadat zij eerst op een verenigingsavond de waardering van hun clubgenoten in ontvangst 
hadden mogen nemen 
De meeste cursisten waren al jarenlang verzamelaar Iedereen behandelde zijn/haar materiaal 
op een eigen specifieke wijze Toch hadden zij allemaal, na het beëindigen van de cursus, de 
stellige overtuiging dat zij een nieuwe dimensie aan hun hobby hadden toegevoegd 

Uit het bovenstaande blijkt dat het volgen van een seniorcursus of een juniorcursus een positief effect heeft 
op de verzamelmethode De hobby wordt interessanter, de belevenis intenser en het eindresultaat is een door 
Iedereen gewaardeerd, filatelistisch geïllustreerd, verhaal 

GOED VOOR DE VERZAMELAARS, GOED VOOR DE HOBBY, GOED VOOR DE VERENIGING 
EN GOED VOOR DE TOEKOMST. 

ZIN OM EENS MEE TE DOEN ?? 
PRAAT ER EENS OVER OP EEN VERENIGINGSAVOND, OVERLEG MET UW VERENIGINGSBESTUUR EN 

MELD U AAN BIJ HET REGIOBESTUUR. ZIJ ZORGEN VOOR DE REST. 
En informeer dan meteen eens naar de verdere mogelijkheden om het aantal leden van uw senior- of 

juniorvereniging te vergroten en daarmee de toekomst te verzekeren Ook kunnen wij u helpen met het 
Scholenproject "Onder de Loep" van JFN en met een speciaal educatief Spellenpakket 

voor gebruik op beurzen, voorlichtingsdagen, tentoonstellingen en overige voorilchtingsevenementen. 
WIJ DOEN ONS BEST, HELPT U MEE ? 

http://%c3%af%c2%bbww.nbfv
mailto:nbfv@nbfv.clemon.nl
mailto:jan@faba.demon.nl
http://www.nbfv.nl
http://list.com
http://www.f-i-p.ch


Doorn, van: Nederlandse Oorlogspost deel 2 25,00 
Flier, A.v.d.: Basisboek Filatelie 16,00 
Flier, A.v.d.: Filatelie van A tot Z 12,50 
Geuzendam, ten: Postwoardestukken van Nederland en 
Overzeese rijksdelen 7e editie 42,50 
Goede, de: Postkantoor in een Biltsche Herbergh 25,00 
Goldhoorn: De onbestelbare brief 40,00 
tiager: Nederlandse Autopostkantoren 19391994 30,00 
Hommink: Geschiedenis van de Pokomachine 35,00. 
Horn: Postzegelboekjes Handboek 15,00 
Ickenroth: Rijkspost in Limburg 36,00 
Jeugd, JFN: ABC deel 1 15,70 
Jeugd, JFN: ABC deel 2 13,20 
Jeugd, JFN: ABC deel 3 45,00 
Jeugd, JFN: Ongevî enste uitgiften en maakwerk in de fil. 13,20 
Jeuad, JFN: Woordenlijst FN H DN H EN 15,70 
Jonkers: Nieuwe Republiek 23,50 
Kooij, van de: Rotterdamse plaatsnaamcode 31,00 
Korte, de: Eenvoudige belastingzegels Nederland 10,00 
Korteweg: 300 jaar Postmerken van Nederland (herdr.) 67,50 
Loo, von de.: Vervalsingen deel 1 27,50 
Loo, van de: Vervalsingen deel 2 27,50 
Maandblad: Cumulatieve index 19221950 20,50 
Maandblad: Cumulatieve index 19221980 42,50 
Maandblad: Cumulatieve index 19501980 27,50 
Petersen, J.G.E.: Postale perikelen in Hilversum tot 1944 36,00 
Rooy, de/Holi: Handboek Automaatboekjes 22,50 
Rijswijk: Persbrieven 26,00 
Sondberg: Enveloppen 23,50 
Sondberg: PTT in bevrijd ZuidNederland 39,00 
Stapel: Spoorwegbriefkoorten 25,00 
Storm van Leeuwen: Poststempelcatalogus Ned.lndië 142,00 
Tandingmeters 0,75 
TSchroots: Luchtvaarten luchtpostencyclopedie 72,50 
Vellinga: Poststempels van Nederland (herdr.) 52,50 
Verhoeven: Catalogus Perfins Nederland en O.G. 48,00 
Vliegende Hollander, de: Nieuwe Luchtvaartcotalogi 35,50 
Voorafstempeling Nederland deel lVI in ringband 130,00 
Voorofstempeling Nederland deel III 11,00 
Voorofstempeling Nederland deel IV 12,50 
Voorafstempeling Nederland deel V 17,50 
Voorafstempeling Nederland deel VI 24,00 
Vries, de: Postale Etiketten 22,00 
Wort, v.d.: Machinestempels 6e druk tot juli '91 30,00 
Wort, v.d.: Reclame en gelegenheidsstempels NL 6e dr. 17,00 
WeeberKortekaas/Bokhuizen vd Brink: Rondom Beatrix 7,00 
Weijer, de: De Aontekenstrookjes gebruikt in 
Nederlands NieuwGuinea 46,50 

Alle prijzen van boeken, materialen en insignes zijn inclusief verzendkosten. Bestellinaen worden uitgevoerd na betaling op Postbanknummer 
2015960 t.n.v. Serviceafdeling NBFV, Postbus 4034,3502 HA Utrecht. Buitenlandse Bestellers moeten rekening houden met extra portokosten! Ver

dere inlichtingen: L van Dijk, Lek 54,1703 KJ Heerhugowaord; tel. 0725711935 

OVERZICHT VAN AANBIEDINGEN VAN DE 
SERVICEAFDELING 
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009 
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088 

089 

105 
107 

116 

117 

013 
082 

053 
115 
112 
014 
074 

103 
051 
073 
122 

065 

Arts: Het briefpostwezen te 'sHertogenbosch 
Bakker: Catalogus postagentstempeïs van Ned. schepen 
Bakker, S.J.: Communicatiemogelijkheden van 
geïnterneerden en krijgsgevangenen in Australië in de 
Tweede Wereldoorlog 
Benders: Postal History Curacao 
Blom: Postinrichtingen 18501906 

22,00 
12,00 

150,00 
99,00 
40,00 

Bondsreeks nr 1: Stempelrubriek NMP, deel 11922 1939 31,00 
Bondsreeks nr 2: Stempelrubriek 'De Philatelist', 
deel I119271939 
Bondsreeks nr 3: Franssen  Postgeschiedenis Weert 
Bondsreeks nr 4: Sleeuw  Ned.lndië Emissies 
1870'83'92 (verbeterde uitgave) 
Bondsreeks nr 5: SteinerSporK  Nederland de 
portzegel 5 cent type B van 1870 
Bondsreeks nr 6: Heuvel, van den  Binnenlandse post

torieven noor afstand, 1 sept. 1850 tot 1 jan. 1871 
Bondsreeks nr 7: Heuvel, van den  Emissie Juliana 
Regina 19691986 
Bondsreeks nr 8: Siem  Moderne thematische filatelie 
Bondsreeks nr 9: Heuvel, van den  Alfabetisch register 
op de circulaire aanschrijvingen (enz.) van het 
Hoofdbestuur der Posterijen 1870 1895 
Bondsreeks nr 11: Heuvel, van den  Alfabetisch register 
op de verzameling van voorschriften betreffende de 
Post en Telegraafdienst 18951910 
Bondsreeks nr 12: Siem  Moderne thematische filatelie 
deel 2 
Bultermon: Stempels NederlandsIndië 
Bulterman: NederlandsIndië, longstempels 18641913 
der hulpkantoren bestelhuizen; tevens herzien 
kantorenschema 
Bulterman: Japenese Occupation (Eng. versie) 194245 
Bulterman: Rep. Indonesia, postw. stukken 19451049 
Catalogus Belostingzegels Nederland 
Club Rotterdam: 12 Fifotelistische essays 
Costa, Da: Binnenlandse en internationale posttarieven 
van Nederland 18501990 
Doi Nippon: Weense druk 
Doi Nippon: Cat. Rep. Indonesië 178'45 / 2712'49 
Delbeke: Post vanuit de Nederlanden 18131853 
Delbeke: De Nederlandse Scheepspost Nederland

Oostlndië 1610 1900 (met cato ogus van stempels) 
Dieten van: Proevenboek 
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KORTEWEGTROFEE UITGEREIKT 
AAN DE HEER A.P. DE GOEDE 

Op 11 september werd 
aan de heer A.P. de 
Goede de Kortewegtro
fee uitgereikt. Deze prijs 
wordt zo mogelijk jaar
lijks toegekend door het 
CosterusKapittel (een 
bijzondere commissie 
van prominente filatelis
ten binnen de NBFV) 
voor de origineelste col
lectie op een in Neder
land qehouden (inter)na
tionale tentoonstelling. 
De heer De Goede ont
ving de prijs voor zijn 
collecties 'Takjesstem
pels' en 'Poststempelpro
ductie van de Rijksmunt', 
geëxposeerd op de 

Links: de lieer A.P. (Ad) de 
Goede (rechts, met trofee) en 
de heer P. (Paul) Daverscnot, 
secretaris van de Bond. 

Veendamphila 4 in 
1998. De prijs heeft tot 
doel het stimuleren en 
belonen voor het bren
gen van een collectie op 
een tentoonstelling met 
een zodanige vorm, dat 
deze door de wijze van 
presentatie en/of inhoud 
baanbrekend werk ver
richt en een inspiratie is 
voor andere verzame
laars. 
Sinds 1984, toen de prijs 
werd ingesteld, is de tro
fee nu tienmaal uitge
reikt. De heer P. Daver
schot, Bondssecretaris, 
overhandigde de trofee 
tijdens een bijeenkomst 
de Vereniging van Post
stukken en Poststempel
verzamelaars in Ede aan 
de heer De Goede. 

INSIGNES E.D. 

19 Speld 4,50 
32 Duif, sleutelhanger 6,00 
33 Duif, speld 6,75 
34 Duif, hongerAetting 17,00 
35 Bondsstropdas 25,00 

EMISSIE 1 8 5 2 

(auteurs: van BolenBlanken, 
Buurman, Poulie, Reed) 
5 cent Plaat l i l 40,00 
5 cent Plaat IV 40,00 
5 cent Ploot V 45,00 
5 cent Plaat VI 30,00 
10 cent Ploot I 40,00 
10centPlaatlaSuppL2 38,50 
10centPlaatlaSuppL3 63,50 
10 cent Plaat II 40,00 
10 cent Plaat III 40,00 
10 cent Plaat IV 40,00 
10 cent Ploot V 40,00 
10 cent Ploot VI 40,00 
10 cent Plaat VII 40,00 
10 cent Plaat VIII 40,00 
10 cent Plaat IX 40,00 
10 cent Ploot X 40,00 
15 cent 60,00 
(andere delen uitverkocht) 

MATERIALEN 

Transparante hoezen van poly

propeleen, dikte 0.13 mm 
(prijzen per honderd stuks) 

091a hxb 310x275 mm 50,00 
091b hxb 300x270 mm 50,00 
091c hxb 250x270 mm 50,00 
091 d hxb 300x213 mm 45,00 
091e hxb 293x420 mm* 43,75 
* verpakking van 20 stuks 

NUMMERS 'PHILATELIE' 
De prijzen per jaargang: 
1964heden(excl. porto) f 5,00 
19501963 (excL porto) f 10,00 
Jubileumnummers: 1972 en 1982 
(excl. porto) f 6,00 per stuk. 

Exemplaren van Philatelie uit de 
jaargangen vóór 1950 kosten 
T 3,00 per stuk, losse exemplaren 
van 1950 tot en met 1963 f 2,00 
per stuk en losse nummers van 
1964 en later f 1,00 per stuk. 

Bestellingen uitsluitend telefonisch 
of schriftelijk bij L. van Dijk, Lek 
54,1703 KJ Heerhugowaord; teL 
0725711935. U wordt aangera

den een lijstje met verlangde num

mers op te sturen. 

De Korteweg trofee werd op 
11 september jl. uitgereikt aan 
de heer A.P. de Goede. 



BOND NEEMT DEEL AAN STICHTING 
NATIONAAL VERZAMELAARSPLATFORM 

Enige tijd geleden is de 
SticnHng Nationaal Ver
zamelaars Platform op
gericht, die zich ten doel 
stelt alle richtingen bin
nen de verzamelaarswe
reld, dus ook de filatelie, 

^ a te stimuleren als een zin
volle vrijetijdsbesteding. 
Het Platform v/il vooral 
het verenigingsleven be
vorderen. Bij net plat
form zijn inmiddels re
presentatieve verenigin
gen van bijna elke ver-
zamelrichting aangeslo
ten; voor de filatelie is 
dat de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen. De aan
gesloten verenigingen 
betalen geen contributie; 

het Platform werft fond
sen op een andere wijze. 
Zo kan iedereen via het 
Platform meedoen aan 
de Sponsorloterij en kan 
men overtollig buiten
lands muntgeld voor dit 
goede doennleveren. In 
Beide gevallen krijgt u 
gratis een verzamelboek 
naar keuze! Tijdens het 
Nationaal Verzamel-
weekend in de Utrechtse 
Jaarbeurs (27 en 28 no
vember, hal 8) kunt u in
formatie krijgen over het 
Platform en alle facetten 
van het verzamelen. U 
kunt daar ook een Spon-
sorlot kopen of uw over
tollige buitenlandse mun
ten inleveren. 

MEDEDELINGEN 
BONDSBESTUUR 
AVC 
Het Audio-Visueel Cen
trum (AVC) heeft weer 
een aantal nieuwe dia
lezingen beschikbaar, 
die cfe verenigingen gra
tis (met uitzondering van 
de verzendkosten) kun
nen lenen. 

T79 Het Romeinse Rijk en 
zijn erfenis 

T80 De rivier Zambesi, 
dee l l 

T81 De rivier Zambesi, 
deel 2 

T82 Munten en post
zegels 

T83 Het gebit, ons een 
zorg 

P24 Fiscaal filatelie 
Nederland 

Verenigingsbesturen 
kunnen de lezingen aan
vragen bij de Materiaal
commissaris van het 
AVC, zie de colofon. 

V e r g a d e r r u i m t e 
Bondsbureau 
Hebt u als verenigings
bestuur al eens gedacht 
aan de mogeliikneden 
om een vergadering of 
andere bijeenkomst te 
houden in het Bondsbu
reau? Er zijn drie verga
derruimten ter beschik
king van ca. 10 tot 50 
personen. De prijzen zijn 
bijzonder voordelig. 
Voor de kleine zalen be
taalt u per dagdeel f 50, 
voor twee dagdelen f 75 
en voor drie dagdele 
f 100. Voor de grote 
zaal is dat f 100 per 
dagdeel, voor twee dag-

NIEUWS OVER DE 
WUBA2000 

Zoals aangekondigd in 
Philatelie nummer 6 van 
juni organiseert de Duit
se postzegelvereniging 
Verein für Briefmarken-

kunde Würzburg von 
7880e.V. van 29 april 
tot 1 mei 2000 een grote 
tentoonstelling in catego
rie 2. In tegenstelling tot 
eerdere informatie zal de 
tentoonstelling niet in de 
Carl-Diem-Halle worden 
gehouden, maar in de 

tweehonderd meter 
daarvan gelegen moder
ne TGW-Hallen. Een ko
pie van de plattegrond 
van Vv'ürzburg kunt u 
aanvragen bij het Bonds
bureau. Een bezoek aan 
deze tentoonstelling, 
waar op 30 april ook de 

twintigste Würzburger 
postzegelbeurs wordt ge-
nouden, zal zeker de 
moeite waard zijn. De 
toegang tot de tentoon
stelling en de beurs is 
gratis; bovendien is 
Würzburg in 2000 Euro
pastad. 

delen f 150 en voor drie 
dagdelen f 200. Tijdens 
uw vergadering kunt u 
gebruik maken van con
sumptiebonnen voor f 5 
per stuk. Voor elke bon 
krijgt u 3 consumpties 
(thee/koffie/frisdran
ken). Indien tijdig be
steld, zijn voor de deel
nemers ook broodjes en 
soep voor f 2 verkrijg
baar. Hebt u nog vra
gen? Bel het Bondsbu
reau, 030-2894290. 

Voorzitters
vergader ing 
De besturen van de ver
enigingen worden er op 
geattendeerd, dat de vol
gende Voorzittersverga-
dering wordt gehoucien 
op zaterdag 15 januari 
2000 in Nieuwegein. 
Vanaf 10.00 uur zijn de 
voorzitters of hun plaats
vervangers, eventueel 
vergezeld van een van 
de andere bestuursleden, 
welkom in 't Veerhuis. 
De vergadering begint 
om 11.00 uur. 
De officiële uitnodigin
gen en de agenda Kunt u 
in december tegemoet 

SUBSIDIEREGELING VOOR PUBLICATIES 
(NEDERLAND EN O.G.J AANGEPAST 

in 'Philatelie' nummer 10 
van oktober hebt u ken
nis kunnen nemen van 
de nieuwe subsidierege
ling van de NBFV voor 
publicaties over n/ef-Ne-
derlandse filatelie. Deze 
nieuwe subsidieregeling 
is inmiddels onder num
mer 201.02.b opgeno
men in het Vademecum 
van de Bond. 
Daarnaast blijft de be
staande subsidieregeling 
van de Stichting Filatelie 
voor publicaties, die be
trekking heeft op de fila
telie van Nederland en 
de (voormalige) gebieds
delen, opgenomen in het 

^ Vademecum van de 
°- Bond onder nummer 
- 201.01, gehandhaafd. 
= Om meer duidelijkheid te 
^ geven over de wijze 
J waarop subsidieaanvro-
^ gen met betrekking tot 
=: publicaties over de Ne-
r derlandse filatelie door 
^ de Bond en de Stichting 
2 Filatelie worden behan-
X deld, is deze subsidiere-
"̂  geling als volgt herschre-

111 ven. Deze herziene tekst 
I f f zal zo spoedig mogelijk 

ook in het Vademecum 
worden opgenomen; 
In het kacfer van de statu
tair vastgelegde doelstel

ling - hef bevorderen 
van de filatelie in de 
meest uitgebreide zin -
verstrekt de Stichting Fi
latelie subsidies voor het 
publiceren van studies 
op algemeen en gespe
cialiseerd filatelistiscn 
terrein. De studies dienen 
in principe betrekking te 
hebben op de filatelie 
van Nederland en de 
(voormalige) overzeese 
Rijksdelen. 
Het bestuur van de Stich
ting Filatelie beslist over 
het toekennen van een 
subsidie en de grootte 
van het toe te kennen be
drag. 
Het bestuur van de Stich
ting Filatelie laat zich 
over de toekenning en 
het bedrag van subsidie 
adviseren door het be
stuur van de Nederland
se Bond van Filatelisten-
Verenigingen (NBFV). 
In principe komen niet 
voor subsidie in aanmer
king: 
1 .catalogi, boekwerken 

en andere publicaties 
waarin een prijsindi-
catie of prijsvaststelling 
zijn opgenomen. 

2. publicaties waarin ad
vertenties zijn opgeno
men, direct of indirect 

afkomstig van de post-
zegelhandel en/of 
daarmee gelijk te stel
len organisaties of 
waarin avertenties zijn 
opgenomen, die het 
verhandelen van post
zegels en/of poststuk
ken aanprijzen of 
stimuleren. 

Aanvragen voor subsidie 
dienen zes m a a n d e n 
vóórdat de drukopdracht 
wordt gegeven bij de 
NBFV aanwezig te zijn. 
Bij de aanvraag dienen 
te worden gevoegd; 
1 .de volledige tekst met 

illustraties; 
2. de gespecificeerde 

offerte van de drukker 
en een overzicht van 
bijkomende kosten; 

3. een overzicht van de 
voor de publicatie te 
verkrijgen baten uit 
b.v. sponsering door 
andere instanties; 

4.een begroting van de 
opbrengst van de bin
nen het eerste jaar te 
verkopen exemplaren. 

Werkv/ijze: 
1. Het bestuur van de 

NBFV wijst na overleg 
met het bestuur van de 
Stichting Filatelie een 
voorzitter van een 
'lezersgroep' aan. De 
voorzitter van de le
zersgroep wordt bijge
staan door enige me

delezers, die worden 
geselecteerd afhanke-
fijk van de te beoorde
len publicatie. 

2.De lezersgroep stelt 
vast of de inhoud vol
doet aan de bovenge
noemde bepalingen. 
Zij beoordeelt de tekst, 
de bijbehorende illu
straties en de filatelisti-
sche waarde van de 
publicatie. Bovendien 
stelt de lezersgroep 
eventuele gewenste 
wijzigingen vast en 
deelt deze schriftelijk 
mee aan de secretaris 
van de NBFV. De le
zersgroep tracht haar 
werkzaamheden bin
nen 3 maanden te vol
tooien. 

3. De secretaris van de 
NBFV informeert ver
volgens de subsidie
aanvrager over de ge
wenste wijzigingen, 
waarna de aanvrager 
de herziene en defini
tieve tekst toezendt aan 
de NBFV. De secretaris 
zendt deze vervolgens 
door aan de voorzitter 
van de lezersgroep, 
die e.e.a. opnieuw be
oordeelt. Zodra de le
zersgroep haar werk 
heeft beëindigd, stelt 
de voorzitter een eind
advies op voor het 
bestuur van de NBFV. 

4. Afhankelijk van het 

advies van de lezers
groep, stelt het bestuur 
van de NBFV een aan
vraag voor subsidie op 
en zendt dat aan het 
bestuur van de Stich
ting Filatelie. 

5.Het bestuur van de 
Stichting Filatelie stelt 
vervolgens het bestuur 
van de NBFV op de 
hoogte van haar be
sluit, waarna de secre
taris van de NBFV de 
subsidieaanvrager in
formeert. Bij een posi
tief besluit wordt het 
toegekende bedrag 
aan subsidie door de 
penningmeester van 
de NBFV aan de aan
vrager ter beschikking 
gesteld, zodra de 
drukopdracht voor de 
publicatie door de 
drukker is bevestigd. 

Aan de subsidietoeken
ning is de voorwaarde 
verbonden, dat in de pu
blicatie duidelijk moet 
worden vermeld, dat 
deze mede tot stand is 
gekomen dankzij een 
subsidie van de Stichting 
Filatelie. 
Bovendien dient aan alle 
bestuursleden van de 
Stichting Filatelie en aan 
de bibliotheek van de 
NBFV een presentexem
plaar te worden gezon
den. 



POSTEEC^lLHANiOlL 
Bezoek onze showroom die gevestigd is aan de 

ALPHENSEBAAN 35 5126 PR GILZE 
Tel: 0161-453588/453755 Fax: 0161-453468 

( geopend: dinsdag t/m vrijdag van 9.30 t/m 17.30 uur en op zaterdag van 9.30 t/m 15.30 uur) 
GROOTSTE ASSORTIMENT KILOWAAR VAN DE BENELUX: 

Rechtstreekse import kilowaar van vele landen. Door het unieke opendozen systeem bent u in de gelegenheid 
om zelf te bepalen of de kwaliteit en het assortiment van de grootformaat kilowaar naar uw wens is en heeft 
u bij ons geen verpakte verrassingen. Regelmatig aanbod van leuke Partijen-Restverzamelingen/Collecties 
van 50 tot enige duizenden guldens kunt u altijd bij ons aantreffen in onze showroom. 
Onze befaamde Continentdozen op maat van diverse Landen/Gebieden: Door u zelf samen te stellen Dus: 
Géén standdaarddozen! Veel series/blokken postfris/ gestempeld van diverse landen los uit te zoeken en 
Telefoonkaarten v.d. Wereld vanaf 1 gulden. Vraag onze gratis prijslijst aan of kom eens gezellig langs. 

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 

littp ://hetliarveel.nl 
post @ hetliarveel.nl 

www.StampsOnTheWeb.com 
Meer dan 3000 kavels 
"on-line" 
Met 99+% van alle 
Nederlandse zegels 
Kwaliteit gegarandeerd 
Verzending wereldwijd 
Verstuurd binnen 24 uur 

Gespecialiseerd m: 
Nederland en Overzeese gebiedsdelen. 

Bezoek ons op het internet. 
Onze prijzen zijn in US$, maar betaling in guldens is ook mogelijk 

V 

/ Voordat u 
e-mail bestempelt 
als postzegelon-
vriendelijk... kijk 

eerst eens op 
www.qxl.n 

Filatelisten 
opgelet! 

Postzegels 
aanbieden en ver
kopen via internet? 

Dat doet u bij « 
QXL. 

/ 

\ 
Wie QXL 

bezoekt is 
verl(ocht. 

ONLINE VEILINGEN 
Wilt u een bijzonder collectors item aanbieden? 
Of misschien zelfs een gedeelte van uw collectie ver
kopen? Bij QXL krijgt u de beste prijs, want QXL is de 
nieuwe digitale ontmoetingsplaats voor postzegelverza
melaars. Vraag en aanbod van filatelistische bijzonder
heden komen samen op de online veilingsite www.qxl.nl. 

www.qxl.nl. 
QXL is de grootste veilingsite van Groot-Brittannië. Ook 
in andere Europese landen is QXL een groot succes. Nu 
heeft het virtuele veilinghuis zijn deuren in Nederland 
geopend. Kijk snel op www.qxl.nl. QXL is helemaal gra
tis, we vragen dus geen commissie. 

http://hetliarveel.nl
http://www.StampsOnTheWeb.com
http://www.qxl.n
http://www.qxl.nl
http://www.qxl.nl
http://www.qxl.nl


STUKKEiy SAMENSTELLING: A. BOSMAN, E-MAILADRES BOSMANl 9@W0RLD0NLINE.NL 
EN DRS J. SPIJKERMAN, POSTBUS 1065 , 6801 BB ARNHEM 

OPROEP: BESTAAT 
VERHUISKAARTG47B? 

De oproep, opgenomen 
in 'Philatelie' van augus
tus/september 1999, 
leverde veel reacties op. 
Allen die de moeite heb
ben genomen om, hetzij 
telefonisch, per brief of 
per e-mail, ons hun be
vindingen mede te delen, 
zeggen v/ij hiervoor har
telijk dank. De opmerkin
gen en meningen heb
ben wij doorgezonden 
naar de redactie van-
Geuzendam's Catalogus 
van c/e postwaardestuk-
ken van Nederland en 
O.R. Deze cataloqus is 
een uitgave van de Ne
derlandse Vereniging 
van Poststukken en Post
stempelverzamelaars. Te 
zijner tijd v/ordt op deze 
kwestie beslist nader te
ruggekomen. Wi j blijven 
attent en u hoort van 
ons. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Austra l ië 
Vijf bijzondere Australi
sche enveloppen zijn op 
12 augustus jl. uitgege
ven met in het zegelbeeld 
(45 c.) afbeeldingen van 
diverse Australische vo
gels, zoals de graspar-
kiet, het winterkoninkje, 
de kakatoe, de pinguïn 
en de kookaburra, die 
tot de familie van de ijs
vogels behoort. 
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lustreerde kaart, een in-
legblaadje waarop een 
tekst al naar gelang de 
gebeurtenis en een reeds 
gefrankeerde envelop 
voor België. 

Bovendien - en dat is 
zeer bijzonder - kan op 
de envelop worden aan
gegeven wanneer de 
zending moet worden 
bezorgd (zelfs op zater
dag). 
De sic De slogan van de post is 
Hef juiste gebaar op het 
juiste moment. 
Daar de envelop 
gefrankeerd is 
voor postverkeer 
in België, moet bij 
verzending naar 
het buitenland 
wel bijgefran-
keerd worden. 

Voor zendingen 
die niet kunnen 
v/achten (ook 
een reclamekreet 
van de post) zijn 
een aantal nieu
we expres-enve
loppen uitgege
ven voor verzen
ding van stukken 
tot 350 gram en 
tot 1000 gram. 

zone 2: Overige landen 
van Europa, de Verenig
de Staten, Noord-Afrika 
en landen behorende tot 
de Russische federatie; 
zone world: rest van de 
wereld. 
De tarieven variëren van 
360 f. (binnenland) tot 
1.595f. (zonewor/c/). 

Drie artistieke briefkaar
ten met afbeeldingen van 
schilderijen van drie kun
stenaressen uit drie ver
schillende eeuwen zijn 
op 4 oktober jl. uitgege
ven. Met deze uitgifte 
onderschrijft de post de 
stelling dat kunst ge
maakt door vrouwen in 
onze cultuur schromelijk 
veronachtzaamd is. De 
tentoonstelling Eick zijn 

Pour les envois qui ^ 
im peuvent pas attendre. 

'""" W&O^"" 

België 
Voor alle gelegenheden, 
grote en kleine, heeft de 
post Postogrammen ont
wikkeld, zegt de post in 
reclamefolders Onlangs 
zijn vier nieuwe met af^ 
beeldingen van de Smur
fen uitgegeven. Posto
grammen zijn wenskaar
ten waarbij in de prijs al
les is begrepen: een gëi1-

Er zijn tarieven voor het 
binnenland (België en 
Luxemburg) en tarieven 
voor het buitenland. 
Deze laatste zijn weer 
onderverdeeld in vier 
zones: 
zone 0: Nederland en de 
grensgebieden van 
Duitsland en Frankrijk; 
zone / ; Landen van de 
Europese Unie; 

waarom, eind dit jaar in 
Antwerpen, wil daaraan 
iets doen. 
Catharina van Hemes-
sen schilderde in 1548 
'zelfportret achter de 
ezel , Jenny Montigny 
(zonder jaartal) 'vrouw 
aan de waskuip' en 
Marthe Donas in 1917 
'stilleven'. Deze werken 
zijn afgebeeld op de 

beeldzijde van de kaar
ten. 
De zegelindruk is een 
verkleinde uitgave van 
het op de keerzijde ge
toonde schilderij. 

Een set van tien voorge
frankeerde omslagen is 
op 4 oktober jl. uitgege
ven. De set wordt in een 
cellofaanverpakking te 
koop aangeboden voor 
200 f. per set. De enve
loppen blijven onbeperkt 
geldig voor een brief tot 
20 gram, bestemd voor 
het binnenland. Op de 
plaats van de postzegel 
staat een afbeelding van 
de brug in de Belliard-
straat, de Europese wijk 
in Brussel, en de logo's 
van de Europese Unie en 
van de posterijen. De af
beelding links onder is 
de munt 1 EURO = 
40,3399. 

D e n e m a r k e n 
Honderdvijftig jaar 
Deense revue was, be
halve voor de uitgifte 
van een postzegel met 
de revuesterren Kjeld 
Petersen en Dirch Passer, 
ook een goede reden om 
een bijzondere brief
kaart uit te geven. De 
waarde-indruk (4 k.) is 
de afbeelding van de 
zojuist genoemde zegel. 
Links op de adreszijde 
van de kaart is in drie 
regels de reden van de 
uitgifte verklaard. Op de 
keerzijde een vergroting 
van het motief van de 
waarde-indruk met op 
de achtergrond een te
kening van de beide re
vuesterren. 

Duitsland 
Een Duitse geïllustreerde 
briefkaart met nummer 
DV'03/99l9000{óe 
aanduiding '03 staat 
voor derde kwartaal), 
uitgegeven in juli j l . , 
toont ons een dokter aan 
het ziekbed van een pa
tiënt. Verder is het adres 
en telefoonnummer van 
het ziekenhuis van de 
barmhartige broeders in 
Regensburg vermeld. De 
tekst bij de afbeelding 
luidt: 
'Wanneer mensen/ met 
het Evangelie/ ernst ma
ken/ Barmhartige Broe
ders'. 
Deze kaart is voorlopig 
de laatste in de serie 
geïllustreerde briefkaar
ten. 

Frankri jk 
Op 6 april 1999 werd in 
Frankrijk een vensteren
velop (formaat 230x115 
mm) uitgegeven, waar
van de zegelindruk een 
afbeelding van Marian
ne is, zoals deze voor
komt op een zegel van 
14 juli 1997. De zegelin
druk is zonder waarde
aanduiding (3 f.), want 
het betreft de uitgifte van 
een envelop die vermoe
delijk een lange looptijd 
zal hebben. Deze enve
loppen worden alleen in 
verpakkingen van hon
derd stuks verkocht en 
zo'n verpakking kost 
320 f. 

Op dezelfde datum wer
den ook drie soorten en
veloppen uitgegeven: 1. 
zonder venster en zelf
klevend, 2. venster in 
het midden en eveneens 
zelfklevend en 3. het 
venster in het midden en 
met een gegomde grote
re sluitklep. Deze enve
loppen zijn bestemd 
voor verzending van 
stukken zwaarder dan 
20 gram en niet meer 
wegend dan 50 gram. 
Zegelindruk zoals hier
voor en eveneens zon
der waarde-aandui
ding. De verkoop vindt 
plaats in verpakkingen 
van vijftig stuks. Een 
pakje van vijftig enve
loppen zonder venster 
kost 265 f. en met ven
ster 267.50 f. 

Ook voor de douane 
werden dienstenvelop-
pen vervaardigd. In fe
bruari jl. wercTeen 
dienstenvelop met ven
ster uitgegeven voor de 
correspondentie van 
douanekantoren onder
ling en voor de verzen
ding van bescheiden 
naar wijnbouwers en de 
bezitters van alcohol- en 
tabakszaken. 
De waarde-indruk en de 
waarde-aanduiding zijn 
als bij de hierboven be
schreven uitgiften. Op de 
voorzijde isTinks boven 
in 2 regels de de naam 
van de afzender gedrukt' 
Direction générale des 
douanes/et droits indi
rects. 
In een kastje van 52x46 
mm staat Personelle aan
gegeven en daaronder 
vinden we acht aanwij
zingen voor geval het 
poststuk onbestelbaar is. 

mailto:9@W0RLD0NLINE.NL
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Links op de voorzijde 
van een envelop, uitge
geven ter gelegenheid 
van de strijd om de we
reldcup rugby, staat het 
stadion van Béziers afge
beeld. De zegelafdruk 
(zonder waardeaandui
ding) toont Marianne. 

Op de achterzijde stoot 
vermeld dat het port be
taald is voor een zending 
tot 20 gram. 

N o o r w e g e n 
Een mapje met dertien 
luchtpostkaorten  zon
der waardeaanduiding 
 w e r d in juni jl. uitgege
ven. De kaarten tonen 
rechts op de adreszijde 
afbeeldingen uit vijf toe
ristische gebieden. Zo 
zijn schilderijen uit het 
museum te Oslo afge
beeld en ook verzamelin
gen uit het Olympisch 
Museum en historische 
postschepen e.d. worden 
getoond. 
In het midden zien we 
een luchtpostkastje in 
blauw met de tekst: A 
Prioritaire/ Par avion. 

Oostenri jk 
Een hond en een kat zijn 
te vinden in een zegel
afdruk (6.50 s.) op een 
briefkaart, die op 22 ok
tober jl. is uitgegeven ter 
gelegenheid van de hon
derdste verjaardag van 
de Oostenrijke Dieren
bescherming. 

Moskou meldt de uitgifte 
van het volgende. 
Twee briefkaarten (nomi
naal 0.90 r., verkoop 
3 r.): a. Honderdste ge
boortedag hoofdmaar
schalk der artillerie N.N. 
Woronow; b. tweehon
derdste geboortedag 
kunstschilder F.A.Bruni. 

I. honderdste verjaardag 
Haagse vredesconferen
tie,; m. rozen op postze
gels, reclame voor nieu
we felicitatiepostzegels. 
Zeven verjaardagskaar
ten ('B'). De keerzijde 
van de briefkaart is ge

Dertien enveloppen (no
minaal 1.20 r., verkoop 
1.85 r.): a. Internatio
naal symposium 'Post
Troika' te Petersburg; 
b. 475jarig bestaan 
Nowodewitsch i j  klooster; 
c. 200jarig bestaan van 
de RussischAmerikaan
se handelmaatschappij; 
d. 125ste geboortedag 
ir. J.M.Hakkel; e. 150ste 
geboortedag staatsman 
S.J.Witte; f. 275ste ge
boortedag wetenschap
pelijke academie; 
g. 100ste geboortedag 
schrijver L.M.Leonow; 
h. 100ste geboortedag 

Postkarte s 

OSTREICH 

Op de adreszijde van de 
kaart staat in het midden 
verticaal 100 Jahre 
Österreichischer Tier

schutzvereir). 

Rusland 
Onze correspondent te 

schrijver J.K.Olescha, vijf 
enveloppen ('A' = 1.20 
r.); i. landbouwtentoon
stelling; j . jeugdforum 
'Rusland, nieuw millen
nium'; k. postzegelten
toonstelling Moskou, 
Moermansk, Petersburg; 

heel bedrukt met bloe

men en tevens voorzien 
van een gelukwens voor 
een verjaardag. 

De bedrukking van de 
adreszijde is gewijzigd. 
De waardeindruk is de 
letter 'B'. 

Slovenië 
Om de kandidatuur van 
Slovenië, Oostenrijk en 
Italië voor de Olympische 
Winterspelen van 2006 
te onderstrepen, werden 
6 juni jl. drie geïllustreer
de briefkaarten uitgege
ven. Volgens de regefs 
van het Internationaal 
Olympisch Comité is de 
stad Klagenfurt de kandi
daat. In de zegelafdruk 
(zonder waardeaandui
ding) staan een schans
springer, een ijshockey
speler en een skiër, alle 
drie in actie afgebeeld. 
Verder is op de kaart in 
het Frans Corte Postale 
en Porfpoyé aangege
ven. De keerzijde van de 
kaart toont vergrotingen 
van de op de adreszijde 
voorkomende zegelbeel
den met het vignet en de 
tekst 2006/ Klagenfurt/ 
Candidate City. Uiter
aard ontbreekt een af
beelding van de Olympi
sche ringen niet. 

Vier geïllustreerde brief
kaarten, op 22 juni jl uit

Dopisntca ■ 
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gegeven, hadden ten 
doel de aandacht te ves
tigen op enkele dieren in 
Slovenië, die dreigen uit 
te sterven. De zegelaf
drukken (zonder waar
deaanduiding) tonen af
beeldingen van vier ver
schillende dieren, te we
ten de haas, de vos, de 
korhoen en de ijsvogel. 

Links op de adreszijde 
een afbeelding van een 
vergroting van het zegel
beeld. 

Ook werd op 22 juni jl. 
een postblad uitgegeven, 
dat bestemd is voor inter
nationaal postverkeer. 
Op het blad is aangege
ven dat het port voor een 
internationale stan
daardbrief vooruit be
taald is. 

V o t i k a a n 
In de Middeleeuwen was 
de Via Francigena de 
route van de langste pel
grimstocht van Noord
Europa naar Italië. In 
een dagboek uit het jaar 

994 staat te lezen dat de 
aartsbisschop van Can
terbury rond die tijd de 
tocht maakte. 

lASvrA 
FRATXTQ€DA 

Aan de vooravond van 
het jubileumjaar 2000 is 
op 1 2 oktober 1999 een 
bijzondere briefkaart uit
gegeven ter herinnering 
aan het belang van deze 
route, die van de tiende 
tot en met de veertiende 
eeuw door de pelgrims 
gebruikt werd. De keer
zijde toont een afbeel
ding van de route van de 
tocht van Engeland naar 
Italië. 

TIP VOOR BELEGGERS: SOUVENIRBLOKJE 
WIPA 2000 IN BEPERKTE OPLAGE 
De voorbereidingen voor 
de internationale postze
geltentoonstelling WIPA 
2000, die volgend jaar 
van 30 mei toten met4 
juni in Wenen (Oosten
rijk) zal worden gehou

den, zijn in volle gang. 
De organisatoren hebben 
iets bedacht om nu al in
zicht te krijgen in het te 
verwachten aantal bezoe
kers: de voorverkoop van 
toegangskaartjes is in
midaels begonnen. Heel 
bijzonder is dat diegenen 
die nu al een kaartje be
stellen, daar gratis een 
souvenirblokie bij ontvan
gen met een rrankeer
waarde van 10 schilling. 
Dat blokje is overigens al
leen op die manier ver
krijgbaar; het wordt niet 
los verkocht en het wordt 
ook niet geleverd aan 
abonnees van de filctelis
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tische dienst. De organi
satie verwacht dat er 
slechts 130.000  en dat 
is voor Oostenrijkse ze
gels een bijzonder be
scheiden oplage  van 
zullen worden gedrukt. 
Toegangskaartjes kosten 
80 schilling pe stuk. Wie 
een kaartje plus blokje 
toegezonden wil krijgen, 
kan het beste informatie 
inwinnen bij het organi
satiecomité: WIPA 2000, 
Getreidemarkt 1,A1060 
Wenen, Oostenrijk. 
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'CmMmetéPTT büß bdan^jk voordeßlatäe' 
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Voor de goede orde: de Stich
ting Filatelie heeft een be-
sttiur dat uit vijf personen be
staat: twee worden er aange
wezen door de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Vereni
gingen en twee door de Ne
derlandse Vereniging van 
Postzegelhandelaren (afge
kort NVPH). Bond en Vereni
ging wijzen samen nummer 
vijf, de voorzitter, aan. Die 
voorzitter, nu dus de heer Ot-
tevangers, dient bij voorkeur 
niet iemand te zijn uit een van 
die twee 'bloedgroepen': Ot-
tevangers heeft dan ook z'n 
fimctie van beheerder van het 
Bondsinformatiebureau met 
onmiddellijke ingang neerge
legd. 

Meneer Ottevangers, bent u post
zegelverzamelaar ? 

De voorzitter: 'Ik ben filatelist 
en dat was, dacht ik, niet zo 
gebruikelijk bij de voorzitter 
van de Stichting. Mijn voor
ganger, de heer Glas, kwam 
van de PTT, net als de eerste 
voorzitter die op 24 juni 1965 
aantrad, de heer Hoolboom, 
'oud-hoofddirecteur der Pos
terijen' zoals het in de akte 
van oprichting staat. De Stich
ting heeft wel vaker een voor
zitter uit PTT-kringen gehad. 
Nu heeft men zich tot mij ge
wend en ik heb een vrij be
roep, zoals dat heet. Als filate
list bewaar ik veel van wat mij 
in handen komt. Mijn belang
stelling gaat in het bijzonder 
uit naar poststukken en plaat-
en etsing-nummers. Ik ben 
lang voorzitter geweest van de 
Studiegroep Velrandbijzon-
derheden. Vroeger had je stu
diegroepen binnen de Bond. 
Die zijn inmiddels elk afzon
derlijk omgezet in volwaardi
ge verenigingen. Ook vooraf-
stempelingen en de zoge
noemde POKOs hebben mijn 
belangstelling.' 

Wat mogen we in de nabije toe
komst van 'uw' Stichting verwach
ten ? Heeft u plannen om... 

De voorzitter: 'Van het werk 
van de Stichting heb ik tot 
dusverre weinig weet gehad. 
In juni van dit jaar heeft het 
bestuur van Bond mij bena
derd. Ik ken vanzelfsprekend 
globaal de doelstellingen: het 

Met ingang van vrijdag 6 augustus van dit {aar is 

mr. drs. S.U. Ottevangers (59) voorzitter van de Stichting 

Filatelie. Ottevangers, opvolger van Gerrit Glas, is werkzaam 

ais advocaat in Den Haag met als specialisatie het levendige 

terrein van octrooien en merken. Onze medewerker Thomas 

Leeflang sprak met hem. 

Mr. drs. S.U. Ottevangers '...de Filatelie heeft de PTT nog steeds nodig... ' 

bevorderen van de filatelie in 
zeer ruime zin en met name 
op gebieden waar de Bond en 
de handelaren zich niet bewe
gen. Zo is de Stichting Filate
lie eigenaar van de kaders die 
op tentoonstellingen worden 
gebruikt. Het organiseren van 
tentoonstellingen en ander
soortige evenementen, een 
vrij kostbare aangelegenheid, 
.subsidieert de Stichting. De 

Stichting beschikt over een 
behoorlijk kapitaal, dat is ver
worven omdat de PTT ter ge
legenheid van internationale 
tentoonstellingen toeslagze
gels heeft uitgegeven. Van die 
situatie is inmiddels geen spra
ke meer; het kapitaal van de 
Stichting wordt van die kant 
niet meer aangevuld. Van de 
rente van het bestaande kapi
taal, dat niet wordt aangetast. 

worden allerlei activiteiten be
dreven. Het Handboek Post-
waarden Nederland is bijvoor
beeld als het om de productie 
gaat een peperdure aangele
genheid, waarvan de kosten 
slechts gedeeltelijk worden ge
dekt door de opbrengst. De 
Stichting heeft een bedrag in
gebracht om de kosten enigs
zins te bestrijden. We zijn ove
rigens op zoek naar sponsors 
voor het Handboek. De PTT 
is als commerciële instelling 
toch wat terughoudender ge
worden: er wordt daar in eer
ste instantie de vraag gesteld 
wat het oplevert.' 
'In de statuten van de Stich
ting staat dat de gelden van de 
Stichting aangevuld kunnen 
worden door legaten: ik zou 
daarom iedereen willen op
roepen in zijn of haar testa
ment de Stichting Filatelie te 
gedenken, 't Is een mogelijk
heid.' 

Welke activiteiten gaat u met uxv 
Stichting promoten ? 

De voorzitter: 'Daar kan ik 
weinig over zeggen, ik heb net 
één vergadering meegemaakt. 
Ik weet niet of het nou aan de 
voorzitter is om dingen te star
ten of op gang te brengen. 
Wat urgent is, is het contact 
met de PTT, zoals bekend 
toch een belangrijke instantie 
voor de filatelie. Ik denk dat 
de filatelie de PTT nodig 
heeft, zowel voor het heden 
als voor het verleden. Dat con
tact moet, populair gezegd, 
warm worden gehouden. En 
vanzelfsprekend is de jeugdfi-
latelie een punt van grote aan
dacht voor de Stichting. Het 
Filatelie Scholenproject is in 
het verleden door de Stich
ting gesubsidieerd en ook in 
de toekomst zal de Stichting 
financieel deelnemen aan ac
ties die tot doel hebben het 
bevorderen van de belangstel
ling voor de filatelie onder 
jongeren.' 

Kan Nederland zonder de Stich
ting Filatelie? 

De voorzitter: 'Alles kan. Er 
zal dan wel naar andere we
gen moeten worden gezocht 
om aan geld te komen, zodat 
ook in de toekomst zoiets als 
de organisatie van tentoon
stellingen tot de mogelijkhe
den blijft behoren. Dat is las
tig; probeer maar eens een ge
schikte zaal te huren, dat 
loopt in de papieren. En op 
dat punt kan de Stichting 
hulp bieden, net als bij andere 
projecten waarvoor een bud
get nodig is.' 

Veel succes met uw nieuwe functie 
en dank voor uw medewerking. 

De voorzitter: 'Graag gedaan.' 
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DE VALK PHILATELIE 

1 LUX 
526/27 
540 
541 
542/44 
548/50 
551/52 
553/58 
559/61 
562/63 
564/66 
567/68 
569 
570/75 
576/77 
578 
579 
580 
580a/86a 
587/88 
589/94 
595/98 
599/00 
601/02 
603/08 
609/10 
611 
612/13 
614/19 
620 
621/24 
625/31 
632 
633 
634/35 
636 
637 
638/43 
644/46 
647 
648/49 
650 
651 
652/53 
654/59 

3 00 
0 20 
0,20 
135 
0,90 
0,75 
7,00 
180 
0 55 
0,90 
100 
150 
7 25 
0,55 
0,45 
1,10 
1,65 

14,50 
0.90 

11,75 
2,00 
0,90 
0,35 
5,85 
0,55 
0 45 
0 35 
5 50 
0 20 
0,55 
2,25 
0 25 
0 20 
0,45 
0,25 
0 25 
3,50 
0,65 
0,30 
0,35 
0,20 
0,20 
0,70 
3 00 
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660/67 
668 
669 
670/71 
672/77 
678 
679 
680/83 
684/85 
686/87 
688/90 
691/96 
697/98 
699 
700/01 
702/03 
704/05 
706 
707 
708/09 
710/15 
716/21 
722 
723 
724/25 
726/27 
728 
729/34 
735/37 
738/39 
740 
741/42 
743 
744 
745 
746/47 
748/53 
754/55 
756 
757/58 
759 
760 
761 
762 

2,00 
0,20 
0,35 
0 55 
2,00 
0,20 
0,20 
0,65 
0,55 
0.55 
0,80 
1,80 
0,45 
0,20 
0,55 
0,55 
0 35 
0,20 
0 20 
0 75 
2,00 
1,45 
0 25 
0 25 
0,45 
0,65 
0,25 
2 00 
3,30 
0,55 
0,25 
0,80 
0,26 
0,35 
0,20 
0 80 
2,20 
0,65 
0,20 
0,55 
0,35 
0,25 
0 25 
0 20 
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763 
764/69 
770/73 
774/75 
776 
777 
778/81 
782/84 
785 
786/90 
791/94 
795 
796/97 
798 
799 
800/01 
802 
803/07 
808/11 
812/13 
814 
815 
816/17 
818 
819 
820 
821/25 
826 
827 
828/31 
832/33 
834 
835 
836 
837/38 
839/40 
841 
842 
843/47 
848 
849/52 
853 
854/55 
856/57 

0,20 
2,00 
1,10 
0,75 
0,20 
0,30 
1,10 
1.45 
0,35 
3,15 
2,20 
0 20 
100 
0,35 
0,55 
1,10 
0,45 
4,25 
2.45 
1,45 
0,65 
0,50 
1,35 
0,30 
0,35 
0.40 
4.00 
1,35 
0,35 
195 
2,00 
0,40 
0,40 
0,45 
100 
1,00 
1.00 
1,10 
4,00 
3,00 
4,00 
0,65 
1,65 
2 70 
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858 
859 
860 
861/63 
864/68 
869/71 
872/73 
874/77 
878/79 
880 
881 
882 
883/84 
885 
886/90 
891/94 
895/96 
897/98 
899/00 
901 
902 
903/04 
905 
906 
907/11 
912/13 
914/16 
917/18 
919 
920 
921 
922 
923/25 
926/30 
931/34 
935/36 
937/38 
939 
940/42 
943 
944/45 
946 
947 
948/52 

1985 

0,85 
0,80 
0.75 
2,20 
6,00 
2,40 
3,00 
2,00 
1,80 
0.45 
0,40 
0,50 
1,80 
0,40 
5,40 
190 
1.55 
0,95 
110 
0,70 
0,85 
1,20 
4,10 
0,70 
5,00 
1,75 
2.40 
1.80 
0,90 
0,40 
0,40 
0,40 
0,70 
3,75 
3.60 
1,65 
3,60 
0,45 
1,10 
2,70 
0 90 
0,20 
0,45 
315 
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953/56 
957/58 
959/60 
961 
962/63 
964/65 
966 
967 
968/71 
972/74 
975/78 
979/80 
981/82 
983 
984 
985 
986 
987/89 
990 
991/95 
996 
997/00 
1001 
1002/03 
1004/05 
1006/07 
1008/09 
1010/11 
1012 
1013/17 
1018/19 
1020/23 
1024/25 
1026/27 
1028/29 
1030 
1031/32 
1033/35 
1036/40 
1041/44 
1045/46 
1047 
1048/49 
1050/53 

HEL 

2,70 
1,20 
1,80 
1,10 
0,55 
1,30 
0,60 
0,65 
3,75 
2,45 
2.80 
0,90 
1,10 
0,85 
0,55 
0,55 
0,55 
3.60 
0.55 
4,10 
1,00 
2,00 
0,45 
1,65 
0,65 
0,75 
0 80 
1.30 
0.40 
4,10 
1,35 
1,20 
3,25 
1,80 
2,70 
0.55 
1,00 
2,25 
4,95 
4,20 
1,10 
0.70 
5,40 
7,20 
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1054 
1055/56 
1057/60 
1061 
1062/66 
1067/70 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075/76 
1081/82 
1083/86 
1087 
1088/92 
1093 
1094/97 
1098 
1099 
1100 
1101/02 
1103/05 
1106/07 
1108/09 
1110 
1111/12 
1118/21 
1122 
1123 
1124/25 
1126/27 
1128/29 
1130/32 
1133/34 
1135/39 
1140/43 
1144 
1145 
1149/50 
1151/52 
1153 
1154/56 
1157/58 
1159 

1. 

1,00 
1.10 
4.20 
1,65 

12,25 
3,00 
0,95 
1,10 
0.85 
0.75 
5,40 
1,10 

12,25 
0,75 

14,25 
1 10 
4 20 
1,00 
1,00 
1 10 
3,60 
7 20 
0,70 
2,75 
0,85 
1,70 
6.60 
0.75 
0.75 
4,80 
2,15 
1,80 
7,20 
1,20 

13.25 
7,80 
085 
1,20 
5,40 
1,70 
0,85 
5,40 
2 40 
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Brabantse 
Postzegel en 
Muntenveiling 

Houdt op 18 december 1999 
haar 105® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

Wij veilen ca. 3500 l<avels, waaronder goede nummers 
Nederland, Overzee en buitenland. 

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

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

Vraag onze gratis catalogus aan I! 

mailto:bpv@iae.nl


II 

Opgaven voor deze rubriek in 
het januarinummer 2000 
(verschijnt begin januari) 
moeten uiterlijk op 1 decem
ber 1999 in het bezit zijn von 
de redactie van 'Philatelie', 
Klipper 2 , 1 2 7 6 BP Huizen. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kon 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 dat post
zegels slechts een onderdeel 
zijn van het op de beurzen 
aangeboden materiaal. Wij 
adviseren u daarom om bij 
het bezoeken van ver van uw 
woonplaats verwijderde eve
nementen eerst even met de 
organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

• Tot en met 14 november: 
Copelle aan den IJssel. Jubl-
leumposlzegeltentoonsteliing '20 
jaar rilatelistenverenlglng IJssel-
en Lekstreek. Gebouw DeTrefterp, 
Marsdiep 1 (eindpunt Metro 
Copelle). 75 jaar Kinderpostze
gels. 120 kaders (o.a. 1-kaderin
zendingen), handelarenstonds, 
zgn. gouddelvershoek. Openings
tijden: dagelijks van 10 tot 17 uur 
(op vrijdag tot 21 uur). Toegang 
en cotaloqus gratis. Tentoonstel
lingsenvelop: f 3.50 (per post f 
4.50; geld overmoken op Post
bankrekening 1546308 t.n.v. Ju
bileumcommissie filatelistenver
eniging IJssel- en Lekstreek te 
Krimpen aan den IJssel. Inlichtin
gen: P.Th. van Dijk, Boterdlep 7, 
2904 ED Copelle aan den IJssel, 
telefoon/faxOIO-4512925. 

2000 

• 27 februari: 
Nijmegen. Postzegeltotaal, open 
dog met propagondatentoonstel-
llng. 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-
kije, Tsjechië). Inlichtingen: 070-
3941070. 
• 2 4 , 2 5 en 26 maart: 
Voerendool. Limburgse Filalelis-
tendagen 2000, propogondoten-
toonstelling ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van de post
zegelvereniging 't Fakteurke te 

Klimmen en het 40-jarig bestaan 
van de Eerste Kerkroadse Philate
listen Vereniging. Cultureel Cen
trum Borenburg. 200 kaders, vei
ling, ruilmarkt, jeugdboek, handel 
aanwezig. Inlichtingen: R. Blom-
mers, Lulperbeekstraat 42,6343 
PV Klimmen, telefoon 045-
5753131. 
• 25 maart t / m 3 april: 
Bangkok (Thailand). 
Bangkok 2000, internationale 
tentoonstelling georgoniseerd 
door de Communications Authority 
of Thailand, in samenwerking met 
de nationale filatellstenbond van 
Thailand. Queen Sirlkit National 
Convention Center. Ca. 2.400 ka
ders. Informatie: Bangkok 2000 
Organizing Committee, P.O. Box 
2000, Headquarters Post Office, 
Bangkok 10002, Thailand. 
• 5 , 6 en 7 mei: 
Wijk bij Duurstede. Phila-
Wijck, fifatelistlsch evenement ge
orgoniseerd door de filatelisten-
vereniging Wijk bij Duurstede en 
jeugdpostzegelclub 'De Postduif', 
in samenwerking met het Neder
lands Rode Kruis. MS Henri 
Dunant, hoven van Wijk bij Duur
stede. Propogandotentoonstelling 
(ca. 140 kaders, waaronder 40 
voor de jeugd), Rode-Krulsten-
toonstelling, handelarenstonds. In
lichtingen: P. van der Sleen, Vlo-
moven 1,3961EA Wijk bij Duur
stede, telefoon 0343-572955, fax 
0343-592216. 
• 22 t / m 28 mei: 
Londen (Groot-Brittonnië). 
The Stamp Show 2000, wereld-
postzegeltentoonstelling georgani
seerd door P&O Events In samen
werking met Royal Mail. Eorls 
Court Exhibition Centre, Warwick 
Road. Co. 3.500 kaders. Informa
tie: The Stamp Show 2000, P.O. 
Box 372, Hoywards Heath, West 
Sussex RH 17 7FL,Groot-Brlttan-
nlë. 
• 3 0 mei t / m 4 juni: 
Wenen (Oostenrijk). 
WIPA 2000, internationale postze
geltentoonstelling (olie klassen). 
Austria Center. Inlichtingen: Orga-
nisotionskomlteeWIPA, Postfocn 
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. Lokotie: onbe
kend. Inlichtingen: NABA 2000, 
Bahhofstrasse8,CH-9001St. 
Gallen (Zwitserland). 
• 4 en 5 november: 
Berg en Dol. Propagondoten-
toonstelllng In bet kader van 750 
jaar Bera en Dol. Golden Tulip 
Hotel Vol Monte, Oude Holleweg 
5,10-17. Openingstijden: op bei

de dagen van 10 tot 17 uur. In
lichtingen: J.M. Rijsdijk, Postweg 
37,6523 KR Nijmegen, telefoon 
024-3221596. 
• 18 november: 
Leek. Noordphila 2000, propo
gandotentoonstelling met vereni
gingscompetitie. Nienoordcollege, 
Woezenburgloan 51,9.30-17.30 
uur. Inlichtingen: telefoon 050-
5019547. 

2001 

• 1 6 t / m 21 oktober: 
Kopenhagen (Denemarken). 
Hafnia 01, internationale postze
geltentoonstelling door de Deense 
Bond, In samenwerking met Post 
Danmarken de Deense handela-
renorganisotle. Thema: Building 
bridges between people. Bello 
Center. Inzendingen In drie klas
sen: traditioneel, thematisch en 
Open Klasse. Inlichtingen: 
Hofnio 01, Sirgroesvej 134, DK-
2770 Kostrup (Denemarken). 

2002 

• 3 , 4 en 5 mei: 
leek. Noordphila 2002 en Bird-
pex 4. Nienoordcollege, Woezen
burgloan 51,9.30-16.30 uur. In
lichtingen: telefoon 050-5034550 
(na 19 uur) of 050-5019547. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 13 november: 
Geldermolsen. Contactgroep 
Islamitische Wereld. De Gentel, 
Genteldijk 34,9.30-15. Telefoon 
055-3667769. 
's-Heerenberg. De Rot, Emme-
rikseweg7,13-17. Telefoon 
0314-663396. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstroot 4,10-16. Te
lefoon 023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, 
Uiverloan 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, Mulder-
woord 396,10-16. Telefoon 030-
6063944. 
Borne. 'tTibbeland, Oude Henge-
loseweg 123,10-16. Telefoon 
074-2662682. 
Boxtel. Bellevue, Boscheweg 34, 
10.30-13. Telefoon 0411-
673775. 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel 8, 
9.30-12,30. Telefoon 0493-

319063. 
Echt.Willie, Houtstraat 7,11-15. 
Telefoon 0475-486144. 
Heemstede. Casco de Luifel, 
Herenweg 96,11-15.30. 
Telefoon 023-5334252. 
Tienen. De Kruisboog, Minder
broedersstraat, 9-17. Inlichtingen: 
LVancleef,Albertvest 36,8-3300 
Tienen (België). 
• 20 november: 
Aalsmeer. Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclomenstraot 70,10-16. Tele
foon 0297-325158. 
Brielle. Zalencentrum, Longe-
straat 76,13.30-16.30. Telefoon 
0181-415640. 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp-
stroat 64,10.30-15.30. Telefoon 
026-3332635. 
Dronten. De Open Hof, 13.30-
16.30. Telefoon 0321-314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Morkelo. De Haverkamp, 
Stationsstraat, 10-16. 
Telefoon 0547-363000. 
Mijdrecht. Dr. J. van der Hoor-
laan 6,11-15. Telefoon 0297-
289322. 
Purmerend. Nederlandse Vereni
ging voor Thematische Filatelie. 
De Doele, Koemarkt 56,10-16. 
Telefoon 0299-423305. 
Sassenheim. De Blouwbond, 5 
Meiweg (naast rugbyveld), 11-16. 
Telefoon 0252-215972. 
Veenendool. De Lampeglet, 
Kerkewijk 10,10-16. 
Telefoon 0318-517569. 
Veldhoven. D'n Bond, Rapport
straat 29,10-16. Telefoon 040-
2534002. 
Waddinxveen. Ontmoetlngs-
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. 
• 2 1 november: 
Boxmeer. Van Diepen, Spoor-
straot 74,10-16. Telefoon 0485-
571842. 
Enschede. Vrieler, Brinkstraat 
301,10-16. Telefoon 053-
476417. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11-
16. Telefoon 026-3271979. 
Kaalheide. De Jreets, Kaolheide-
rsteenweg 105,14-17. Telefoon 
045-5415088. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Uden. Bitswijk Cellostraat 2, 
10-12.30. Telefoon 0413-265240. 
• 22 november: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemoker de Bruïneweg 272, 
19.30-22. Telefoon 026-
3340331. 
• 27 november: 
Apeldoorn. De Stolp (winkelcen
trum De Egelantier, De Moten), 

AHENTIE! 1 
Meldingen voor deze rubriek 
moeten v/fer/i/fc zes we
ken mor de verschijning van 
het nummer waarin u uw 
evenement opgenomen wenst 
te zien bij de redactie binnen 
zijn. Alleen schriftelijk opge
geven evenementen worden 
vemeldl Redactie Philatelie 

10.30-16. Telefoon 055-3669823 
(17-19 uur). 
Bodhoevedorp. Dorpshuls, Snel-
lluslaan 3,10-16. Telefoon 023-
5617279. 
Copelle aan den IJssel. De 
Trefterp, Marsdiep 1,10-17. Tele
foon 0180-317897. 
Dordrecht. CC Sterrenburg, 
Dalmeyerplein 10,10-16.30. 
Hilversum. De Koepel, Koplttel-
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Noordwijk. Bollenbad, Nieuwe 
Zeeweg 65,10-17. Telefoon 071-
3614198. 
Roermond. School/wijkgebouw, 
Schepen van Hertefeltstraot 27a, 
13-16. Telefoon 0475-562702. 
Zwolle. Veilinghuis, Voorstraat 
23,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 28 november: 
Copelle aan den IJssel. De 
Trefterp, Marsdiep 1,10-17. Tele
foon 0180-317897. 
Diemen. Burgemeester Blcker-
stroot 46a, 10-16. Telefoon 036-
5291178 
Echt. St. Joris, Cypresstroot 58, 
9.30-13. Telefoon 0475-483630. 
Helmond. De Herbergh, Molen
straat 98,9.30-13. 
Koog aan de Zaan. De Linde
boom, Raadhuisstraat 57 (ingang 
Verzetstroat), 10-17. 
Nijmegen. Dukenberg, Meijhorst 
70-39,10-16. Telefoon 024-
6414855. 
Oisterwiik. 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. 
Venlo. De Koel, Kaldenkerker-
weg 182b, 10-13. Telefoon 077-
3517700. 
• 1 december: 
Noordwijk-Binnen. De Wieken, 
Wossenaarsestroat, 13.30-17. 
Telefoon 071-3614198. 
• 4 december: 
Gouda. Korte Akkeren, Koningin 
Wilhelminaweg 251,13.30-17. 
Telefoon 0182-396440. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Lisse.'t Poelhuys, Vivoldistroat 4, 
10-16. Telefoon 0252-411406. 
Meppel. Nijmeljer, Marktstraat 



43,10-16. Telefoon 0528-
275629 (no 19 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.15-16.30. Tele
foon 0341-256163. 
Oosterhout-Zuid. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13-16. Telefoon 
0162-429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. Telefoon 
0297-286886. 
• 5 december: 
Asten. Jon van Hoek, Markt 12, 
9.30-12.30. Telefoon 0493-
319063. 
Uden. Bitswijk, Cellostraat 2,10-
12.30. Telefoon 0413-255240. 
Waalwijk. Het Nieuwe Udo, 
Vijverlaan 10,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
• 10 december: 
Aalsmeer. Aalsmeer. De Schakel, 
Cydamenstroot 70,10-16. Tele
foon 0297-325158. 
• 11 december: 
Amersfoort. Filatelistische Con
tactgroep Oost Europa. d'Oranje-
boom, Leusderweg 43,10-16. 
Telefoon 0346-572593. 
Drenten. De Open Hof, 13.30-
16.30. Telefoon 0321-314305. 
Haren. De Mellenshorst, Water-
huizerweg, 10-16. Telefoon 050-
5348082. 
Hilversum. De Koepel, Koplttel-
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, 
Uiverlaan 20,12-16. 
Telefoon 010-5915346. 
Steenwijk. De Beitel, Molen-
stroot 24,10-16. 
Welberg (Steenbergen). De 
Voert, Kop. Kockstraot 54,10-16. 
Telefoon 0167-567469. 
Zeist. CC Zeist-Kerkebosch, Graaf 
Adolflaon4,10-16. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig-
stroot 7,10.30-15.30. Telefoon 
0316-529241. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. Tele
foon 038-4771726. 
• 12 december: 
Boxtel. Bellevue, Boscheweg 34, 
10.30-13. Telefoon 0411-
673775. 
Deurne. 't Trefpunt, 
Heuvel 8,9.30-14.30. 

Telefoon 0493-319063. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,10-14. Telefoon 024-6413608. 
• 18 december: 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
straat 76,13.30-16.30. Telefoon 
0181-415640. 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10.30-15.30. Telefoon 
026-3332635. 
Heeze. De Volk, Jan Dekkers
straat 53, tijd onbekend. Telefoon 
040-2263192. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel-
v̂ eg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Huizen. Het Visnet, Rulterstraat 
7,10-16. Telefoon 035-5310865. 
Leek. Nienoordcollege, Woezen-
burgloon 51a, 10-16. Telefoon 
050-5034550. 
Mijdrecht. Dr. J. van der Hoor-
loon 6,11-15. Telefoon 0297-
289322. 
Papendrecht. De Palm, Van der 
Palmstraat3,10-16. Telefoon 
078-6411289. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk, Groensvoorde 3,13.30-17. 
Telefoon 0182-396440. 
Woudenberg. De Camp, De Bos
rand 15,13-17. Telefoon 033-
2864487. 
Zwolle. Veilinghuis, Voorstraat 
23,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 19 december: 
Etten-Leur. De Nobeloer, Van 
Berchemlaan 2,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11-
16. Telefoon 026-3271979. 
Kaalheide. De Jreets, Koalheide-
rsteenweg 105,14-17. Telefoon 
045-5415088. 
Uden. Bltsv l̂jk, Cellostraat 2,10-
12.30. Telefoon 0413-265240. 
• 20 december: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 272, 
19.30-22. Telefoon 026-
3340331. 
• 26 december: 
Echt. Willie, Houtstraat 7,11-15. 
Telefoon 0475-486144. 
's-Gravenhage. Congrescen
trum, Churchillloan 10,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerloan 61,10-13. Tele
foon 013-5284806. 

• 27 december: 
Dollsen. Parochiehuis, Emma-
straot 2,10-16. Telefoon 0529-
458267. 
• 28 december: 
Noordwijk. Bollenbad, Nieuwe 
Zeeweg 65,10-17. Telefoon 071-
3614198. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 17 november: 
New York (Verenigde Sta
ten). Verenigde Staten. Spink, 5 
King Street, St. James's, London 
SWlY6QS(Groot-Brittannië). 
• 18 november: 
Londen (Groot-Brittannië). 
6foo/-M/onmë. Phillips, 101 
New Bond Street, London WIY 
OAS (Groot-Brittannië). 
• 21 november: 
Hongkong (China). Hongkong, 
China. Spinlc, 5 King Street, St. 
James's, London SW1Y6QS 
(Groot-Brittannië). 
• 25 novemberber: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Verzameling Peter David Mortlock 
Phillips, 101 New Bond Street, 
London WIY OAS (Groot-Brittan
nië). 
• 26 november: 
Londen (Groot-Brittannië). 
P;7co/mß/on(/en. Phillips, 101 
New Bond Street, London WIY 
OAS (Groot-Brittannië). 
• 15 december: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannië. Spink, 5 King 
Street, St. James's, London 
SW1Y6QS (Groot-Brittannië). 
2000 
• 16 december: 
Londen (Groot-Brittannië). 
iVere/i/. Phillips, 101 New Bond 
Street, London WIY OAS (Groot-
Brittannië). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

1999 

10 november: 
Kinderpostzegels; drie zegels von 
80-f 40 cent, gewijd aan het thema 
'kinderboekenillustraties'. 

3 0 november: 
Kortingzegel; velletje met twintig 
zegels van 55 cent. 

Nederlandse Antillen 

1 december: 
Kortingzegels; zegels van 35 en 
150 cent. 

Suriname* 

November/december: 
Ingebruikneming van de brug 
over de Coppename; twee zegels. 
3 december: 
Kinderpostzegels / 999; (drie 
zegels en een velletje). 

*: waarden niet opgegeven door 
Surpost 

België 

8 november: 
Rode Kruis (diverse activiteiten): 
twee zegels van 1 7-H4 f. 
8 november: 
Kerstmis/Nieuwjaar (wedstrijd 
grafische scholen): een zegel van 
15f. 
6 december: 
Een reis door de twintigste eeuw in 
tachtig zegels, aflevering I (twin
tig hoogtepunten): een velletje 
van twintig zegels van 17 f. 

M U S E U M VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 82 
2518AD's-Gravenhage 
Telefoon 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
lnternet: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 
gesloten 

Zaal Postzegels Nederland 

Permanent te zien: 
• Nederlond en de (voormalige) 
Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: postwoarde-
stukken Nederland en de Over

zeese Rijksdelen 1871-1912 
• Diapresentatie: Vormgeving van 
de Nederlandse postzegels 

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

Zaal Postzegels Buitenland 

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

Tijdelijke expositie: 
• 'Vogels onder de loep', een the
ma-verzameling postzegels en 
poststukken: postzegels, eerstedo-
genveloppen, maximumkaorten, 
luchtpost en ontwerpen/proeven 
met het thema vogels. De geschie
denis en ontwikkeling van net the
matisch verzomelen. 

Studiezalen 

Voor ge<nteresseerden is er om de 
week, op donderdag, gelegenheid 
om materiaal uit het depot van de 
afdeling Post op te vragen en te 
bekijken. Telefoon: 070-
3307560. 
Op de olgemene studiezaal in de 
bioliotheek kunt u, eveneens no 
eerst een afspraak te hebben ge
maakt, op donderdagen tijdens de 
openingsuren terecht. Telefoon: 
070-3307581. 

N I E U W ZEELAND 
Scfiriftelijke 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. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiateiistische benodigdheden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

http://www.pttmuseum.nl
http://www.pttmuseum.nl
http://hotmail.com


Postzegel Partijen Centrale 

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

782 

Waar doet Sinterklaas zijn inkopen ? 
Bij de Postzegel Partijen Centrale ! U ook ? 

U kunt nu 6 dagen in de week bij ons terecht om op uw gemak, onder het genot van 
een kopje koffie, warme chocolade of iets fris, onze partijen en collecties te bekijken. 

Wat hebben wij o.a. aan te bieden ? 
- meer dan 600 verschillende partijen, variërend in prijs van f 100,- tot f 25.000,-, 

- meer dan 750 'koopjes' in de prijsklasse van f 10,- tot f 100,-, 
- ruim 50.000 FDC's voor f 1,- per stuk, waarbij veel motief. 

Vraag onze gratis partijenlijst geheel vrijblijvend aan ! 
Maandelijks geven wij onze partijenlijst uit. Daarop staan onze partijen/collecties en eventueel bijzondere 

aanbiedingen vermeld.Wij proberen onze partijen zodanig te beschrijven dat u, als u niet naar Den Haag kunt 
komen, ook telefonisch/schriftelijk of per fax kunt bestellen. Uiteraard geldt onze volle-tevredenheids-garantie. 

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

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

Openingstijden: ma/vr 09.00-17.OOu. za 10.00-16.OOu. Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. 
Bij bestellingen boven de F 150,- zijn de verzendkosten voor PPC! 

1^ ************************************ INPORMATIEBON ***************************************** 
Naam : Tel.: 
Adres: 
Postcode/Plaats : 
Interessegebieden : 99novPh 

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



Postzegel P 
Dit is een kleine selectie 

4622 ANTIGUA Pfr/ongebr/gebr In map 
1953/1981 Een kleine verzameling op albumbladen 

4966 ARGENTINIË Vnl gebr In map 
+/-1860/1980 Een leuke beginnersverzameling op 
albumbladen waarbij veel ouder materiaal 

3978 AUSTRALIË Pfr/ongebr/gebr In album 
1913 1987 Zeer goed gevulde verzameling met 
hoog nominaal en veel oud materiaal 

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

3784 AZIË Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Een interessant boek met veel China Zeer gewild 
materiaal Leuk om uit te zoeken 

4967 BAHAMAS Vnl gebr In map 
+/-1890/1978 Een beginnersverzameling op album
bladen Met veel klassiek en ook enkele betere 
zegels 

4424 BALTISCHE STATEN 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Een rommelig boek Leuk om uit te zoeken 

4948 BARBADOS Vnl gebr In 2 insteekboeken 
Een goed gevulde handelsvoorraad met veel beter 
materiaal Uitermate geschikt voor de rondzend 
dienst Zeer hoge cataloguswaarde 

4884 BELGIË Ongebr /gebr In album 
1860/1994 Een leuke beginnersverzameling met 
veel zegels 

4949 BELGIË Pfr/ongebr In album 
1932/1972 Een mooie verzameling met vele top 
series uit de jaren 30 40 en 50 Zeer geschikt om 
mee verder te gaan Hoge cataloguswaarde 
Schaars materiaal 

4954 BERMUDA Vnl gebr In map 
Een kleine verzameling op albumbladen met 
voornamelijk ouder materiaal 

4968 BRAZILIË Gebr In map 
Een goed gevulde verzameling op albumbladen met 
vnl ouder materiaal 

4947 BRITS MAROCCO 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Handelsvoorraad Een mooi geheel met veel zegels 
van dit schaarse gebied Waarbij ook veel betere 

4771 BRUNEI Ongebr In map 
Enkele betere series op albumbladen waarbij ook 
enkele series van andere Maleisische staten 

3829 CAMBODJA Pfr In insteekboek 
Vol boek met ruim 200 motief series en blokken 

4922 CANADA Vnl gebr In map 
Een rommelig kavel met vnl ouder materiaal 
Leuk om uit te zoeken 

4970 CEYLON Gebr In map 
+/1875/1980 Een leuke beginnersverzameling op 
albumbladen met veelal oudere zegels 

4971 CUBA Ongebr /gebr In map 
Een leuke beginnersverzameling op albumbladen 
waarbij het oude deel goed vertegenwoordigd is 

4888 CYPRUS Pfr In album 
1948/1986 Een mooie verzameling met veel betere 
series uit de beginperiode Zoals opdrukserie 1960 

4972 CYPRUS Gebr In map 
Beginnersverzameling met vnl ouder materiaal 
Waarbij ook enkele betere waarden 

4956 DENEMARKEN Gebr In map 
1860/1990 Een beginnersverzameling op album
bladen waarbij veel ouder materiaal 

4973 ECUADOR Ongebr /gebr In map 
1865/1950 Met ook iets moderner materiaal 
Een goed gevulde verzameling op albumbladen 

4727 ENGELAND Ongebr In map 
Een kleine verzameling frankeerzegels 

art i j en Centrale 
van onze november-partijenlijst. 
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Partijen/collecties zijn schriftelijk/telefonisch of pe 

4899 ENGELSE KOLONIEN Pfr In 2 inst boeken 
Verzameling blokken waarbij veel motief 
Cataloguswaarde+/ ff 14 000 

4927 ENGELSE KOLONIEN Vnl gebr In map 
Een kleine verzameling op albumbladen met voor 
namelijk ouder materiaal 

4969 ENGELSE KOLONIEN Ongebr /gebr In map 
Een rommelig geheel op albumbl met interes mat 

4841 FAROER EIL Pfr In map 
1988 1998 vrijwel kompleet waaonder booklets/ 
blokken Hoog nominaal' 

4974 FINLAND Gebr In map 
Een leuke beginnersverzameling op albumbladen 
Met veel materiaal 

4975 GRIEKENLAND Ongebr /gebr In map 
Een mooie beginnersverzameling op albumbladen 
met voornamelijk vooroorlogs materiaal 

4976 GROENLAND Ongebr /gebr In map 
Een beginnersverzameling op albumbladen met 
vnl betere zegels 

4977 GUATEMALA Ongebr /gebr In map 
-I-/-1875/1975 Een kleine verzameling op album 
bladen met voornamelijk ouder materiaal 

4965 IRAN Pfr In insteekboek 
1973/1993 Een vrijwel komplete verzameling met 
veel motief 

4776 JAPAN Vnl pfr In map 
Een rommelig geheel op insteekbladen waarbij 
veel jaren 50 Een mooie partij met veel beter 
materiaal 

4830 LEVANT Ongebr /gebr In map 
Collectie waaronder nrs 24 gebr , 66/74 ongebr 
Cataloguswaarde 2850 

4822 LOMBARDIJE/VENETIE Gebr In map 
1850 1863 kompleet Cat waarde 8040 -

4645 MALEISIË Vnl gebr In album 
1957/1990 Een kleine verzameling op albumbladen, 
waarbij Staten 

4719 NEDERLAND Ongebr/gebr In album 
1867/1979 Een goed gevulde verzameling met 
veel betere komplete series 

3739 NEDERLANDSE KOLONIEN 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1870 1965 Leuke beginnersverzameling met veel 
interessant materiaal 

4726 PAPUA NIEUW GUINEA Ongebr/gebr In map 
1952/1985 Een goed gevulde verzameling met 
veel motief 

4978 PERZIE Ongebr /gebr In map 
Met Iran Een beginnersverzameling op albumbladen 

4414 POLEN Pfr/ongebr/gebr In insteekboek 
1919/1987 Een kleine verzameling waarbij betere 
series en blokken Een mooi geheel met veel 
zegels 

4777 RYU KYU Vnl pfr In map 
Een rommelige partij met veel materiaal Waarbij 
doubletten Zeer geschikt voor wederverkopers 

4500 TOGO Pfr In album 
Een goed gevulde verzameling met vnl jaren 60 
Waarbij veel motief 

4853 TURKIJE Pfr /ongebr /gebr In insteekalbum 
Collectie met veel materiaal waaronder doubletten 

4248 WERELD Pfr/ongebr/gebr In doos 
Een zeer avontuurlijke uitzoekdoos met vele 
duizenden zegels op albumbladen in zakjes op 
kaartjes enz enz Topvondsten gegarandeerd 

Vele avonden uitzoekplezier 
EXTREEM HOGE CATALOGUSWAARDE 

4811 ZUID/MIDDEN AMERIKA Ongebr In map 
Collectie op speciale bladen Rond 1900 
UPU emissies w o Nicaragua 
Cataloguswaarde ca ff 3100 

r fax te bestellen. Prijzen in Nederlandse guldens 
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RUUD SllBBE (PPC):'BEIANGSFEUJNG 
VOORDEFIIATEUESTUGT!' 

Motto: Vwvemmänghoeßmädmrtenjn' 

m 

De Postzegel Partijen Centrale 
is gevestigd in een als een 
overheidsgebouw ogend pand 
aan de Zeestraat, naast Pano
rama Mesdag en schuin tegen
over het Nederlandse PTT 
Museum. De statige hal doet 
vermoeden dat zich hier, ver
spreid over diverse ruime ver
diepingen, wel exotische han
delsondernemingen, slimme 
ingenieursbureaus en vage 
consultants zullen bevinden. 
Het decor maakt wat balorig. 
Kordaat binnenlopend bij de 
PPC op de eerste etage, vra
gend aangekeken door drie 
heren en een mevrouw, zegt 
de bezoeker op gepaste toon 
en met dito gelaatsexpressie: 
'Goedenmiddag. Wij zijn van 
de Belastingdienst.' Het effect 
van zo'n mededeling, weten 
we, is telkens anders: van zwij
gend wit wegtrekken tot het 
vervallen in een zenuwachtige 
hoestbui. Ruud Stibbe (52), 
eigenaar van de PPC, schatert 
het echter ontspannen uit: 'Ja, 
dat zal wel! Koffie? Choco
lademelk?' We opteren voor 
het laatste; die Stibbe, die 
heeft niets te verbergen, daar 
is mee te praten. En dat doen 
we dan ook. 

De PPC, vertel. 

Stibbe: 'Een jong, snelgroei
end bedrijf dat z'n klanten 
elke maand veel nieuwe col
lecties te bieden heeft tegen 
heel aantrekkelijke prijzen. 
We zijn geopend van dinsdag 
tot en met vrijdag van negen 
uur 's morgens tot vijf uur 's 
middags en 's zaterdags van 
tien uur 's morgens tot vier 
uur 's middags. Wie zich hier 
meldt krijgt een uitgebreide 
alfabetische lijst ter inzage 
met daarop alle kavels van bo
ven de honderd gulden. Elk 
insteekboek, elk album en ie
dere map is door de klant te 
bekijken. Er zijn zitplaatsen 
voor twintig personen. Of ze 
nu tien minuten blijven of een 
halve dag, het maakt ons niet 
uit. Er is gratis koffie, thee, li
monade... ' 

...en chocolademelk. 

'En chocolademelk. Meestal is 
het al gauw een gezellige boel. 

DOOR THOMAS LEEFLANG 

Uniek in Nederland en misschien zelfs wel in Europa: de 

Postzegel Partfien Centrale (PPC) in Den Haag. De 

overweldigende hoeveelheid kavels van de PPC wordt in een 

maandelijks vernieuwde aanbiedingslijst realistisch 

omschreven. Van: '3997, Motief, ongebruikt en gebruikt, in 

album. Een rommelig geheel met veel interessant materiaal.' 

tot: '3888: Wereld, ongebruikt en gebruikt, in vier 

insteekboeken. Een prachtige partij met veel topzegels.' 

PPC-directeur Ruud Stibbe 'We hebben zitplaatsen voor twintig personen' 

Er komen hier beginners die 
voorzichtig voor een paar tien
tjes meenemen en er zijn ge
vorderden die voor duizen
den guldens in één keer ko
pen. Of iemand nou een piek 
wil besteden of twaalf mille, ie

dereen is welkom. Ik raad 
mensen aan: kun je meer dan 
de helft van een partij, zeg 
maar een kavel, voor de eigen 
collectie gebruiken, koop 
dan. Er zijn verzamelaars die 
een verzameling kopen om er 

thuis, in alle rust, hun man
co's uit te halen. Wat er dan 
overblijft, kunnen ze bij de 
PPC terugbrengen. Inruilen is 
mogelijk, we doen daar nooit 
moeilijk over.' 

Welke landen zijn onder verzame
laars eigenlijk het meest in trek ? 

Stibbe: 'De Verenigde Staten, 
Duitsland, Zwitserland, uiter
aard Nederland en landen die 
misschien niet zo voor de 
hand liggen als Cuba en Tsje-
choslowakije doen het heel 
goed. Waar weinig of geen 
vraag naar is zijn de Arabische 
Staten. Met het 'plaatjesgoed', 
waar de markt in de loop van 
de jaren mee is overvoerd, is 
weinig te beginnen.' 

Hoe zijn de reacties van uw klan
ten? Enthousiast waarschijnlijk. 
Uzult mij tenslotte nut toevertrou
wen dat hier stenen van ontevre
den kopers door de ruiten gaan. 

Stibbe: 'Er komen alleen posi
tieve reacties binnen. Gaat u 
niet zitten glimlachen, het is 
zo. Er zijn hier verzamelaars 
binnengestapt die na verloop 
van tijd vrienden van mij zijn 
geworden, mensen waarmee 
ik een band heb opgebouwd. 
Ik krijg enthousiaste telefoon
tjes van klanten die in een par
tij absolute topzegels aantrof
fen. Brieven en kaartjes kan ik 
u laten zien met bedankjes. 
Ook klanten die elkaar hier 
ontmoeten blijken later hob
bymaatjes te zijn geworden. 
Heel leuk. Negatieve reacties 
schieten mij niet te binnen. Ja, 
als iemand per post of telefo
nisch een wereldverzameling 
koopt en achteraf constateert 
dat er te weinig interessants 
voor hem inzat, dan is dat te
leurstellend. Zoals ik al zei: 
geen nood, wij nemen zo'n 
collectie weer in zonder dat 
de verzamelaar er teveel op 
hoeft toe te leggen. Maar dat 
gebeurt sporadisch. We geven 
steeds een exacte omschrij
ving van de kavels. Ons motto 
is niet voor niets: 'Uw hobby 
hoeft niet duur te zijn!' Wij 
trekken de mensen het vel 
niet over de neus, laat dat dui
delijk zijn.' 

Duidelijk. Is Philapost uit Berkel-
Rodennjs overigens een concur
rent! 

Stibbe: 'Concurrent, concur
rent. Een goede collega. Zij 
zijn meer gespecialseerd in 
dozen met zegels, wij doen het 
met collecties in albums en in
steekboeken. Dozen vol ze
gels, er zijn mensen die dat 
heel aantrekkelijk vinden. 
Onze kracht zit in de moge
lijkheid dat alles hier vooraf 
secuur kan worden bekeken 
en dat de mensen in de partij-



en waardevolle zegels kunnen 
aantreffen. De door ons inge
kochte partijen - dat is belang
rijk - worden niet uitgezocht. 
De collecties blijven in tact, 
zoals wij ze inkopen gaan ze 
de deur weer uit. Wij halen er 
geen zegels uit, wij voegen 
niets toe en wij stellen zelf 
geen partijen of collecties sa
men. De klant kan de inhoud 
van z'n aankoop later rustig 
uitzoeken, wij doen er in we
zen niets aan, we beschrijven 
alleen zo correct mogelijk de 
inhoud.' 

Waar haalt u uw handel van
daan f Bij wie en waar bent u op 
uw beurt 'klant'? 

Stibbe: 'Uiteraard verkopen 
wij niet al onze kavels. Boven
dien nemen wij gedeelten van 
hier gekochte collecties terug. 
Eenmaal per jaar worden die 
overschotten tegen bodem
prijzen opgeruimd. Bij buiten
landse postzegelhandelaren 
vindt hetzelfde plaats. In 
Duitsland, in België, in Enge
land, in Amerika en noem 
maar op betrek ik van hande
laren collecties die voor hen 
commercieel minder interes
sant zijn. Voor ons is het daar
entegen prima materiaal. De 
handelaar in het buitenland 
koopt van een particulier, hij 
houdt wat hij kan gebruiken -
een Amerikaan selecteert 
Amerika, een Brit kiest Enge
land, enzovoorts - en de rest 
neem ik over. Van particulie
ren in Nederland koop ik wei
nig. Soms neemt iemand con
tact met mij op en zegt dat-ie 
een land weliswaar vrijwel 
compleet heeft maar dat het 

Zoeken naar een vondst in een van de 
collecties van de Parti|en Centrale 

te begrotelijk voor hem wordt 
die collectie echt volledig te 
maken. Hij wil dan met een 
ander land starten en biedt de 
PPC als inruil z'n incomplete 
verzameling aan. Daar ga ik 
vanzelfsprekend op in. Nog
maals: zoiets komt niet vaak 
voor. Mijn bronnen liggen 
over de grens.' 

Hebt u als inkoper, om het in het 
Bargoens te zeggen, wel-es 'een ze
perd' geladen? 

Stibbe: 'Een strop treft, net als 
elke filatelist, ook mij wel eens 
een keer. Ik bekijk - en dat ge
beurt vaak in haast - nogal om
vangrijke partijen zegels. 
Mooie albums of insteekboe-
ken waarin gemiddeld zo'n 
vijftienhonderd zegels zitten. 
Ik draai tien belangrijke ze
gels waarop m'n oog valt om 
en constateer: postfris, prach
tige kwaliteit, mankeert niets 
aan, dit is een keurige verza

meling. Later hoor ik van m'n 
medewerkers Joop Meijs en 
Jorden van der Ven: 'Ruud, 
had je toen je dag niet? Het 
merendeel van de zegels zit 
vol plakkers!' Maar gelukkig 
komt dat heel weinig voor.' 

Hoe ziet u de toekomst van de fila
telie in het algemeen ? 

Stibbe: 'Ik ga niet mee met de 
doemdenkers die stellen dat 
de postzegelverzamelaar ver
grijst en dat de jeugd het laat 
afweten. Ik zie hier vaak va
ders met hun kinderen die 
voor een paar tientjes een leu
ke partij zegels voor de 'kids' 
aanschaffen. Daarna, als de 
drempelvrees is overwonnen, 
komen de jongelui zonder pa 
en weten ze al gauw de weg in 
de kavels. Het valt me trou
wens op hoe snel jonge men
sen zich inwerken in de mate

rie. Ze zien razendsnel bijzon
dere dingen, ze ontwikkelen 
in hoog tempo een, wat ik 
maar noem, 'filatelistische in
telligentie'. Er zijn er natuur
lijk die op een gegeven mo
ment afhaken, maar ik weet 
uit ervaring dat die nader
hand meestal weer terugkeren 
bij hun hobby. Zelfs ouderen 
die gepensioneerd zijn, of om 
welke reden vervroegd uit het 
arbeidsproces zijn getreden, 
schaffen zich bij de PPC een 
collectie zegels van een be
paald land aan en omarmen, 
boven hun vijftigste, vol over
gave de filatelie als liefhebbe
rij. Het zijn dankbare klanten, 
die aan hun nieuwe activiteit 
veel levensvreugde beleven. 
Dat de filatelie minder belang
stelling zou ondervinden zoals 
ik hier en daar wel hoor bewe
ren, kan ik niet beamen. Het 
tegendeel is eerder het geval.' 

Snuffelen m porti|en bi| de PPC aan de Zeestraat in Den Haag 

1 s t e K L A S K I L O V V A A R veelal met 1999 uitgaven 
GROOTFORMAATZEGELS 

1 WEST-EUROPA prachtige mix met HWs 
2 SCAtJDINAVIE incl kleine landen 
3 FINLAND met boekieszeqels, zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekieszeqels en HW's 
5 NOORWEGEN veel HWs 
6 DENEMARKEN veel nieuw 
7 FAR OER zeldzaam mooi 
8 IJSLAND schitterend, enorme cat v̂ aarde 
9 GROENLAND zeer schaars, dus reserveren 50qri 

1 n FNGFI AND met nipiiw en HW's 
10A ENGELAND GREETINGS qoede variatie 
lüB ENGELAND REGIONALS qrote variatie 
11 IERLAND zeer mooie sortennq 
12 KANAALEILANDEN reserveren 
13 BELGIË veel verschillende zegels 
14 ESTLAND, leuke variatie 
15 FRANKRIJK prachtiq assortiment 
16 DUITSLAND mettoeslaq 
17 DUITSLAND zonder toeslaq, veel nieuw 
18 NEDERLAND mettoeslaq 
19 ZWITSERLAND met toeslaq en HWs 
20 OOSTENRIJK mooie sortennq met HWs 
21 LIECHTENSTEIN prachtiqe variatie met HWs 
22 MALTA moeili|kverkri|qbaar 
23 AUSTRALIË nieuw en met HWs 
24 NIEUW ZEELAND Prachtiq modern materiaal 
25 CANADA kort qeknipt en dus zeer veel zeqels 
26 JAPAN werkelijk fantastisch assortiment 

100 GR 
f - , -
f - , -
f 15,-
f 16,-
f 20,-
f 14,-
ƒ120,-
f 65,-
f 75,-
ƒ 11 -
f 25,-
f - , -
f 20,-
f 25,-
f 18,-
f 38,-
f 50,-
f 17,-
/ 14,-
/ 12,-
/ 20,-
/ 36,-
f 85,-
f 17,-
f 16,-
f 25,-
f 25,-
ƒ 2 5 , -

250 GR 
ƒ 4 5 -
f 55 
f 36 
f 38 
f 48 
f 30 
f -
f150 
f -
f 25 
f 60 
f 15 
f 48 
f 55 
f 42 
i -
f 120 
f 40 
f 30 
f 28 
f 48 
ƒ 85 
f -
f 40 
ƒ 38 
ƒ 60 
f 60 
ƒ 60 

_ 
-
-
-
-
-
-
-

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

1KG 
f170,-
f - , -
f140,-
f150,-
f185,-
f120,-
f - , -
f585,-
f - , -
f 95 
f 230-
f - ,-
f 185,-
f — 
f165,-
f - , -
f 4 5 0 -
f155,-
ƒ120,-
ƒ110,-
ƒ185,-
ƒ325,-
ƒ - , -
ƒ155,-
ƒ150,-
ƒ225,-
ƒ - , -
ƒ230,-

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

500 GR 
ƒ 40,-
f 45 
f 20 
ƒ 40 
ƒ 28 
ƒ 20 
f 45 
ƒ 24 
ƒ 35 

-
-
-
-
-
-
-
-

1KG 
f 75,-
ƒ 80,-
ƒ 35,-
ƒ 75,-
f 55,-
f 38,-
ƒ 80,-
ƒ 45,-
ƒ - , -

5 KG 
ƒ325,-
ƒ375,-
f135,-
ƒ325,-
ƒ250,-
ƒ175,-
ƒ375,-
f205,-

1 Nu ook bereikbaar per E-MAIL: j .haarlem@wxs.nl | 
T E KOOf G E V R A A G D : 

Wij zijn altijd geïnteresseerd in goede kwaliteit kilowaar (dus niet uitge
zocht!) b v . afkomstig van bedrijven, instellingen, prijsvragen, etc. 
Heeft u (of weet u) iets te koop, neem dan eens contact op. 

NADERE INFO? BEL, SCHRfJF OF FAX GERUST.' 
Bezoek mogeli jk na telefoniscf ie afspraak. Levering uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetal ing op gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl . rembours - wijzigingen voorbehouden. 
Bij aankoop van minimaal 3 soorten 5 % korting bij aankoop boven ƒ 150 , -
en 1 0 % boven ƒ 400 , - . Deze regeling geldt niet voor aanbiedingen. 
Geen bestell ing onder ƒ 75 , - . 
Betaling ook mogelijk met uw creditcard 1^ •mam 
(VISA en EUROCARD/MASTERCARD) « K — 

Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 3 3 0 , 6 5 0 0 AH NIJMEGEN 

1 Kosizegeinanaei j . ^ VAN n A A K L E M I 

785 

mailto:j.haarlem@wxs.nl
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Noten: 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 don 
wil dot zeggen dot de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' von maart (3) 
op bladzi|de 223 

Als bi| een zegel geen omschriiving 
wordt gegeven don IS de zegel of de 
omschri|ving ervan (nog) met door de 
samenstelster von deze rubriek ont
vangen 

Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost 
vereniging worden vermeld, dit houdt 
echter met automatisch in dat derge 
Ójke emissies in tentoonstellingscollec
ties mogen worden opgenomen 

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
2911'99. Kerstmis 1999. 
3. F. Engelen. 

AZOREN 
39'99. Hedendaagse schilders; 
schilderijen. 
51.,95.,100.,140.e.(E0.25, 
0.47,0.50,0.70). Resp.'Emiaran
tes' (1926) van Domingos Rebelo 
(18911975),'portret van Vitorinc 
Nemésio' (1966) van Antonio Da
costa (19141990),'Espera de 
gado no Alto das Covas' (naïeve 
schilderkunst) van José Van der 
Hagen (José Orlando Bretäo, 
19391998),'Os llhéus de Vila 
Franca': rotseilanden van Vila Fran
ca van Duarte Maia (18671922). 

BELGIË 
Afbeelding melding 10/704. 

17 
It' 

»^0,42 

C

BOSNIEHERZEGOVINA 
224'99. Honderdtwintig joor 
eerste gymnasium van Sarajevo 

0.40 (M) 2x. Resp. gymnasium, 
universiteitsgebouw (Sojv.). 
224'99. Inheemse fauna en 
flora. 
0.80,1.10 (M). Resp. Columba 
nigrirostris (vogel), Knautia sora
jevensis (flora). 
205'99. Dertig jaar eerste be
mande maanlanding. 
2. (M). Neil Armstrong, maan en 
aarde. 
205'99. Europa 1999; thema 
'natuurparken en nationale par
ken'. 
2. (M). Gebied bij de rivier de 
Una. 
156'99. Internationale dag 
milieubescherming. 
0.80 (M). Bunabron bij Blagaj. 
156'99.'Philexfrance 99', in
ternationale postzegeltentoonstel
ling. 
2. (M). Kerk en moskee, beeld

merk. 
156'99. 
Week van het 
kind; deelneming 
van Bosnië aan 
de 'Special Olym
pics', 'North Ca
rolina'. 
0.50 (M). Kin
dertekening 'zon 
en sporters'. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Servische republiek) 
153'99.Frankeerzegels; 
stadsgezichten. 
0.15,0.20, A, 0.75, R, 2., 4.50, 
10.(Nd.).Resp.Bi|eliina,Soko
loc. Banjo Luko, Prijeaor, Trebinje, 
Brcko, Zvornik, Doboj. 
263'99. Oprichting staats
luchtvaartmaatschappij 'Air 
Srpska'. 
0.50 (tweemaal), 0.75,1.50 
(Nd.). Passagiersvliegtuigen. 
194'99. Wereldkampioen
schap tafeltennis, Belgrado. 
1., 2. (Nd.). Resp. op wereldbol 
lijkende tafeltennisbal, 
tofel/bot/bal. 
45 '99. Europa 1999; thema 
'natuurparken en nationale par
ken'. 
1.50,2.(Nd.).Resp.Kozara,Pe
rucica. 
265'99. Zevenhonderdtachtig 
jaar DabroBosnisch en Zahums
KoHerzegovinisch aartsbisdom/ 
vierhonderdtachtig jaar drukkerij 
van Gorazde. 
Velmetachtmaal0.50(Nd.)en 
centraal een vignet. Resp. stich
tingsoorkonde drukkerij von Go
razde (1519), klooster Dobrun 
(15de eeuw), initiaal G van de 
drukkerij van Gorazde (1521), 
klooster Zitomislic, vignet, kloos
ter Gomionica, icoon met Maria 
met Kind/aartsengelen/profeten, 
icoon van St. Nicolaas, icoon van 
de Heilige Drieëenheid. 
177'99. Fauna; zoetwatervis. 
Strook met tweemaal 0.50, vig
net, 0.85,1.(Nd.). Resp. Saimo 

trutta morpho fario, Solmo trutta 
morpha lacustris, vignet, Hucho 
hucho, Thymallus thymallus. 

BULGARIJE 
156'99. Beschermheiligen van 
Europa/'Bulgaria 99', internatio
nale postzegeltentoonstelling in 
Sofia. 
Blok met viermaal 600 L Vier ver
schillende iconen uit de 19de eeuw 
met St. Cyrillus en St. Methodius; 
blokrand met beeldmerk. 
207'99. 'Bulgaria 99', natio
naal park 'Pirin'; alpine flora. 
600 L. Viermaal; blok. 
277'99. Paddestoelen. 
0.10,0.18,0.20,0.601.; blok. 
108'99. Totale zonsverduiste
ring. 
Blok. 

CYPRUS 
309'99. Honderdvijfentwintig 
jaarUPU*. 
15,35 c. Resp. van enveloppen 
gevouwen vliegers, kleuren lucht
postenvelop; beide zegels met 
beeldmerk. 

309'99. Maritiem Cyprus 
1999; thema 'Shipping in the 
Dawn of a New Century' (36 ok
tober 1999). 
Blok met viermaal 25 c. Schepen, 
vlag, verrekijker, marinepet, zee
kaart; velrand met beeldmerk 
'tien jaar Maritiem Cyprus'. 

DUITSLAND 
Afbeelding melding 10/704. 

llOi Z ßeutsciwr ^uiïiïatf(I«tst^ 1999 

Muster 
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1410'99. Toeslagserie ten 
bate van sociale voorzieningen 
1999; de kosmos. 
1 OOt50 (tweemaal), 110t50 
(tweemaal), 300+100 Pf. Resp. 
Andromedonevel, sterrenbeeld 
Zwaan (Cygnus), geëxplodeerde 
ster in röntgenlicht, kometenbot
sing met Jupiter (met hologram), 
'Gesamthimmel im Gammalicht' 
(met hologram). 
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1410'99. Serie'bruggen'. 
llOPf.De'Goltzschtalbrücke'bij 
Reichenbach in het Vogtland (zuid
westen van Saksen, treinverbin
ding tussen Reichenbach en 
Netzschkou). 
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DENEMARKEN 
1011'99. Millenniumzegels. 
4. kr. Tweemaal. Joortoilen 1999 
en 2000 met resp. goiflijnen, har
tjes. 

1410'99. Vijftig jaar DGB 
(Deutscher Gewerk
schafts Bund). 
110 Pf. Letters DGB 
en tekst. 
2210'99. Auto
maatzegel. 
110 Pf. Posthoorns. 

ESTLAND 
239'99. Hon
derdvijfentwintig 
jaar UPU*. 
7. kr. Beeidmerk. 

FAROER 
279'99. Schilderingólvur av 
Reyni (geboren in 1920); schilde
rijen. 
4.50,6., 8., 20.kr. Resp. 
'Bygd', 'Hijsavik', 'Reyitt regn', 
'Genta'. 

279'99. Kerstmis 1999. 
4.50,6. kr. Resp. Adam en Eva 

met ap
pel, be
gin Jo
hannes
evange
lieCIn 
den be
ginne 
was het 
Woord 

. . . ' ) , vijg; enge! Ga
briel met de oankondi
gingsboodschap bij 
Knielende Moria (Lucas 
1:2833'. .Weesge
groet, gij begenadigde, 
ae Here is met u.'...), 
narcissen. 

FINLAND 
810'99. Fins'design'. 
Postzegelboekje met zesmaal 
3.50 Fm. Resp. 'Zoel/Versoul' gi
taar, 'Ergo ll/Silento' gehoorbe
schermers, 'Exel Avonti QLS' ski
stok, 'Suunto' kompas, 'Ponsse 
Cobra HS 10' oogstmochine, 'Fis
kars' tuinschoren. 
511'99. Kerstmis 1999 (twee 
von de drie zegels gezamenlijke 
uitgifte van Finland en Italië). 
2 50,3  Fm. Gezamenlijk. Resp. 
Santa Clous met rendieren in pool
londschap, schilderij 'La Notivitó' 
van Giorgio de Chirico( 1888
1978). 
3.50 Fm. Twee hozen in winters 
landschap. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 10/705. 

■wnwïweww^wR 
KI 3,80FO,.'5S€f 

209'99. Nieuwe uitgiftedatum 
melding 8/9/603 'Raad van Euro

pa, het orakel van Delphi'. 

RF t 3,00 F 

31 ^Ê Aunse 
SHLB^de Oelphes 
2l B _ \ 



15 11  ' 99 . Rode Kruis, einde
jaarsfeesten; toeslagzegel. 
3.+0.60 F. (E 0.46+0.07). Sterfi
guurtje slaat klokvormige trom 
(vijf voor twaalf), slingers. 

1511  '99 . Schilder Anton Van 
Dyck (15991641). 
6.70 F. (E 1.02). Portretschilderij 
van Karel I van Engeland. 
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2 2  l l  ' 9 9 . Nieuwjaar; beste 
wensen voor 2000. 
3.F. (E 0.46). Feestelijk versierd 
half opengescheurd cadeau. 

3. F. (E 0.46) met samenbangend 
vignet. Jaartal 2000 met vuur
werkpijl, vignet met 'Leve het jaar 
2000!' in verschillende talen. 

GEORGIË 
3 1  1 2  ' 9 8 ! Europa 1999; the
ma 'nationale feesten en festi
vals'. 
Twee zegels  (T), met aanduiding 
van letters a en h van bet Georgi
sche alfabet. Resp. Berikoobo, 
Chiokokonobo. 
19 1  ' 99 . Fauna. 
10,40,80 (T); blok van 100 (T). 
Resp Vormela peregusno, Hyaena 
byaena, Ursus orctos syriocus; 
Copro aegagrus. 
2 0  1  ' 9 9 . Bruggen in Tiflis. 
10,40,50,60,70,80 (T). Resp. 
Michaelbrug, Saarbrückenbrug, 
N Boratashvilibrug, Mukhrani
brug, Aviabaribrug, Metekhibrug. 

GROOTBRITTANNIE 
Afbeelding melding 10/705. 

2  1 1  ' 9 9 . Kerstmis 1999; mil
lenniumzegels, XI, The Christians' 
Tale'; aftellen tot jaar 2000, ze
gels, 8,7,6 en 5. 
19,26,44,64 p. Resp. eerbetoon 
aan John Wesley (17031791, op
richter methodistische beweging) 
en Chorles Wesley (schrijver van 
kerkgezangen); 'King James Bi
ble' (Engelse bijbelvertaling uit 
1611 onder bescherming van Ja
cobus I (huis Stuart); 'St. Andrews 
pilgrimage' (middeleeuvne tradi
tie van pelgrimages, afbeelding 
van de 'St. Andrews' kathedraol 
uit ] 144); 'First Christmas' (Kinde
ke Jezus, schaap). 

HONGARIJE 
9 9  ' 99 . Frankfurter boeken
beurs. 
40 Ft. Afbeelding ontleend aan 
houtsnede van Samuel Mikoviny 
uit boek 'Notitio Hungorie' van 
MótyasBél(]6841749). 

genius; Ursus arctos, Canis lupus. 
Strook met viermaal 30 p. met 
zelfklevende zegels. Als gemelde 
afbeeldingen. 

i^mh 

ITALIË 
159 '99 . Wereldkampioen
schap wielrennen. 
1400 L (E 0.72). Handen oon 
stuur, chronometer. 

25 9  ' 99 . Jubeljaar 2000; her
opening St.Franciscusbosiliek 
('Basilica Superiore di San Fronces
so'), Assisi. 
800 L. (E 0.41). De basiliek. 

25 9  ' 99 . Dag van de filatelie. 
800 L. (E 0.41). Scholier 
met 'WI Francobolli' op 
ruazok, loep en postze
gels. 

IERLAND 
9 9  ' 99 . Commerciële lucht
vaart. 
30,32,40,45 p. Resp. Douglas 
DC3, Britten Norman Islander, 
Boeing 707, Lockheed Constella
tion. 

l l  1 0  ' 9 9 . Uitgestorven en met 
uitsterven bedreigde fauna. 
30,45p. Beide tweemaal (paren); 
blok van £ 1.50. Resp. Megaloce
ros giganteus, Mammutbus primi

ste sterfdag van dichter Giuseppe 
Porini (17291799). 
800 L (E 0.41). Portret. 

JOEGOSLAVIË 
186  '99 . Uitgiftedatum mel
ding 8/9/604 'giftige paddestoe
len'. 
3 0  6  ' 9 9 . Uitaiftedotum mel
ding 8/9/604 'bekende personen 
uit Montenegro'. 
159  '99 . Honderdvijfentwintig 
jaar UPU*. 
6.,12.Ndin.Resp.getal]25, 
wereldbol omcirkeld door envelop
pen; beide met beeldmerk. 

KROATIË 
78  '99 . Tweede militaire we

reldspelen, Zagreb. 
2.30 kn. Gestifeerde afbeeldingen 
(stort zwemmen, duiken, roeien). 

2 3  8  ' 9 9 . Ontdekking van de 
'homo neondertbolensis' (oer
mens) uit Kropino honderd jaar 
geleden. 
1.80 en 4. kn. In doorlopende sa
menhang. Resp. moderne recon
structie oervrouw uit resten oer
mens van Kropino door Rudolf 
Lobos, schedelresten en primitief 
stenen gereedschap; portret van 
Dragutin Gorjanovic Kromberger, 
delen von schedel en botten van 
de vindplaats in Kropino. 

99  '99 . Honderdvijfentwintig 
joorUPU*. 
6. kn. Symbolische voorstelling 
met postnoorn en beeldmerk. 
11  9  ' 9 9 . Zeshonderd jaar orde 
van Paulisten in Lepoalovo ('witte 
monniken', orde werd gesticht 
naar voorbeeld en levenswijze van 
St. Paulus 'de heremiet' uit Thebe, 
4de eeuw). 
Strook met driemaal 5. kn. Resp. 
detail van kontwerk uit Lepoglava, 
detail fresco 'Jezus verdrijft de 
kooplieden uit de tempel' van 
Ivan Ranger (1742), altaarengel 
von de St.Moriokerk in Lepogla
va; voorgevel St.Mariokerk en al
taarengel (1770); St. Elizabeth, 
koormuziek, detail kantwerk. 

169  ' 99 . Eerste opvoering von 
de 'Jelocic Mors' von Johann 

Strauss sr. honderdvijftig jaar ge
leden. 
3.50 kn. Bonus Josip Jelocic te 
paard, fragment muziek. 
169  ' 99 . Werelddag bescher
ming ozonlaag. 
5. kn. Lucht, wolk met ozon (O3). 

LETLAND 
107  ' 99 . Kerken. 
0.15Lvl.Aglonabasiliek. 

107'99.Philexfrance99,we
reldpostzegeltentoonstelling in Pa
rijs. 
Postzegelboekje met zesmaal 
0.15Lvl.Aglonabasiliek. 
23 8  ' 99 . Tiende verjaardag 
van de 'Baltische ketting' (onon
derbroken ketting van twee mil
joen mensen, bond in band, met 
een lengte van 600 kilometer als 
verbinding tussen de hoofdsteden 
van de Baltische landen: Tallinn, 
Riga en Vilnius; doel: verkrijgen 
van vrijheid en onafhankelijk
heid), zie ook melding 10/704 
(Estland) en 10/705 (Litouwen). 
0.15 Lvl.; blok met driemaal 0.30 
Lvl. Resp gezin bond in bond, 
vlag van Letland; driemaal een 
gezin hond in hand, vlaggen Balti
sche staten; blokrond met land
kaart, vlaggen en sterren, jaartal
len 19891999 (1989: vijftigste 
verjaardag van het nozisovjetver
drog, bezetting Baltische landen 
door de Sovjetunie). 

LAÏÏUA1S: 
k * * « A « « ^ 

LITOUWEN 
Afbeelding melding 10/705. 
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208'99. Folklore; volksmotie

ven. 
5 c. 

MALTA 
258 '99. Onderwaterleven van 
de Middellandse Zee. 
Vel met viermaal vier zegels van 6 
c. met doorlopend beeld. Pelagia 
noctiluca, Astroides calycylaris, 
Chariono variegata, Sepia officina

lis, Octopus vulgaris, Dardanus ar

rosor, Maia squinodo, Echinaster 
sepositus, Spliaerechinus granula

ris, Muraena Helena, Hippocampus 
ramulosus, Epinephelus gauzo, 
Diplodus vulagris, Coris julis, Tha

lossomo povo, Sparisoma 
cretense 

Vorangerfjord in OostFinmark, 
1977), 'jongen met voetbal' (Jon 
André Koch van vier jaar tijdens 
de'Norway Cup'in 1981). 

m y 
99'99. Kinderspelen. 
4., 6. kr. Resp. skateboarding, 
rolschaatsen. 

MONACO 
Afbeelding melding 8/9/605. 

NOORWEGEN 
99'99. Millennium II, Noorv̂ e

gen 2000; jaren 19002000, beel

den (foto's) uit het dagelijks leven 
(acht van de 7.851 ingezonden fo

to's na een oproep van de Noorse 
posterijen en het dagblad VG). 
4. kr. Achtmaal; vef met de acht 
zegels als foto's op albumblad. 
Resp. 'horse ferry' in Ämli in Oost

^ Agcler (rijtuig met paard wordt 
^ overgezet met roeiboot, begin 
 20ste eeuw), 'werkende mensen' 
■>: (eerste spoorweg tussen Oslo en 
':: Edsvoll, 1854),'fill her up'(Ford 
= model T met taxichauffeur in Klei

^ ve in Romsdal, 1930), 'melkmeis

^ je' (koe melkende boerin Matheo 
^ Isoksen uit Karmoy, moeder van 
^ elf kinderen van wie er negen 
2 naar Amerika emigreerden, 
ï 1930); 'hooibouwers' (gezamen

lijk hooien in Hemsedal, o a moe

7 8 1 der Ruth Horneen haar twee kin

l O i deren op de hooiwagen 1943), 
'skier' (foto gemaakt met zelfont

spanner van Dagfinn Knutsen, 
1932), 'Balgen': de qolf (vissers

boot van Vestre Jakobselv, VadsB, 

OEKRAÏNE 
266'99. Geschiedenis scheeps

bouw. 
30 k Tweemaal. Resp. kozakken

schip Boidak, kozok

kenschip Tschaika. 
27'99.Jaroslav 
dewijze(978

1054), vorst van 
Kiev. 
Blok van 1.20 G. 
Twee verschillende 
afbeeldingen van de 

vorst, achtergrond met stadsplat

tegrond van Kiev. 

OOSTENRIJK 
1510'99. Veertiende bonds

congres 0GB (Oostenrijkse vak

bonden). 
6.50 S. Symbolische voorstelling 
met tekst; Sicherheit im Wandel'. 
2210 '99. Serie'moderne 
kunst in Oostenrijk', XXV. 
7. S. Werk 'Caffe Girardi' van 
Wolfgang Herzig. 
2210'99. Serie'volksgebrui

ken en kostbaarheden'; 'Kürbis

fest' (pompoenfeest) in Neder

Oostenrijk. 
8. S. Mensen met uitstalling pom

poenen, uitgeholde pompoenen 
met gezichten. 

POLEN 
l 6 '99. Trendsporten. 
60,70gr.,l.,1.40Zl.Resp. 
mountainbiken, snowboarden, 
skateboarden, inlineskaten. 
56'99. Zesde pauselijk be

zoek 
60,70 gr., 11., 1.40 Zl. Resp. 
Mariakerk in Krokau, 'Solidar

nosc'manifestatie; gelovigen met 
katholieke en Grieksorthodoxe 
kruisen; ontmoeting met jeugd; de 
paus als pelgrim, achtergrond met 
Eiffeltoren, Christusbeeld in Rio de 
Janeiro, Fatima. 
156'99. Frankeerzegels; Pool

se herenboerderijen. 
70 gr., 1., 1.40,1.60,1.85 71. In 
resp. Modinica, Krzeslawice, Win

na Góra, Potok Zloty, Kasna Dol

na. 

PORTUGAL 
209'99. Belangrijke personen 
uit de medische wereld. 
51 ,80., 85.e. (E 0.25,0.40, 
0.47) Alle tweemaal. Resp. Cómo

raPestana( 18631899, bacterio

logisch instituut), Ricardo Jorge 
(18581939, wetgever voor hy

giëne en gezondheid, 'Instituto 
Nocional de Saude Ricardo Jor

ge'), Francisco Gentil (18781964, 
oncologisch instituut), Egos Moniz 
(18741955, Nobelprijs voor ge

neeskunde, eerste angiograaf); 
Reynaldo dos Santos (18801970, 
arteriograaf), Joöo Cid dos Santos 
(19071976, endarterectomie). 

910'99. Honderdste geboorte

dag van schilder Jaime Martins 
Barato (18991970). 
80. e (E 0.40). Portret, verschil

lende werken op achtergrond. 

910 '99. Voorlopig reglement 
posterijen tweehonderd jaar gele

den opgesteld. 
80.e. (E 0.40) Portret José Dio

0 de Mascarenhas Neto? en ta

el. 

ROEMENIE 
308 '99. De twintigste eeuw, I. 
800,3000,7300,17.0001. Resp 
ontdekking penicilline in 1928 
door Alexander Fleming (1881 
1955), 'United Nations League' 
(Roemenie was in 1920 een van 
de oprichters Volkenbond), ont

dekking van zware waterstof 
(1932) door H.C. Urey (1893

1981), eerste zeeboring in Beau

mont in Texas (1934). 

^nf^^oivi. XX 30001 
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RUSLAND 
226'99. Frankeerzegels; over

druk. 
1.20 op 5000 r. (zegel uit 1995). 
Bolsjoitheoter. 
238'99. Honderdvijfentwintig 
jaorUPU*. 
3. r. Mochinale verwerking van 
envelop met U PU, beeldmerk. 

258'99. Tweehonderdste ge

boortedag van schilder Karl P. 
Brulov (17991852). 
2.50 r. Tweemaal met verbindend 
vignet. Resp. 'de ruiter' (dame te 
paard terwijl kind en hond toekij

l<en, 1832),'portret van J.P.Sa

moylova en Amacilia Paccini' 
(1839); vignet met zelfportret 
(1848). 
249'99 Legendarische tocht 
van het Russische leger door de Al

pen onder aanvoering van gene

raal Suvorov in 1799 (gezamenlij

ke uitgifte van Rusland en Zwitser

land, melding 8/9/607/608). 
2.50 r Tweemaal. Resp. Suvorov 
en manschappen, monument 
'Schellenen Gorge'; voorgrond 
met gravure van L. Hess (Suvorov

voornoede onder aanvoering van 
majoorgeneraal prins Bagrotion, 
29 september 1799) en meer van 
Klöntal. 

gordijnen); zelfportret uit 1967, 
landschapsschilderij 'Novo mesto, 
een meander in de vivier de Krka' 
uit 1941. 

<y80\ 
' 'LOVFNUAl 

169'99.Honderdvijftigste ver

jaardag aankomst eerste trein in 
Ljubljana. 
80 Sit. Locomotief 'Treglou' ('Trig

lav'). 

169'99. Zaligverklaring bis

schop/dichter/scnrijver/opvoe

der/leraar/promotor nationaal 
bewustzijn Anton Martin Slomsek 
(18001862). 
90 Sit. Portret, handschrift op ach

tergrond. 

SLOWAKIJE 
39'99.'Biennale van illustra

ties', Bratislava. 
5 Sk. Afbeelding 
van Franse illu

strator Martin Jar

rie en tekst 'Bien

nial of Illustra

tions Bratislava' 

■ ■ ■ ■ • • I i» '» ' f » ^ ■"»■ ■»■■■■ ■ ■ » » ■ 

200,«™ nEFEXOMioAa , 
A.KWOH«*'iaPAAMlU , 

SLOVENIË 
169'99.'Naar het nieuwe mil

lennium'. 
20,70,80,90 Sit. Symbolische 
voorstellingen. Resp. evenwicht, 
communicatie, mensen en ontwik

kelingen, levensboom. 

169'99. Serie'kunst'; Bozidar 
Jakac ((18991989), schilderijen 
en zelfportretten. 
70,80 Sit. Resp. zelfportret uit 
1928, schilderij 'unravelling the 
mysteries of life' (meisje opent 

39'99. Vijftig jaar universiteit 
voor schone kunsten, Bratislava. 
4 Sk. Symbolische tekening met 
letters VSVUCVysokejSkoly 
Vytarnych Umeni': universiteit 
voor schone kunsten). 
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SPANJE 
Afbeelding melding 10/706. 

27'99.'ParadoresdeTurismo' 
(door de staat beheerde hotels in 
bistorische en architectonisch 
waardevolle gebouwen). 
35 P. Klooster van San Pedro de 
Villanueva (orde der benedictij

nen). 
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('fil"' f O'. 

127'99.Gedenkjaren. 
35,70,70,150 P.Resp. stichting 
'Villa de Balmaseda' (Vizcaya) 
achthonderd jaar geleden, orug; 
honderdste geboortedag van Car

les Buigas (verlichte fonteinen we

reldtentoonstelling Barcelona 
1929), symbolische verlichte fon

tein; honderd jaar SGAE ('Socie

dad General de Autores y Edito

res'), tekst en getal 100 (hand 
met letter, oog en oor); honderd

vijftigste verjaardag 'Carta Geolo

gien de Madrid y General del Rei

no' (opgericht (foor koningin Isa

bella il, huidige 'Institute Tecnoló

gico de Espaüa'), koningin Isabella 
II en landKoort. 
167'99. Negenhonderdste 
sterfdog van Spaans edelman en 
strijder 'Cid Campeador' (Rodrigo 
Diaz de Vivar, ca. 10401099). 
35 P. Schilderij met Cd in wapen

rusting van schilder Vela Zanetti 
(19131999). 

109'99. Spaanse kunst, II; 
schilder Vela Zanetti (wandschilde

ringen). 
70,150 P.Resp.'winter','de 
oogst'. 

TSJECHIË 
89'99. Unesco*; serie 'beken

de personen'; tweehonderdste ge

boortedag alternatief genezer Vin

cencPriessnitz (17991851). 
4.60 Kc. Portret en geneeskundige 
methoden (koude baden, com

pressen, wandelingen en andere 
lichaamsbeweging, 'abstinent way 
of life'); afgebeeld op humoris

tische wijze: koud stortbad, 
drinken van water, voetenbad. 

I > » o ■ ■ 

; CE&TÜBPPVBUm 

89 '99. Frankeerzegels; tekens 
van de dierenriem (zodiak). 
8,20 Kc Resp. Cancer (kreeft), 
Sagittarius [boogschutter) 
299'99. Volkskunst; bijenkor

ven met wereldse en religieuze 
motieven uit de 19de eeuw. 
4.60,5., 7. Kc. Resp. bijenkorf 
met vrouwenfiguur, oijenkorf met 
afbeelding van St. Jozef en het 
Kind Jezus, bijenkorf met afbeel

ding van 
schoor

steenveger; 
alle afbeel

dingen met 
honingbij in 
zeshoek 
(raat). 

VATICAAN 
1210'99. Reizen van paulus 
Johannes Paulus II in 1998. 
600,800,900,1300,20001. 
Resp. Cuba (januari), Nigeria 
(maart), Oostenrijk (juni), Kroatië 

(okto

ber), 
Italië 
(okto

ber); op 
zegel

randen 
pauselij

ke uit

spraken. 

W O T W W « « « ^ 

1210'99. Vijftig jaar Raad van 
Europa. 
1200 L. Europapuzzel met loep 
boven stukje met tekst, ballonnen 
met puzzelstukken als mandjes. 

V 

WITRUSLAND 
256 '99. Frankeerzegels. 
500.000 r. Nationale dans 
Ljavonicha. 
27'99.Schilderschoolvan 
Vitebsk. 
30.000,60.000,100.000 (twee

maal) r.; blok von 200.000 r. 
Resp. portret van schilder J.M. Pen 
(van schilder A.M.Braser,l 892

1942), St.Antoniuskerk in Vitebsk 
(S.B. Judovin, 18921954), straat 
in Vitebsk (J.M Pen, 18541937), 
Krivajastraat in Vitebsk (P.M. 
Michnlap, 18861979); schilderij 
'de tijd is een rivier zonder oever' 
(Mare Chagall, 18871985). 

ZWEDEN 
309 '99. Nobelprijs voor de 
vrede voor Henri La Fontaine 
(18541943, Nobelprijs in 1913) 
en Auguste Beernaertjl 829

1912, Nobelprijs in 1909); ge

meenscboppeliJKe uitgifte met Bel

gië (melding 10/704). 
7. kr. Tweemaal. Portretten. 

IJ j ;. ti iiwwv^^W9% 
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S V E R I G E 

210'99. Muziek; dansorkestjes 
(met toneel en plaatsuccessen). 
Mapjes met tweemaal vier zegels 
'brev' (binnenlands briefporto). 
Resp. 'Stan & Stanley' (begon als 
popliand in 1962; met donsvrien

delijke nummers vijftig maal op 
de Zweedse hitparade), 'Thorleifs' 
(1962),'Lotto Engbergs'(in vijf 
jaar uitgegroeid tot zeer geliefd 
dansorkest; Lotto Engbergs is te

vens een populaire televisieper

soonlijkheid), 'Arvingorno' (Com

F T * m w * W W W W « ^ P « W M « « V 

binatie van Zweedse dansmuziek 
en pop en schlagermuziek, 
1991). 

ZWITSERLAND 
23ll'99.ProJuventutel999, 
kinderboeken met illustraties van 
de Engelse schilder Margaret 
Strub; toeslagzegels. 
70f35 c. Kerstzegel. 'Hinaus aufs 
Land' (kinderen maken sneeuw

pop, tekst van Conni Stüssi). 

■ ■■■■■■wwwwv^w 
•HELVETIA 70*35 

pro M ju ventute \ 

70^35,90^45,110+55 c. Drie 
verschillende illustraties ontleend 
aan het boek 'Nicolo' (clown, tekst 
van Verena Pavoni). Resp. clown 
met gitaar, kleinste circusclowntje 
Nicolo met grote clown, Nicolo met 
ezel; postzegelboekje. 

f » » » » ^ » ^ T W » » » » ! 

HELVETIA 70*35 

proMiuventute 

2311'99. Kerstmis 1999. 
90 c. Kerstboombal. 
2311'99. Millenniumzegels 
'beste wensen'. 
90 c; strook met tweemaal 90 c. 
en verbindende vignetten; vel met 
vier stroken. Aan wereldbol han

gend getal 2, drie nullen rond we

reldbol; vignetten met tekst 'La 
Poste' en 'Mit den besten Wün

schen' in verschillende talen. 
Mogelijkheid van een persoonlijke 
foto en boodschap op de vignet

ten. 

30.000,40.000 Af. Twaalf ver

schillende maskers. 

UVA'*' 1999 tr\r\nA ' 
AFGHAN POST 4 0 0 0 0 ; 

ASCENSION 
Afbeelding melding 10/707. 

; rut (Jl H \ MOTIII H S Cl NU R> gfo 

ASCINSION ISLi 

BAHAMA'S 
Afbeelding melding 10/707. 
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LAPOSTE'^I 

DIEPOSr 
lAPOSTA 

297'99. Herdruk frankeerze

gels. 
5,10,15,20,25,35,40,50,60, 
65,80 c., S I , 2,5,10. Met op

druk 1999. 
219 '99. Milieubescherming, 
VII. 
15,65,70,80 c.; blok van $2.. 
Onderwaterleven. 
810'99. Veertig jaar'National 
Trust', III; vogels. 
Strook met vijf zegels van 65 c. 
3011'99. Veertig jaar'Natio

nal Trust', IV; flora en fauna. 
Strook met vijf zegels van 65 c. 

BARBADOS 
265 '99. Herdruk frankeerze

gels. 
10,45 c.,S 10. Met opdruk 1999. 
218'99. Chinese moankalen

der; jaar van het ko

nijn/'China 99'wereld

postzegeltentoonstelling. 
Strook met vijfmaal 70 c. 
Vijf verschillende afbeel

dingen van konijnen, 
beeldmerk. 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
125'99. Mineralen. 
10.000,20.000,30.000,40.000, 
50.000,60.000 Af.; blok van 
150.000 Af. Resp. diamant, blen

de, hemimorphiet, colciet, hemati

tes, malachiet; 'pudding stone'. 
228'99.'China 99', wereld

postzegeltentoonstelling, Beijing. 
Vel met driemaal 10.000,20.000, 

BENIN 
186'99. Locomotieven. 
135,150,200,270,300,400 F.; 
blok van 1000 F. Resp. driewielige 



stoommachine van A. Murdock 
(1786), stoomlocomotief van 
Richard Trevithickd 800), R. 
Trevithick (1803), John Blenkin

sop( 1811),'Stourbridge Lion' 
(1829),'Tom Thumb'(1830); lo

comotief van Isaac Newton 
(1760). 

■ ^wi» ■ » » ■ ■ ■ ^^^^■»^■»^ 

V—REPUBUQUEDUBENIN — 7 

18 7  ' 99 . Reptielen. 
135,150,200,270,300,400 F.; 
blokvanlOOOF.Resp.Elophe 
longissima, Pituophis melanoleu
cus, Natrix natrix, Oxybelis fulgi
dus, Epicrates subflavus, Crotalus 
atrox; Vipera berus. 
228'99. 'China 99', wereld
postzegeltentoonstelling, Beijing; 
realisaties/prestaties in de ruimte
vaart. 
Vel met 50,100,135,150,200, 
300,400,500 F. Resp. Chinese 
vuurpijl (14de eeuw), lancerings
platform van Jiuquan, communi
catiesatelliet DFH3, satellietlance
ring, raket 'Longue Marche CZ
2C', schip met meetapparatuur 
'Yuan Wang', test en controle door 
microgolven, ruimtebrieven; vol
rond met beeldmerken. 

BERMUDA 
2 6  8  ' 9 9 . Nieuwe uitgifteda
tum/aanvulling melding 8/9/608 
'londkoarten'. 
30,65,80 c., $ 1 .  . Resp. land
kaart en meetapparatuur (1901), 
stadsplattegrond met kathedraal 
(1901), stadsplattegrond en lucht
foto (1999), satellietfoto (1999'). 

Imf 
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^ BHUTAN 
 274'99.IBRA99,internatio

 nale postzegeltentoonstelling in 
■=^ Neurenberg. 
^ Blok met 35 en 40 nu. in somen
J hang. Resp. de 'oude stad' van 
= Neurenberg, logo. 

Z BOLIVIA 
i 3 1  8  ' 9 9 . Vijftig jaar'Lions'. 
2 3.50 Bs. Repeterend beeldmerk, 
X jaartallen. 

 ° ' 149  ' 99 . Geschiedenis, ecolo
| ö | gie en toerisme van Cochabamba 
J 3 i (centraal gelegen). 

0.50,1., 2., 3., 5., 6.Bs. Resp. 
'El Tunori' (bergen met berg
meer), 'Volle de Cochobomba' 
(landschap met bomen), aarde

werk (vruchtboarheidsgodin, 15de 
eeuw voor Christus) uit de 'Omere
que' cultuur (12de eeuw), stads
gezicht van Totora, portret en 
compositie van componist Teofilo 
Vargas Candia( 1866?),'Christo 
de la Concordia' (Christusbeeld 
van beeldhouwer Césor Terrozas 
Pardo, gelegen op heuvel van San 
Pedro). 

BRAZILIË 
Juni ' 9 9 . Fronkeerzegels; vruch
ten. 
RS 0.31. Watermeloen. 
1  8  ' 9 9 . Nationale porken; pre
ventie bosbrand. 
R$ 0.51. Viermaal. Resp. groen 
blad (constante bescherming), 
'onteoter': Lobareda (dier dat we
gens zijn langzame manier van 
voortbewegen zeer kwetsbaar is 
en daarom symbolisch voor de na
tionale campagne), verbrande 
boomstronk, bloeiende bloem; 
centraal in brandende cirkel kaart 
van Brazilië, beeldmerken brand
preventie en Ibama (Institute Bra
sileiro do Meio Ambiente e dos Re
cursos Naturais Renovóveis). 

198  ' 99 . Bekende personen; 
honderdvijftigste geboortedag van 
Joaquim Nabuco en van Rui Bor
boso. 
RS 0.22,0.31. Portretten met 
resp. voorzittershamer en 'Abo
licao' (afschaffing slavernij) en ci
taat, met penneveer en 'Consti
tuicao' (grondwet) en citaat. 
2 0  8  ' 9 9 . Vissen van 'Pontanal', 
'Pantaneiro Aquarium' voor zoet
watervissen (wordt op 21 april 
2000 geopend), 'China 99'we
reldpostzegeltentoonstelling, jaar 
van het konijn. 
Vel met RS 0.22,0.31,0.36, 
0.51,0.80,0.90,1.05,1.20. Fo
to's van vissen (resp. Solminus 
maxillosus, Brycon microlepis, 
Acestrorhynchus pantoneiro, Hy
phessobrycon eques, Rineloricorio 
sp., Leporinus macrocepholus, 
Abramites sp., Ancistrus sp.) 
tegen een achtergrond van de ri
vierbedding van de Rio Sucuri 
(Moto Grosso do Sul); volrond met 
beeldmerken. 

CAMBODJA 
105  ' 99 . Prehistorische fauna. 
200,500,900,1000,1500,4000 
R.; blok van 5400 R. Resp. Sour
ornitholestes, Prenocephale, 
Wuerhosourus, Muttaburrosourus, 
Shantungosourus, Microceratops; 
zegel met Dospletosourus, blok 
metTorbosourus. 
3 1  5  ' 9 9 . Weekdieren. 
200,500,900,1000,1500,4000 
R.; blok van 5400 R. Resp. Flobel
lina affinis. Octopus macropus. He
lix hortensis, Lima hions, Arion 
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6 8  ' 99 . Upaep*, serie 'America 
99'; 'education ror peoce/a new 
millenium without arms' ('scho
ling/opvoeding tot vrede, een 
nieuw millennium zonder wa
pens). 
Blok met tweemaal RS 0.90. Resp. 
volwassen hond leidt kinderhand 
bij tekenen van vredesduif; oor
logstank (speelgoed) is 'buiten ge
vecht' en buiten de kinderlijke be
langstelling. 
18 8  ' 99 . Twintig jaar'Anistifl 
Politica' (politieke amnestie, 'Let
ter from Recife'). 

RS 0.22. Sym
bolische voor
stelling (hech
ting van rode 
'wond' op natio
nale vlag). 

empiricorum, Anodonta cygnaea; 
zegel met Eledone aldrovondii, 
blok met Octopus vulgaris. 

! POSTES 1999 bOOR 
ROYAÏÏMEDUCAMBODQE 

228'99. 'China 99', wereld
postzegeltentoonstelling, Beijing; 
oude pagodes. 
Vel met 200,500,900 (twee

maal), 1000 (tweemaal), 1500, 
4000 R. en vignet. Resp. van 
Tongzhou, Tianning, 'van het zo
merpoleis', 'van de blauwachtige 
wolken'. Bei Hai, 'von de geuren
de heuvel', Yunid?, Miaoying, vig
net met beeldmerk. 

5 10  ' 99 . Roofvogels. 
200,500,900,1000,1500,4000 
R.; blok von 5400 R. Resp. Harpia 
horpyjo, Terathopius ecaudotus. 
Neophron pernopterus, Folco pe
regrinus, Buteo iomoicensis, Holio
etus leucocepholus; Milvus milvus. 

CANADA 
2 9  4  ' 9 9 . Fronkeerzegels; am
bachtelijk werk (afbeeldingen met 
honden). 
1,2 ,3 ,4 ,5 ,9 ,10,25 c. Resp. 
boekbinden, siersmeedwerk, glas
blazen, oesterkweek, weven, 
quilts (doorgepitte dekens) ma
ken, houtsnijwerk, leerbewerking. 
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3  6  ' 9 9 . Honderdvijftig jaar 
'Quebec Bar Association' (orde 
van advocaten). 
46 c. Beeldmerk in omlijsting, 
tekst. 
3  7  ' 9 9 . Serie 'meesterwerken 

van Canadese kunst', XII. 
95 c. Muurschildering 'Cog licorne' 
('Unicom rooster': hoon met 
hoorn van eenhoorn). 
127'99.PanAmerikaanse 
spelen (om de vier jaar), Winni
peg, Manitoba. 
Blokje met viermaal 46 c. Resp. 
verschillende onderdelen atletiek, 
wielrennen, zwemmen, verschil
lende balsporten. 

l 8 '99. 'Wi ldl i fe Habitat Con
servation'. 
S 8.50. Detoil van 'Bufflehead Re
fuge' ('Refuge de petits gorrots') 
van schilder Don LiLeger; postze
gelboekje. 

218'99.China99,wereldpost
zegeltentoonstellina in Beijing; flo
ra; orchideeën (melding 7/530). 
Blokje met de vier zegels met op
druk beeldmerken 'China 99' en 
'jaar van het konijn'. 
2 2  8  ' 9 9 . Wereldkampioen
schap roeien, St. Catharines, Onta
rio. 
46 c. Repeterende roeier in kleu
ren werelddelen. 
26 8  ' 99 . Honderdvijfentwintig 
joorUPU*. 
46 c. Wereldkaart, beeldmerk. 

4  9  ' 9 9 . Vijftig jaar CIAS ('Cana
dian International Air Show'). 
Blok met viermaal 46 c. Gedeelte
lijke doorloper.Resp. Fokker Dr.l, 
H101 Salto, De HovillandDH 100 
Vampire MK.III, Steorman A75. 
4 9  ' 99 . Vijftig jaor Canadese 
luchtmacht; vliegtuigen. 
Vel met viermaal vier zegels van 
46 c. Resp. BurgessDunne, Sop
with F.l Camel, Sopwith 5.F.I Dol
phin, Avro 504K, Armstrong Whit
worth Siskin IIIA, Canadian Vickers 
(Northorp) Delta II, Avro Anson 
Mk.l, De Hovilland Mosquito F.B. 
VI, VickersArmstrong Wellington 
Mk.ll, Canadair (North American) 
F86 Sabre 6, De Hovilland Cana
da DHC3 Otter, Canadair CL29 
Argus Mk.2, De Hovilland Canada 
CC108 Caribou, Sikorsky CH
124A Sea King, Canadair (Lock
heed) CF104G Starfighter, Mc
Donnell Douglas CF18. 
159'99.Millenniumcollectie; 
boek rond 68 zegels von 46 c. met 
belangrijke gebeurtenissen en 
personen (muziek, entertainment, 
numaniteit, technologie); de ze
gels zullen vanaf januari 2000 in 
zeventien blokken met vier ver
schillende afbeeldingen worden 
uitgegeven. 

0.0. hockeynocht in Canada, Tom 
Longboat de marothonmon, Nep
tunustheater, Pontiac, Koninklijke 
Canadese Academie voor kunst, 
Hudson's Boy Company, Lester B. 
Pearson, Cirque du Soleil, Strat
ford Festival, L'Anse aux 
Meadows, Portia White, Poblum, 
Pier 21, Calgary Stampede, Felix 
Ledere. 
2 1  9  ' 9 9 . Vijftig jaor NATO* 
(OTAN*). 
46 c. Beeidmerk, uit vlaggen van 
lidstaten samengestelde vlag. 
2 4  9  ' 9 9 . Honderd jaar 'Fron
tier College' (alfabetiseringspro
gramma, onderwijs voor ieder
een). 
46 c. Man ploegt met letter A door 
boek. 



CAYMANEILANDEN 
Afbeelding melding 10/708. 

Shangyi), 'Escena Poética en Xun 
Yang'(Chen Yifei). 

»CAYMAN ISLANDS 

COSTA RICA 
27 '99. Eetbore paddestoelen. 
50 Cs. Tweemaal Resp. Boletus 
edulis, Morchello esculenta. 
Jul! '99, Vijftig jaorSOSkinder
dorpen. 
50 Cs. Kind met lepel. 

CUBA 
175'99. Veertig jaar wet op de 
landbouwhervorming. 
65 c. Fidel Castro, landbouwge
bied. 

40 ANIV DS LA LEY DE REFORMA AGRARIA 

256 '99. PanAmerikaanse 
spelen, Winnipeg 1999. 
15,65,75 c. Resp. honkbal, vol
leybal, boksen. 

21 8 '99. Vijftig jaar volksrepu
bliek China. 
5,15,40,65,75 c. Resp.'victorie 
van Wioming'/Gao Hong, 'op
stand van Nanchong'/Coi Lang, 
'oversteek van het rode leger door 
moeras'/Gao Quon, 'bezetting 
van het presidentieel 
paleis'/Cheng YifeiWei Jingahon, 
'oprichtingsceremonie volksrepu
bliek China'/Dong Xiwen. 
228 '99. Schilderijen 
5 (tweemaal), 15 (driemaal), 40, 
65,75 c. Resp. 'drie galopperende 
paarden' (Xu Beihong), 'Moravil
la' (bloem, Qi Baishi), 'dame van 
Hunan' (Fu Baoshi), 'geboorte
dorp van Luxun' (Wu Guanz
hong), 'Trovesia' (vrouwen te 
paard, Huangzhou), 'een den' (He 
Xiangning), 'slapend naakt' (Jin 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
1812'98! Tweehonderd
ste geboortedag katholiek 
priester/onafhankelijkheids
strijder Gaspar Hernandez 
(17981858). 
$ 3. Portret. 

242 '99. Vijfentwintig jaar 
maatschappij voor endocrinologie 
en voeding. 
$10. Wereldbol. 
214'99.Expressezegel. Vier
enveertig jaar bond van postze
gelverzamelaars. 
S 8. IJlbode, tekst 'Expreso, entre
go especial'. 
304'99.Cedopex( Domini
caans centrum voor exportbevor
dering). 
$ 6,11). Resp. tabak, textiel. 
45 '99. Honderdviifenvijftig 
jaar oppergerechtshot. 
$ 2. Landkaart, loep, staatswapen. 

EL SALVADOR 
2S8'99. Flora; orchideeën. 
Vel met zesmaal 1.50 C. Resp. Cot
tleya skinneri var. alba, Cattleya 
skinneri var. coerulea, Cattleya 
skinneri, Cattleya guatemolensis, 
Cattleya ournatioca var. flava, 
Cattleya aurantiaca. 

31 8 '99. Honderdste geboorte
dag ToüoSalazar (18871997?), 
karikaturist, schrijver, conferen
cier, diplomaat). 
1.50 C. Vijfmaal. Resp. zelfkari
katuur, Solarué, Claudia Lars, 
Fancisco Gavidio, Miguel Angel 
Asturias; alle afbeeldingen met te
kenpen. 
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ETHIOPIË 
12l'98IFrankeerzegels; vo
gels (Dendropicos abyysinicus). 
5,10,15,20,25,30,35, 
40,45,50,55,60,65,60,65, 
70,75,80,85,90 c., 1,2,3,5, 
10 8. 
253 '98! Achttien jaar PAPU*; 
fauna. 
45,55c.,1,2B.Resp.Tragela
phus scriptus, Gozoella soemme
ringl, Kobus defassa, Syncerus 
cafrer; alle waarden met beeld
merk, 
215 '98. Handenarbeid; ge

vlochten manden uit verschillende 
streken. III. 
45,55 c, 3 B. Resp. uit Gonder, 
Harere, Tigray. 
1998! Historische gebouwen in 
Addis Abeba, III. 
6, 75,80,85 c., IB . Resp. huis 
van Gabriel, huis van Shen Hojele 
Alhassem, huis van Giorgis Olneg
de, hotel Taitu, huis van Dejaz

mach Wube Atnafseged. 

FALKLANDEILANDEN 
Afbeelding melding 10/709. 
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250 Ris. Museumkoepel, tegelpa
troon. 
11 2  '99 . Twintigste verjaardag 
islamitische revolutie. 
250 Ris. Portret Khomeiny, vlag. 
1 4  '99 . Twintig jaar islamitische 
republiek. 
250 Ris. 
54'99. Religieus feest Ghadir 
Khom. 
250 Ris. Symbolische voorstelling. 
104'99.Liefdadigheidsschen
king van imam Khomeiny. 
250 Ris. Tweemaal. Resp. wonin

gen, dorpje met palmen 

FALKLAND ISl 

FIJI 
Afbeelding melding 10/709. 

HONDURAS 
1998. Kerstmis 1998. 
3., 5.4, 10. L. Resp. meisje/vo
gel/kerstboombol. Kind in kribbe 
en vredesduif, jongetje met ezel in 
winternnacht. 

INDONESIË 
128'99. Campagne 'millenni
umjaar van het Internationale 
Rode Kruis en Rode Halve Maan' 
met als thema 'de kracht van hu
maniteit'. 
1000 Rp. Kindertekening 'eerste
hulpverlening', beeldmerk met 
vijf mensenfiguurtjes (vijf wereld
delen). 

178'99. Nationale helden. 
Strook met viermaal 500 Rp. Resp. 
Maria Wolondo Moramis (1872
1924), Prof. Dr. W.Z. Johannes 
(18951952), Martha Christina 
Tijahahu (18001818), Frans 
Koisiepo (19211979), boekje. 

IRAN 
1612'98l Museum, culturele 
ontwikkeling. 

en kruiwagen. 

184'99. Dag van het leger. 
250 Ris. 'Te land, ter zee en in de 
lucht', badge en kleuren vlag. 
225 '99. Mulla Sadra(PBUH). 
250 Ris. Portret. 
255 '99. Herdenking sterfdag 
Khomeiny. 
250 Ris. Portret. 
285 '99. Twintig jaar Iraans is
lamitisch parlement. 
250 Ris. Portret Khomeiny, parle
mentsgebouw. 

156'99. Week van de eenheid. 
250 Ris. Symbolische voorstelling 
(beeldmerk, landkaart op achter
grond). 
257 '99. Werelddag handenar
beid. 
250 Ris. Tapijtpatroon. 
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l l  8  ' 9 9 . Laatste totale zons
verduistering in de 20ste eeuw. 
Strook met vijfmaal 250 Ris. Ver
loop zonsverduistering. 

JAMAICA 
38 '99. 
Uitgifteda
tum melding 
8/9/610 
'sport'. 

Zonder datum. Honderdvijfen
twintig jaar UPU*. 
$7,10,25,30.Resp.postboot 
'Spey'(1891 ),postboot'Jamaica 
Planter'(1936), luchttransport 
'Lockheed Constellation'(1950), 
luchttransport'Airbus A310' 
(1999). 

JAPAN 
24'99. Vijfentwintigste bijeen
komst 'Japon Medical Congress'. 
80 yen. Symbolische voorstelling 
(esculaap, genoemd naar Romein
se Aesculapius, Grieks: Askleplos, 
oorspronkelijk een heilige slang, 
later god der geneeskunde; men
selijklichoam met hart, lichaam 
met longen en spijsverteringska
naal e.o.). 

166'99.'Family Court'(recht
bank voor gezinszaken) vijftig 
jaar geleden opgericht. 
80 yen. Bronzen beeld 'Hill where 
Camellias 'Bloom' (afbeelding van 
twee kinderen) von de hand van 
Nooki Tominago met op achter
grond een gebrandschilderd raam 
'Hope' (von Louis Fransen); bevin
den zich in het Hooggerechtshof 
en in de hall von de 'Family 
Court'. 

1 7  '99 . Honderd jaar registra
tiesysteem von verleende poten
ten. 
80 yen. RIksja (patent op 1 juli 
1899, dotum invoering 'Patent 
Agency Registration Rule'). 
1 7 '99. Vijftig jaar wet 'preven
tie en resocialisatie van wetover
treders' (uitvoering van onder
steunend rehabilitatieprogram
ma). 
80 yen. Symbolische voorstelling 
(Primula: sleutelbloem). 
197'99. Honderd jaar invoe
ring burger en handelswet
boek. 
80 yen. Foto van Nobushige Hozu
mi, Mosaaklra Tomii en Kenjiro 
Ume(1895). 
227'99. Honderd jaar auteurs
recht (copyright) in Japan. 
80 yen. 'Soyochan' (figuurtje 
symbool voor bezitter van 'copy
right'), 'Sokuchon' (legt 'copy



right' vast), 'Ken-chan' (inspec
teert). 

KOREA NOORD 
10-6- '99 . Film'The Notion and 
Destiny'met als titelsong'My 
country is the best'. 
Vel met viermaal l.-w. 
5-8- '99 . Joar von nationale on
afhankelijkheid en grote solidari
teit. 
40 eh. Symbolische voorstelling 
met lonakaort. 
17-8- '99 , Jaar von keerpunt in 
opbouvf van een krachtige notie. 
40 eh. Symbolische voorstelling. 
18-8 - ' 99 . Zevende wereldkam
pioenschap atletiek, Sevilla. 
30,40,80 eh. Resp. hardlopen 
100 meter, hordenloop, discus
werpen. 
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20-8 - ' 99 . Giftige planten. 
40 ch Zesmaal, in doorlopende 
samenhang Resp. Acalypno hispi-
da Brum, f., Allamanda neriifolio 
Hook, Begonia x hiemlis Fotsch, 
Fotsia japonicQ Decne. et Planch, 
Streptocarpus hybrida hort., Strep-
tocorpus rexii Lindl. 
21-8-'99. 'China 99', v^ereld-
postzegeltentoonstelling, 
Beijing/tweeëntwintigste UPU*-
congres. 
Vel met viermaal 40 eh. en vier 
vignetten. Tekeningen van Qiu 
Ying (Mingdynastie). Resp. 'Ploy o 
flute to call phoenix'. Six friends 
in D pine forest', 'relies kept in the 
bamboo field', 'Lady's morning 
dressing'; vignetten met mascotte 
en beeldmerken. 
25 -8 - ' 99 . Paddestoelen. 
40,60ch.,l.-w.Resp.Grifola 
frondosa, Loctarius volemus, Co-
riolus versicolor. 

l - 9 - ' 9 9 . Cactussen. 
40,60 eh., 1.- w. Resp. Aporoeac-
tus flogelliformis, Astrophytum or-

natum, Gymnocalycium michano-
richii. 
10-9 - '99 . Onderwaterfauna; 
Crustacea. 
50,70,80eh.Resp.Pandalus 
hypsinotus, Penoeus orientolis, 
Homorus vulgaris. 

MALEISIË 
Afbeelding melding 10/710. 

MARSHALLEILANDEN 
26 -8 - ' 99 . Honderddertiende 
jaarlijkse APS ('American Philatelic 
Society') congres/'APS Stampshow 
99', Cleveland, Ohio; historische 
Europese zeilschepen onder vol 
zeil. 
33 c. Viermaal. Resp. galjoen 'Los 
Reyes'(Spanje, 1568), fregat 
'Dolphin' (Groot-Brittonnië, 
1767), bark'Scarsborough' 
(Groot-Brittonnië, 1788), brigan
tijn'Rurick'(Rusland, 1817). 

16-9 - '99 . Fronkeerzegels; vo
gels, II. 
5,40,45,75 e., $1.20,2.-, 3.2-, 
5.-. Resp. Limoso limoso, Lorus pi-
pixean, Calidris ruficollis, Ptero-
dromo neglecta, Ptilinopus por-
phyraceus, Charadrius mongolus, 
BuDulcus ibis, Calidris alpino. 

MAURITIUS 
Afbeelding en aanvulling melding 
10/710 'suikerindustrie, oude 
schoorstenen': resp. Amia, Antoi
nette, Belle More, Grande Rosalie; 
Beau Séjour. 

MAYOnE 
Aanvulling melding 7/351 'Le 
foungo': fauna (Genetta sp.). 
5 -6 - '99 . Flora; bomen. 
8.- Fr. Adonsonio digitoto (apen-
broodboom). 

MONTSERRAT 
9 - 4 - ' 9 9 / 9 - 5 - ' 9 9 . Jerry Gori-
co, lil (1942-1995, zangeren gi
tarist). 
S1.15. Twaalf maal; twee blokken 
van $ 6.-. 

NAMIBIË 
21 -8 - ' 99 . Flora, orchideeën; 
'China 99', wereldpostzegelten-
toonstelling. 
S 1.60,180,2.65,3.90; blok van 
5.50. Resp. Eulophio hereroensis, 
Ansellio ofricano, Eulophio leochii, 
Eulophio walleri; beeldmerk. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Aanvulling melding 10/710: mil-
lenniumzegels zijn ook uitgeoeven 
als zelfklevende zegels in vellen 
van twintig. 
28-9 - '99 . Sociale en culturele 
toeslaazegels; Unesco* werelderf
goed, historische gebouwen van 
Willemstad. 
40-fl5,75+30, llO-fSO e. Resp. 
'Bruidstaart', Postmuseum, IJzer-
straat. 

NEVIS 
Afbeelding melding 10/710. 
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NIEUW-CALEDONIE 
29 -9 - ' 99 . Hotels en restaurants. 
5,30,70,100F.Resp.'leboug-
na', gastronomische tafel, landelij
ke keuken, luxe restaurant. 

NIEUW-ZEELAND 
Afbeelding melding 
8/9/612/613. 

NIGERIA 
Aanvulling melding 10/710 
'FEPA' 
5,10,20,30 N. Resp.'vervuil 
onze rivieren niet, spoor onze na
tuurlijke waterbronnen' (onderwa 
terleven), natuurbehoud (bos), 
bescherming uitstervende dier
soorten (apen), 'one earth, one 
family' (boer melkt koe temidden 
van allerlei dieren); beeldmerk. 

NORFOLKEILAND 
Afbeelding melding 10/710. 

17-8- '981 Vijfde internationaal 
tennistoernooi om de beker van 
de president van Oezbekistan. 
15 (S). Tennisspeler. 
17-8-'98!Honderdzeventigste 
geboortedag van de Karakalpa
kische dichter Berdah (Berdoq). 
15 (S). Monument in Nukus. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
27-4-'99. ' IBRA 99', internatio
nale postzegeltentoonstelling in 
Neurenberg. 
Strook met tweemaal vijf zegels 
vanlK.Resp.'PNG-1900', 
'Reichpost-1897'. 

PITCAIRNEILANDEN 
Afbeelding melding 10/711. 

POLYNESIE 
27 -9 - '99 , Vijftig joor territoriaal 
instituut 'Louis Malordé' voor me
disch onderzoek. 
400 F. 
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14-10-'99.Schildersen'het 
naakt' op Tahiti. 
85,120,180,250 F. 

SALOMONSEILANDEN 
Afbeelding melding 10/711. 

21-8- '99. 'Crop pest'met over
druk 'China 99', 
50 c. op 7 c. 

SEYCHELLEN 
30-11-'98!lnternationaal jaar 
van de oceaon (melding 5/388); 
onderwflterleven. 
3.- R. Zesmaal, in samenhang. 
Resp. Aconthunrus leucosternon, 
Myripristis sp., Pterois sp., Lutja-
nus sp. (vissen), Dendrophyllia sp. 
(koraal), Chelonio mydos (zee-
schildpod). 
l - 9 - ' 99 . Huwelijk prins Edward 
en Sophie Rhys-Jones. 
3.-, 15.-R. Resp. het gelukkige 
paar, rijtoer. 

SINGAPORE 
9-9 - '99 . Yusof bin Ishok (1910-
1970), eerste president van Singa
pore ('the peoples' President'). 
Blokje met viermaal S 2. Portret. 

13-10-'99.Amfibieën en reptie
len. 
Lokale zeael, 60,70 c., S I . - . 
Resp. Chefonia mydos, Bronchoce-



la cristatella, Rana cholconota, Va
ronus salvatcr; postzegelboekje. 
1711  ' 9 9 . Nieuwe parlements
gebouw. 
Lokale zegel, 60 c., $1 .  , 2.. Par
lementsgebouw vanuit vier ver
schillende richtingen genomen. 

SOMALIË 
3 0  5  ' 9 9 . Afrikaanse fauna. 
500,1000,2000 Sh.So.Resp.An
tidorcas marsupialis, Camelus dro
medarius (zoogdieren), Melierax 
canorus (vogel) 
3 1  5  ' 9 9 . Prehistorische fauna. 
100,200,300,400,500,700 
Sh.So.; blok van 1000 Sh.So. 
Resp. Dilophosaurus, Oviroptor, 
Echinodon, Proceratosourus, Velo
ciraptor, Eustreptospondylus; 
Albertosourus. 
106'99.Philexfrance99,we
reldpostzegeltentoonstelling in Pa
rijs; schilderijen. 
100,200,300,400,500,700 
Sh.So.; blok van 1000 Sh.So. 
Resp.'de roker'(18891890, Paul 
Cézanne), 'meisje met een waaier' 
(1881, Pierre Auguste Renoir), 
'pierroten harlekijn' (1888, Paul 
Cézanne), 'Calvary' (1889, geba
seerd op lokaal Bretons beeld
houwwerk, 'La colline Saint Mar
guerite' (heuvel in PortAven, Paul 
Gauguin), 'de baadsters' (1885
1889, Pierre Augustue Renoir), 
'Jockeys'(18811885, Edgar De
gas); 'vrouw met vrucht' (Paul 
Gauguin). 

SRI LANKA 
Afbeelding melding 

ST. HELENA 
Afbeelding melding 10/711. 

Correctie melding 11/826/'98 
'maritiem erfgoed, schepen': 'HMS 
St. Helena' moet zijn 'St. Helena, 
1815'. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
12 9  ' 99 . Bezoek von president 
Jacques Chirac. 
3. F. Landkaart in Franse drie
kleur. 
l l 10 '99.Het 'Muséearchi
ves'. 
5.40 F. 

SURINAME 
2 1  8  ' 9 9 . Vogels. 
S/. 1000,5500. Resp. blouwtje, 
kepankl. 
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SYRIË 
112  '99 . Herkiezing president 
Hafis alAssad (vijfde ambtsperio
de, geboren in 1928, regerend 
sinds 1971). 
£10,17,18; blok van £50. Por
tret. 
8 3  ' 99 . Zesendertigste verjaar
dag van de '8 maart revolutie'. 
£ 25; blok van £ 25. Resp. nieuw 
gebouw van de communicatiecen
trale; standbeeld van president ol
Assad. 
29 4  ' 99 . Dag van de boom. 
£17. Vijgenboom. 

TOGO 
Afbeelding/aanvulling melding 
7/532 'mineralen': andere af
beelding ontvangen van 500 F. 
malachiet. 
76  '99 . Vlinders. 
100,150,200,300,400,500 F.; 
blok van 1000 F. Resp. Quercusia 
quercus, Pseudacraea boisduvali, 
Argynnis paphia, Erebia pandrose, 
Eupnydryas maturno, Pyronio ti
thonus; Charoxes pollux. 

TOKELAU 
10 8  ' 99 . Krabben. 
40 c, S I .  , 1.25,2.; blok van $ 
3.. Resp. 'coconut crab', 'ghost 
crab', 'land hermit crab', 'purple 
hermit crab'; 'ghost crab'. 
3 1  8  ' 9 9 . Dertig jaar bemande 
maanlanding. 
25,50,75 c. ,$1.  , 1.25,2.; blok 
van $ 3.. Resp. lancering, raket

scheiding, Aldrin stelt EASEP op. 

planten Amerikaanse vlag, terug 
naar de aarde, geland; aarde, pla
neten, beeldmerk Apollo 11 ('tne 
eagle has landed'). 

TRISTAN DA CUNHA 
Afbeelding melding 11/711. 

112000. Millennium/'dage
raad2000'. 
20,30,50,60 p. Eilanden/zons
opgangen/vogels. 

TUNESIË 
2912  '98 l Werelddag biologi
sche verscheidenheid; nationaal 
park Boukornine. 
70,110,250,500 m. Resp. Ga
zella gazella, Lepus capensis, 
Aquila bonellii. Cyclamen persi
cum. 
27 2  ' 99 . Voedingsgewassen. 
250 (tweemaal), 500 m. Resp. 
Phoenix dactylifera. Citrus sinen
sis, Olea europoea. 

TUVALU 
Afbeelding melding 10/711. 

VANUATU 
Aanvulling melding 10/711 'fran
keerzegeis, dans'. 
Dansen van resp. 'Banks' eilan
den, 'Small Nambas/LamapMala
kula', 'Small NambasMolakula', 
'Smoi Bog Theatre','South West 
BayMolakula', 'Big NambosMa
lakulo', 'Pentecost' (Pinksterei
land). 
188'99. 'China 99', wereld
postzegeltentoonstelling. 
107 vt. Opdruk beeldmerk op 
melding 8/9/615'vogels'(Tri
choglossus hoematodus). 

VERENIGDE NATIES 
1811'99. 'Vorming (onderwijs 
en opvoeding) hoeksteen van de 
21ste eeuw'. 
US$0.33,0.60, Zw.Fr. 0.90, 
1.80,0.Sh. 7,13. Symbolische 
voorstellingen resp. twee figuren 
met verrekijkers en boeken, fi
guur met hartvormig hoofd en 
boek; kinderen op wereldbol met 

vleugels, vissen en groen rond we
reldbol; uit boeken springende 
kinderen, grote groep mensen met 
boeken met tekst resp. 'Keystone 
to the 21 st Century', 'clef de voute 
du XXIe siècle', 'Eckpfeiler des 21. 
Jahrhunderts'. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
17 7  ' 99 . Correctie uitaifteda
tum melding 10/711 'politicus 
Justin Morrill, 18101898'. 
2 2  7  ' 9 9 . Honderdste geboorte
dag fimster James Cagney (1899
1986). 
33 c. Portret. 
16 8  ' 99 . Uitgiftedatum mel
ding 10/711 'eerbetoon aan hen 
die vielen'. 
268 '99 . 'A l l Aboard!'; histori
sche 'ortdeco' treinen. 
Vel met vijfmaal vier zegels van 
33 c. Vijf afbeeldingen. Resp. 
'Daylight', 'Congressional', '20th 
Century Limited', 'Hiawatha', 'Su
per Chief'. 
12 9  ' 99 . Legendarische land
schapsarchitect en parkontwerper 
Frederick Low Olmsted. 
33 c. Montagefoto met portret van 
Olmsted, 'Central Park' in New 
York City, 'Prospect Park' in 
Brooklyn, N.Y., 'Buffalo park sys
tem' in Buffalo, N.Y. 

179'99. 'Celebrate the Centu
ry', VII. 
Vel met vijftienmaal 33 c. De jaren 
zestig. Resp. Star Trek (televisiese
rie), 'Green Bay Packers' (vijfmaal 
nationaal voetbalkampioen en 
tweemaal de 'Super Bowl', 1961 
1967), bemande maanlanding 
(20 juh 1969 met Neil Armstrong 
en Edwin 'Buzz' Aldrin), Wood
stock (muziek en kunstfestival), 
' I have a dream' (Martin Luther 
King, 28 augustus 1963), 'The in

tegrated circuit' (computerindus
trie, 1961), pop Barbie (Mattel, 
maort 1959, in 1963 ol vijf mil
joen barbies verkocht). Ford 
Mustang (april 1964), Vietnam
oorlog (meer dan 58.000 Ameri
kanen gedood en 304.000 gewon
den), 'The Peace Corps' (opgericht 
door president Kennedy in 1961), 
vredessymbool (samengesteld uit 
twee vlagsignalen: N: Nuclear, D: 
Disarmament); 'Super Bowl I' 
(eerste kampioenschap tussen 
'American Football League' en 
'National Football League', 15 ja
nuari 1967), laserstralen (1960, 
toegepast op velerlei gebied; com
municatie, medische wetenschap, 
CDspelers e.a.), 'The Beatles' (de
buut 9 februari 1964), boseball
speler Roger Moris (61 in ' 61 : re
cord van 61 homeruns in 1961); 
volrond met tekst 'The Rebellious 
Sixties and Man on the Moon', his
torische maanfoto. 

*: Gebruikte afkortingen: 
FIFA Fédérotion Internatio

nale de Football Asso
ciations 

NATO North Atlantic Treaty 
Organization 

OTAN Organisation du Troité 
de I'Atlantique Nord 

PAPU Pon African Postal 
Union 

Unesco United Nations Educa
tional Scientific and Cul
tural Organization 

Upoep Union Postal de las 
Americas y Espaüo y 
Portugal 

UPU Universal Postal 
Union/Union Postale 
Universelle/Universele 
Post Unie 

Toelichting UPU: Wereldpostunie 
of Wereldpostvereniging, officieel 
sinds 1878 'Union Postale Univer
selle'werd op 9 oktober 1874 
door 22 lancien te Bern opgericht 
(Verdrag van Bern). Tot de Twee
de Wereldoorlog afzijdig van poli
tiek en vrijwel alle landen van de 
wereld omvattend. In 1947 een 
gespecialiseerde organisatie van 
de Verenigde Naties. 
Het UPUmonument bevindt zich 
in Bern. Het beeldmerk, een gesti
leerde afbeelding van het monu
ment, is hiervan afgeleid en sym
boliseert de vijf werelddelen ge
hand in een kring rond de wereld
bol. 



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 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen 
WIJ zijn geïnteresseerd in alle landen 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles' 
Een met te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje 
Bel ons even vrijblijvend 
WIJ bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346-550618 
b g g 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

SCHRIFTELIJKE VEILING POVEIA 
Onze 3-maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten 

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
w o zeer gezochte, hebben wij elke keer een groot aantal brie
ven en postwaardestukken Overtuig Uzelf van dit schitterende 
aanbodii 
Uw voordelen 
aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieën 

Veilingschema 
maart 
juni 
september 
december 

l/oor inlichtingen en 
GRATIS catalogus 

"POVEIA" 
Postbus 491 
9400 AL ASSEN 
tel 0592-350486 

P O V E I A : Uw vertrouwen meer dan waard 

GRATIS PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr. vanaf 2 0 % N V P H 
Nederland gebr. vanaf 2 5 % N V P H 

Kwaliteit gegarandeerd 

Postzegelhandel A.A. Lodder 
Omloop 73, 9401 VG Assen, 

tel. en fax 0592-314588. 
e-mail: ton.12@wxs nl 

Geen winkel, bezoek op afspraak. 

DAVO Albums om goed te verzamelen p g f l 

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 

1324CDAImere Stad 
Tel 036 5337132 
Fax 036 5337132 

Pzh. N. de Neef NEDERLAND & O.G 
Diversen Nederland & O G (NVPH) 
P10A Indonesië partij postfnsse complete 

verschillende uitgiften totale cat wrd 
ƒ 400 - voor ƒ 58 -

P1DB Als voren maar uitsluitend postfnsse 
blokken ƒ 119-

P11 Ned Antillen en Sunname partij 
complete verschillende uitgiften 
totale cat wrd ƒ 300 - voor ƒ 29 -
Rep Suriname ca 75 versch 
blanco FDC s cat wrd meer 
dan ƒ 600 - voor slechts ƒ 45 -
Ned Antillen 100 verschillende 
blanco FDC s ƒ 500 - c w ƒ 39 -
Nederland 150 verschillende blanco 
FDC s ca ƒ 600 -c w ƒ 60 -
Nederland samenstelling van versch 
complete uitgiften postfns 
cat wrd ƒ 400 - ƒ 59 -
Nederland samenstelling van versch 
complete toeslagseries gebruikt 
cat wrd ƒ 150 - ƒ 32 -

N B Rep Sunname en Indonesië 
volgens cat Zonnebloem 2000 

P13 

PI 4 

P17 

PI 8 

PIS 

Nederland 
141/43 
332/45 
454/59 
469/73 
506/07 
550/55 
556/60 
583/87 
596/00 
661/65 
671/75 
676/80 
700/01 
707/11 
715/19 
722/26 
752/56 
774/76 
786/90 
886/88 
940/58 
1068/71 

32 50 
32 00 

1 80 
1 70 
3 00 

49 00 
75 00 
16 00 
12 00 
10 50 
37 50 

7 75 
5 75 

12 00 
8 75 

10 00 
6 90 
8 75 
5 00 
5 75 

32 00 
1 00 

luxe postfns 
549/567 
601/616 
617/40 
641/654 
655/670 
671/687 
688/706 
707/719 
720/735 
736/751 
752/763 
764/783 
784/853 

155 00 
52 00 
37 00 
47 00 
42 00 
95 00 
39 00 
2100 
22 00 
35 00 
12 50 
21 00 
2150 

Blokken/velletjes 
854 
983 
1001 
1024 
1042 
1571/2 
1646 
1672 

27 00 
11 00 
8 00 
4 00 
6 50 

10 00 
35 00 
50 00 

Nederland 
mooi gebruikt 
1 
1/2 zfr 
98 
238/39 
244/7 
278 
347/49 
661/5 
660/0 
671/5 
Nederland 
boekjes postfns 

30 00 
27 50 
19 00 
35 00 
45 00 
12 75 
68 50 
8 25 

10 00 
24 50 

IMx 
3a 
4y 
5 
6a 
8c 
8cF 
8aF 
9f 
9dF 
14a+b 
17a+b 
20a 
29 
30 
31 
32 
33a+b 
37 
38 
41 
42 
45 

17 50 
1 90 
2 20 
1 60 
3 50 

42 50 
60 00 
6 00 

117 50 
85 00 

9 75 
5 20 
2 20 
4 00 
2 80 
3 50 
3 50 
7 00 
9 75 
3 75 
4 50 
7 50 
6 00 
6 00 
8 00 49 I 

Pzb Antillen 
1 1 25 
3AI+r 2 75 
4AI+r 6 00 
5 1 50 
Pzb Indonesië 
1 t/m 11 totaal 
17 boekjes 
voor 98 00 

Indonesië postfns 
-Blokken 
9 
10 
11/12 
17 
19 
20/21 
22/23 
24/25 
26/27 
28 
30/31 
32/33 
36 
38/41 
43 
44 
45 
48 
53/54 
88 
90 
93 
97 
99 
100 
118 
119 
Jakarta 95 
(7bl) 
Senes 

760/85 
Port 

1/3 
48/50 
52/55 
56/60 
67/72 
Dienst 

3/5 
11/17 
Riau 33/1 
Riau gebruikt 

I 24 00 
I I 31 00 
Indonesië ook 
in abonnement" 

35 00 
35 00 
6 25 

60 00 
60 00 
27 50 
22 50 
27 00 
12 50 
12 00 
12 00 
16 50 
7 00 
19 00 
23 00 
15 00 
10 00 
19 00 

225 00 
15 00 
29 00 
11 00 
11 00 
12 50 
9 50 

18 50 
12 50 

235 00 

90 00 

5 50 
16 00 
4 00 
7 00 
7 00 

18 00 
5 00 

11 00 

Bestellingen b v k schnftelijk (of fax 0523 610702) Tel 0523 614978 (zaterdag en 
maandag van 11 00 22 30 uur) Franco boven ƒ 100 Bi| vooruitbetaling op giro 
4335822 korting 2% of 4 % boven ƒ 500 Gratis prijslijsten op aanvraag van 
Nederland Ned Antillen Aruba Suriname Rep Suriname en Indonesië 

Pzh. N. DE NEEF POSTBUS 143 7700 AC DEDEMSVAART 
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HOLOGRAMMEN IN 
HEELAL-SERIE 
Deutsche Post AG geeft 
dit jaar de vijftigste serie 
in de reeks Füraie Wohl
fahrtspflege uit. Voor de 
eerste keer in Duitsland 
zijn twee (van de vijf) ze
gels voorzien van holo
grammen. In combinatie 
met het thema 'het heel
al ' zorgt die uitvoering 
voor een even spectacu
laire als exclusieve serie 
Dat aan de reeks een 
prijskaartje van ruim elf 
mark hangt, zullen de 
verzamelaars graag op 
de koop toe nemen De 
beelden op de zegels 
zijn afkomstig van de 
Max Planck-instituten in 
Bonn (radioastronomie), 
Heidelberg (astronomie) 
en Garching (ruimte-
fysica). 
Een van de tv/ee zegels 
van 100-1-50 pf. toont 
beelden van de Andro-
medanevei Dit sterren
systeem, dat twee mil
joen lichtjaren van de 
aarde is verv/ijderd, 
werd door de radiotele
scoop in Effelsberg vijf
entwintig uur lang waar
genomen en vastgelegd. 
Deze beelden zijn voor 
de zegel gebruikt 
De andere zegel van 
100-1-50 pf - voor een 
afbeelding verwijs ik 
graag naar de rubriek 
Nieuwe uitgiften - staat 
m het teken van het ster
renbeeld Zwaan. De klei
ne kaart toont een deel 
van de resultaten die met 
dezelfde radiotelescoop 
m Effelsberg werden be
reikt Als ondergrond 
voor de zegel is het ster
renbeeld Zwaan gebruikt 
uit de sterrenatlas van 
J E Bode uit het |aar 
1782. 
Met de röntgensatelliet 
Rosaf werden in de 
Melkweg vele explode
rende sterren ontdekt. De 
eerste zegel van 110-1-50 
pf laat de restanten van 
een supernova in het 

sterrenbeeld Vela zien, 
op een afstand van 
'slechts' vijftienhonderd 
lichtjaar van de aarde. 
In 1 y94 kwam de ko
meet Shoemaker-Levy 9 
in botsing met de gaspla-
neet Jupiter. Deze ge
beurtenis is het onder
werp van de tweede ze
gel van 110-1-50 pf As
tronomen hadden de ko
meet al twee jaar eerder 
ontdekt Door de getij-
denkrachten van Jupiter 
was de komeet al in 
twintig brokstukken uit
een gescheurd voor hij in 
juli 1994 op Jupiter in
sloeg De astronomen in 
Heidelberg konden op 
Calar Alto deze gebeur
tenissen met een teles
coop volgen, zodat men 
er over de gehele wereld 
uitvoerig van kon kennis
nemen. De opname in 
het hologram kwam tot 
stand op de late avond 
van 16 juli 1994. Daar
op is de inslag van het 
eerste fragment van de 
komeet te zien 
Het tweede hologram is 
aangebracht op de zegel 
van 300-1-100 pf., die 
een hemelkaart toont zo
als die door de gamma
telescoop Compte (aan 
boord van de Compton-
satelliet) van de NASA 
werd gemeten Ook op 
deze zegel is het sterren
beeld Zwaan zichtbaar. 

KAT EN HOND 
Omstreeks Dierendag (4 
oktober) verschijnen er 
altijd wel zegels met af
beeldingen van huisdie
ren In de natuurserie 
van Frankrijk van 2 okto
ber kregen de kat en de 
hond efk twee zegels toe
gewezen Dankzij de 

1 

combinatie van een vol
wassen kat en een dito 
hond met respectievelijk 
een kitten en een puppy 
zijn het vertederende 
portretten geworden. 

Wat de katten betreft zijn 
er geen echte themati
sche verassingen Op de 
zegels van 2 . /0 en 3 f. 
zijn de Kartuizer en de 
Europese huiskat afge
beeld. 

Ik 1 1 -.^Wi 

De afgebeelde honden 
hebben een duidelijkere 
relatie met Frankrijk. Zo 
zien we de op de zegel 
van 3 00 f de A^onfagne 
des Pyrenees, een berg-
hond uit de FVreneeën 
De hond heeft Tibetaan
se voorouders en kwam 
tegen het eind van de 
vifrde eeuw door de gro
te volksverhuizingen 
naar Europa. De oerg-
hond leefde vanaf die 
tijd vooral in de streek 
van Argelès, in de hoge 
valleien van de Ariège 
en in Andorra en werd 
ingezet bij het hoeden 
van kudden schapen, 
geiten en runderen. Te
genwoordig is het een 
gezelschapsdier: een 
kindvriendelijke hond die 
wel wat lijkt op de be
kende Sint-Bernardhond. 
Op de zegel van 4 50 f. 
is de Bretonse spaniel af
gebeeld Van deze jacht-
rionden worden er alleen 
al in Frankrijk bijna een 
kwart miljoen genouden 

Op 8 oktober verscheen 
in Oostenrijk een brief
kaart ter gelegenheid 
van het honderdjarig be
staan van de dierenbe
scherming aldaar Op de 
zegel van 6.50 s. ligt een 
katje heel tevreden tegen 
een hond aan, die een 
voorpoot beschermend 
over het katje heeft ge
legd. Een afbeelding van 
de kaart vindt u in de ru
briek Postwaardestukken 
elders in dit nummer. 

HONINGBIJEN 
De postadministratie van 
de Pitcairneilanden gaf 
op 1 2 september een se
rie van vier zegels over 

SAMENSTELLING D VEENSTRA 
DE ACHTKANT 6, 9285 VG BUITENPOST 

bijen uit, waarvan de ze
gel van 1 dollar ook is 
opgenomen in een velle
tje dat al op 20 augustus 
verscheen Het zijn zes
hoekige, zelfklevende ze
gels op een vierkante 
witte ondergrond, die 
gemakkelijk in een ver

zameling kunnen wor
den opgenomen 

Op de zegel van 20 c 
(zie Nieuwe uitgiften) 
zijn imkers aan net werk 
bij de kasten. Op de ze
gel van 1 dollar zit een 
fioningbii {Apis mellifica) 
op een bloem (waar
schijnlijk Passiflora), 
waarvan op het velletje 
een tweede exemplaar is 
afgebeeld. Op dit velletje 
is ook nog een rode 
bloem afgebeeld, waar
schijnlijk een hibiscus-
soort. De zegel van $ 
1 80 toont drie honing-
bijen op een honingraat 
Op de zegel van $ 3 - zit 
een honingbij op oranje
gele bloemen Het leuke 
van deze zegel is dat 
ook het eindproduct is 
afgebeeld, te weten een 
pot honing van het merk 
Mulineer's Dream 

NATUURBESCHERMING 
IJsland gaf op 9 septem
ber een serie zegels over 
natuurbescherming uit 
Door de speelse vormge
ving zijn de symbolen 
nogal klein uitgevallen. 
De thema's op de vijf ze
gels (alle van 35 k ) zijn 
in de landstaal aangege
ven 
De eerste zegel staat in 
het teken van schone 
lucht(/7re/nA/ofr). De 'o ' 
in het woord loft is ver-



vangen door de zon De 
tweede zegel heeft bo-
dembescherminq (mark-
viss landgraedsla) als 
thema en bladeren als 
symbool. 

De derde zegel dringt 
aan op het schoonhou
den van de kust (hreinar 
strendur); de symbolen 
zijn heel toepasselijk 
een vogel en een vis. Op 
de vierde zegel zien we 
een nest met drie eieren. 
Het thema is 'wetlands' 
(endurbeimt votlendis) 
De vijfde zeqel heeft be
trekking op de bossen 
(skógraekt).Ook in deze 
zegel is de letter 'o' ver
vangen door een sym
bool, in dit geval een 
schijf van een boom. 

MILIEUBESCHERMING 
Bescherming van het mi
lieu is het onderwerp van 
een serie die Nigeria op 
8 juni uitgaf. De vier ze
gels uit de reeks zijn 
voorzien van passende 
teksten. 
De zegel van 5 n toont 
het leven in het water 
van rivieren De tekst 
luidt Don't pollute our 
rivers - Save our v/ater 
resources ('Verontreinig 
onze rivieren niet - ont
zie onze waterreserves'. 
De tekst Conserve our 
natural resources ('Be
scherm onze natuurlijke 
bronnen') op de zegel 
van 10 n wordt onder
streept door een afbeel
ding van een groep bo
men 

De - overigens nogal 
slechte - afbeelding van 
twee apen in de gele 
ovaal op de zegel van 
20 n. dient als Illustratie 
bij de tekst Protect our 
endangered species ('Be
scherm onze bedreigde 
diersoorten'). 
Op de zegel van 30 n. 
(zie Nieuwe uitgiften] 
moet een collage van al
lerlei beelden de tekst 

One Earth One Family 
('Eén aarde, één familie') 
ondersteunen. Behalve 
een wijdbeens grazende 
giraffe, bloemen, voqels 
en twee springende kan
goeroes valt op deze ze
qel ook een zwartbonte 
koe te ontdekken, die 
door een boer met de 
hand wordt gemolken. 

UITGESTORVEN IERSE 
DIEREN 
De jaarlijkse fauna- en 
floraserie van Ierland 
heeft ditmaal uitgestor
ven dieren die in Ierland 
hebben geleefd als the
ma Op de zegels van 
tweemaal 30 en twee
maal 45 p. zijn zowel de 
Engelse als Latijnse die
rennamen vermeld. 

Op de ene zegel van 30 
p. is het reuzenhert (Me-
galoceros giganteus) -
een mannetje - te zien; 
een afbeelding van deze 
zegel vindt u in de ru
briek Nieuwe uitgiften. 
Bewijzen van het be
staan van het reuzenhert 
zijn in Ierse grotten aan
getroffen. De herten 
kwamen hoofdzakelijk 
voor in de bergachtige 
gebieden van Wicklow. 
Het majestueuze dier o] 
de andere zegel van 3' 
p. is een toendramam
moet [Mammuthus primi-
genius) Ook van dit dier 
zijn tanden, slagtanden 
en beenderen in verschil
lende grotten in Ierland 
gevonden 
Op een van de twee 
zegels van 45 p. is de 
bruine beer [Ursus 
arctos) afgebeeld Op de 
andere zegel staat een 
groep wolven (Canis lu
pus) Wolven kwamen in 
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Ierland al voor tijdens de 
periode dat ook het reu
zenhert er zijn leefge
bied had. Er zijn des
kundigen die aannemen 
dat de wolf tot in de 
achttiende eeuw in Ier
land heeft kunnen over
leven. 
Er is ook een velletje met 
de vier Ierse zegels uitge
bracht 

FAUNA IN DE 
MIDDELLANDSE ZEE 
De eilandengroep waar
uit Malta bestaat is om
ringd door helder blauw 
water. Malta had daar
door voldoende keuze 
voor een serie van zes
tien zegels, waarop de 
rijke verscheidenheid 
van de Middellandse Zee 
tot uitdrukking komt. De 
zegels zitten in een vel, 
dat op 25 augustus werd 
uitgegeven. De zegels uit 
dat vel zijn thematisch 
gezien geschikt om af
zonderlijk in een verza
meling te worden opge
nomen. 
Op de zegel linksboven 
is een lichtgevende kwal 
(Pelaqia noctiluca) afge
beeld, de meest voorko
mende kwallensoort in 
de Maltese wateren. Er 
zijn jaren dat er sprake 
is van een 'bevolkingsex
plosie' van deze kwallen 
Op de zegel daaronder 
zwemt een gevlekte tand-
baars (Epinephelus gu-
aza), die in spleten en 
holen van de rotsachtige 
bodem leeft. Deze soort 

van de tandbaarzen is 
de laatste jaren in aantal 
afgenomen. 
De twee kleurige vissen 
op de derde zegel zijn 
regenbooglipvissen (Co
n's julis] 
Op de vierde zegel staat 
een klein zeepaardje 
{Hippocampus 
ramulosus). 
De vis (Thalassoma 
pavo) op de eerste zegel 
in de tweede rij is een 
soortgenoot van die op 
de derde zegel, namelijk 
een pauwlipvis. Daaron
der zwemmen drie twee-
bandzeebrasems {Diplo-
dus vulgaris). Van deze 
soort zwemmen ook nog 
exemplaren op de aan
grenzende rechterzegel. 
Op de derde zegel in 
deze rij is een octopus of 
kraak [Octopus vulgaris) 
te zien. 
Op de onderste zegel is 
een heremietkreeft (Dar-
danus arrosor) afge
beeld 
Op de eerste zeqel van 
de derde rij treffen we de 
zeekat [Sepia officinalis) 
aan. 
In de Middellandse Zee 
komen ook diverse ko
raalsoorten voor. De op 
de tweede zegel afge
beelde sterkoraal [Astroi-
des calycularis] behoort 
tot de kolonievormende 
koralen 
De tritonhoorn [Charonia 
variegata) op de derde 
zege^die 35 centimeter 
lang kan worden, leeft 
op een diepte van tien tot 

veertig meter. In dit ge
bied zijn ze zeer zeld
zaam geworden. 

Op de laatste zegel is 
muraene of moeraal 
[Muraena helena) afge
beeld De 'stekelige bal' 
op de eerste zegel in de 
vierde rij is een violette 
zee-egel [Spaerechinus 
granulans). Zulke egels 
worden meestal in tame
lijk diep water aange
troffen. 
Daaronder is de stekeli
ge spinkrab i^Maia squi-
nadó) te vinden, de 
grootste krab in de Mid
dellandse Zee. De krab 
leeft op de zeebodem op 
behoorlijke diepten 
De kleurrijke vis op de 
derde zegel is een (Kre-
tenzische) papegaaivis 
(SpansofT7a crefense). 
Op de laatste zegel is de 
steenrode zeester [Echi-
naster sepositus] afge
beeld. 
Dank aan dr. H. Nijssen 
van de afdeling Vissen 
van het Zoölogisch Mu
seum van de Universiteit 
van Amsterdam, die hulp 
verleende bij het opspo
ren van de Nederlandse 
namen. 

NATÜURGENEESKUNST 
In de reeks 'Jubilea van 
persoonlijkheden' gaf 
Tsjechië op 8 september 
een zegel van 4.60 k 
uit, gewijd aan de na
tuurgenezer Vincenc 
Priessnitz (1799-1851) 
1999 is kennelijk niet al-



leen het jaar waarin de 
tweehonderdste geboor
tedag van Priessnitz 
wordt herdacht: er valt 
ook een jubileum van 
Unesco in Tsjechië te vie
ren. Dat kan althans 
worden afgeleid uit het 
feit dot de naam 'Unes
co' op de zegel wordt 
vermeld. 
De zegel - die u afge
drukt vindt in de rubriek 
Nieuwe uitgiften - toont 
behalve het portret van 
de Priessnitz ook een 
aantal voorstellingen van 
diens behandelwijzen 
Om van kwalen en ziek
ten verlost te worden, be
val hij behandeling met 
koude baden aan, kom-
pressen, lange wandelin
gen, lichamelijke arbeid 
en een ascetische levens
stijl Kompressen worden 
ook nu nog als huismid
del tegen bepaalde kwa
len gebruikt 
In 1832 stichtte Priessnitz 
in Gröfenberg het eerste 
watergeneeskunde-insti-
tuut ter wereld. Hier be
handelde hij tienduizen
den patiënten op een 
wijze die sterk doet den
ken aan die van de Duit
ser Sebastian Kneipp 
(1821-1897). 

DUITSE CATALOGI 
SCHILDERKUNST 
Wie informatie wenst 
over een supplement op 
de enkele jaren geleden 
verschenen catalogus 
van de werken van Vin
cent van Gogh [Heft 1, 
zie de rubriek Thema
tisch panorama van april 
1996) kan zich tot dr. H. 
Meinel in Gnoien (Duits
land) wenden. Zijn adres 
isPostfach 1012,17176 
Gnoien, Duitsland Een 
emai l sturen kan ook: 
hubert.meinel@t-online.-
de 
Er zijn ook weer enkele 
nieuwe catalogi van de 
hand van dr. Meinel: Pa-
blo Picasso, Peter Paul 
Rubens en Het impressio
nisme. 
Net als de Van-Goqh-
catalogus zijn ook deze 
catalogi losbladig (A5-
formaat) De ringband is 
bij de uitgever verkrijg
baar (kosten. 11 mark), 
maar u kunt ook alleen 
de inhoud aanschaffen. 
De bladzijden zijn dub
belzijdig bedrukt en de 
afbeeldingen zijn in 
zwart/ wit. Elk deel heeft 
dezelfde indeling: een 
inleiding, het postzegel-
gedeelte (met Michel 
nummers) en een deel 
met stempels, eerstedag-
enveloppen en post-

waardestukken. Het re-
gistergedeelte - heel be
langrijk voor thematische 
verzamelaars - is goed 
verzorgd' een landen-
lijst, een overzicht van de 
musea, een literatuurlijst 
en een alfabetische re
gister van de schilderij
en. Belangrijk is dat het 
niet om eenmalige publi
caties gaat, maar dat de 
uitgever ook geregeld 
supplementen uitgeeft. 

Heft 2 gaat over Pablo 
Picasso. Zijn werken zijn 
op honderden zegels en 
stempels afgebeeld. De 
eerste druk van deze ca
talogus (1997) telt 428 
bladzijden met 328 af
beeldingen. Dit jaar is 
het eerste supplement 
van 160 bladzijden ver
schenen, waardoor het 
totaal op 465 bladzijden 
met 388 afbeeldingen 
komt. Prijzen' eerste druk 
27.80 mark (samen met 
twee ringbanden' 47.80 
mark); supplement 12.80 
mark (inclusief eerste 
druk en twee ringban
den: 52 mark). 

Peter Paul Rubens (412 
pagina;s, 646 afbeeldin
gen) wordt in Heft 3 be-
riandeld De prijs is 
24.60 mark (samen met 
een ringband 35.60 
mark). 

Over het impressionisme 
in Frankrijk gaat Heft 4. 
In het nog te verschijnen 
tweede deel komen voor
lopers en impressionisten 
buiten Frankrijk aan 
bod De catalogus telt nu 
316 bladzijden met 475 
afbeeldingen en behan
delt vijftien schilders, on
der wie Bazille en Tou
louse-Lautrec. De prijs is 
22.80 mark (samen met 
ringband 33.80 mark). 

CARTOGRAFIE 
De serie Mapping the 
Century ('De eeuw in 
kaart gebracht) die Ber-
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muda op 19 augustus 
uitgaf, mag de verzame
laars van het thema car
tografie niet ontgaan. 

Behalve foto's en kaarten 
zijn twee bekende hulp
middelen afgebeeld: op 
de zegel van 30 c. is een 
theodoliet afgebeeld en 
op de zegel van 1 . - $ 
een satelliet in de ruimte. 
Van de vier zegels zijn 
er twee gewijd aan de si
tuatie in 1901, terwijl de 
overige twee het heden 
(1999) in beeld brengen. 
Een afbeelding van de 
zegel van 80 c. is opge
nomen in de rubriek 
Nieuwe uitgiften 

VLIEGTUIGEN 
Ierland besteedt drie jaar 
lang aandacht aan de 
Ierse luchtvaart. Vorig 
jaar leverde dat een se
rie van vier zegels op 
waarin het accent lag op 
de pioniers in de lucrit-
vaart. Dit jaar (9 septem
ber) werd de opvallende 
vooruitgang in de bur
gerluchtvaart in beeld 
gebracht. In de laatste 
serie (in 2000) komt dan 
nog de militaire lucht
vaart aan bod. 

Op de zegels zijn de na
men van de vliegtuigen 
vermeld. Op de zegel 
van 30 c. is dat de Dou
glas DC-3, één van de 
eerste vliegtuigen die 
door de Ierse fuchtvaart-
maatschappij Air Lingus 
in 1940 werd aange
schaft. Na het einde van 
de Tweede Wereldoor
log voegde de maat
schappij een aantal DC-
3's aan de vloot toe. Ze 
werden tot 1964 ge
bruikt. De laatste DC 3, 
de St Celcius. werd toen 
buiten gebruik gesteld. 
Minder bekend is de Brit

tin Norman Islander, af
gebeeld op de zegel van 
32 c Dit tweemotorige 
vliegtuig (een afbeelding 
vindt u in de rubriek 
Nieuwe uitgiften) met 
zijn kruissnelheid van 
160 mijl kon negen pas
sagiers vervoeren. Het 
werd in juli 1970 door 
AerArann gebruikt op 
de eerste geregelde ver
binding tussen Oranmo-
re in County Galway in 
het westen van Ierland 
en de eilanden Inishmore 
en Innishmann. 
Bijna een klassieker is de 
Boeing 707, die op de 
zegel van 40 p. tegen 
een blauwe lucht wordt 
afgebeeld Dit vliegtuig 
werd door Pan Am in 
1958 voor het eerst op 
de transatlantische ver
binding tussen New York 
en Londen ingezet. De 
707 was de voorloper 
van de grotere 747's en 
de toestellen van het type 
Airbus. Toen in 1991 
met de productie van de 
707's werd gestopt, wa
ren er meer dan duizend 
stuks gebouwd. 
Op de zegel van 45 c. 
vliegt de Lockheed Con
stellation L-1049G boven 
de wolken. Dit was één 
van de eerste door zui
germotoren aangedre
ven lange-afstandsvlieg-
tuigen die konden wor
den ingezet op transat
lantische vluchten. Een 
non-stop vlucht van New 
York naar Parijs was 
toen nog niet mogelijk: 
de vliegtuigen moesten 
bijtanken op Shannon 
Airport. Aer Lingus bleef 
Constellations gebruiken 
totdat op deze route - en 
dat was omstreeks 1960 
- straalverkeersvliegtui-
gen werden ingezet. 

AMERIKAANSE ART-DECO 
TREINEN 
Treinenverzamelaars 
kunnen vijf Amerikaanse 
passagierstreinen in Art 
Deco-stijl uit de jaren 
dertig en veertig aan hun 
collectie toevoegen. De 
treinen zijn te vinden in 
een vel met twintig ze
gels (uitgiftedatum 26 
augustus), waarvan de 
bovenrand is voorzien 
van de kreet All Aboard! 
('Allemaal instappen!'). 
De Daylight - OOK wel de 
'mooiste trein ter wereld' 
genoemd - reed tussen 
Los Angeles en San Fran
cisco. In 1941 trokken 
nieuwe GS4-stoom loco
motieven de oranjerode 
trein langs de stranden 
van de Grote Oceaan. 
De Congressial reed op 
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de lijn tussen New York 
en Vv'ashington, die men 
graag wilde elektrifice-
ren ('Every Mile Electri
fied!). In 1935 kregen de 
G G l -locomotieven een 
face lift; dat gold ook 
voor het interieur van de 
treinwagons. Werklozen 
hielpen bij de elek
trificatie van de lijn. 
De 20th Century Limited 
werd als een 'nationaal 
instituut' beschouwd en 
geldt bovendien als de 
T)eroemdste trein ter we
reld'. De trein zorgde 
voor een snelle 16-uurs-
verbinding tussen de ste
den Chicago en New 
York en had vooral za
kelijke reizigers als klant. 
De Hiawatha werd 'de 
snelste trein van Ameri
ka' genoemd. Met een 
snelheid van 100 mijl 
per uur reed deze twee
maal per dag op en neer 
tussen Chicago en Mil
waukee en de Twin Ci
ties, Minneapolis en St. 
Paul. 
De vijfde trein - de Super ^ 
Chief- is bruikbaar voor °-
verzamelingen op het -
thema film; nij werd ge- = 
brui kt door de Hollv- 'Z 
wood-elite en werd J 
daarom ook wel de 'trein =-
van de sterren' ge- S 
noemd. De Super Chief ^ 
verbond Chicago met Los ^ 
Angeles via Albuquer- 2 
que. Deze 'blitse' trein ï 
begon in 1937 te rijden " ^ 
met diesellocomotieven 1 | | 
van hetE-1 type. «3» 
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AiyracMUCES 
SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES GEEN HANDELSADVERTENTIES, DE VERMELDING VAN NAAM 

EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ADVERTENTIE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME AND 
ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN OUR SMALL ADS IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, ANGABE NAME 
UND ADRESS (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 
Te koop: 100 grfm na 1490 W -
Europd voor 12,50 50 Frankrijk 
10,- 100 Canada 12,50 Ook an
dere landen Vraag ernaar Giro 
7327521. F GlandorfF, Benedictij-
nenstr 42, 1566 I J Assendelft Al
les IS na 1*)90 met \eel nieuw' 

EDK Molenreeks nr 1 t / m 88 ca 
272 st éen koop Maxkrln vanaf 
196S/90 ca 546 st eén koop, 
teab M v d Laarse, 0297-S42612 

Album met mooi ruilmat Ned 
1979-99 ca tw 1200,- Vr pr 
125,- M Dabekausen Tel 046-
4511574 

Ned. grfm + toeslag J 69 , - p kg 
20 kg klfm ƒ 100,- D de Wilde, 
Moordrecht Tel 0182-S74009 

500 Ned. ƒ 10,-; 1000 wereld 
j 15,-, 2000 wereld ƒ 25, - , 400 
Duitsland grf ƒ 30,-. Giro 
413922 \ Snoep, Dordrecht 

Nieuwtjes: Weste uro pese landen 
o.a Engeland, België en / Alles 
nominaal + 10% Aruba en Ned 
Antillen voor een redelijke pnjs 
H O Landegent, Jupiter 107, 
1115 TL Duivendrechc Tel 020-
6993179 

700 vei schillend Europa J 1 (),- in 
brief ot giro 3330084, Boet/kes 
Baroniehof 100, 5709 HB Hel
mond 

Geen thema zonder poststukken. 
Zich/ / o n d e r koopplicht legen 
porto verg H Mennes, Parel-
hoendreef 13, 7391 EC Twello 
Veel thema's ' 

List 2000 containing older mmt 
thematic material free, from W&K 
Schaetzle AG , CH-8832 Wollerau, 
fax 0041-1-784 80 59 E-mail 
w k schaet/le a@bUiewin ch 

Te koop New Zeeland via A(.S/ 
CP Ook betaling frankeer/egels 
M. Bierenbroodspot, Venne-
waard303, 1824KKAlkmaar 

DDR 25% Ned + Geh Bund Ber
lin Reich + Geh ect 35% Pf 8c 
Gest J Romkens, 045-5462894 

Afgeweekte en gesorteerde Ned. 
postzegels vanaf 1972 R Arnold 
Tel ()7(>5222667 

Bod gevraagd op maandbladen 
Philatelie vanaf september 1945 
t / m 1994 H de Geus, Amers-
foortsestraat 71, 3772 CH Barne-
veld 

KanaaleU. 100 /20 , - 150/30, -
IJsland 5 0 / 1 5 , - Australië 
200 /15 , - Bank 368710955 of 
brief Smits, Espendreef 17, 4254 
BS Sleeuwijk 

Duitsland: 55 versch jan 97 tot 
heden voor j 10,-, 500 versch 
jan '86 heden ƒ 90 , - Prijsl Bank 
304810398 Giro 5312882 Ver-

seveld-Boschman, De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar 

Ierland postfns 1930-1980 Voor 
prijslijst B van Leeuwen, Goud
mos 9S, 2914 AG Nieuwerkerk 
a /d l j sse t Tel 0180-315330 

Te koop: Philatelie 1975 t / m 
1998 en 1 delen de ware postz 
verzamelaar Fik aannemelijk 
bod Borst, tel 0251232748 

Australië per kg ƒ 80,- , 100 gest 
grf j 10,-, idem 200 grf ƒ 20,-, 
idem 300 grf ƒ 35,-, Engeland 
greetings 250 gram ƒ 45,- , Noor
wegen per kg ƒ 90,- , Zweden per 
kg J HO, - P Antonisse, Runmo-
len 16, 5404 KT Uden Tel 0413-
268333 Postgirt) 3423666 

Poststukken verschillende lan
den, effecten rekeningen, papiei 
noodgeld, Duitse Reich, ansicht
kaarten Duitsland Mw A N Bng-
geman v / d Schelde, Kantelenweg 
70, 3233 RD Oostvoorne Tel / fax 
0181485036 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc J Stienstra, Barietgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer, tel 079-
3610229 

Ned. + Overzee, Indonesië, Ver 
Eur , Zwitserl , O -Europa v a 
40% Abo gehele wereld + sup-
plem H Sundquest, J Perkstr 
39, 3351 CP Papendrecht Tel 
078-6153386 

O.R. p fr cat w N.I . ƒ 690,-, Cur 
ƒ 4 9 0 , - Sur J 420,-, tot ƒ 1600,-, 
Pr in alb m kl str ƒ 400,-, D 
Zelle, Zutphen, tel 0575-514090 

Postzegels Nederland, zogenaam
de kilowaar G SthonewiUe, 070-
3941745 

Postwaardestukken Nederland 
via schriftelijke veiling Filatehs-
tisch van opzet Voor gratis catalo
gus J L Verhoeven, Spieringweg 
1077, 2136 LN Zwaanshoek Tel 
023-5848127 
E-mail jan-ena@multiweb nl 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsje-
choslowakije PZH Robert Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard 
T e l / f a x 046-4512751 Ook raii-
teiten' 

Israel, Palestijns gezag Nieuwe uit
giften tegen nominale waarde 
Ongelooflijke aanbiedmg, kost
baar geschenk, beste voorwaar
den, prijslijst gratis Eilat Philatehc 
Club, Postbus 543/32, Eilat Israel 

Nederland en Ver. Europa***, © 
v a No 1 Stuur uw no 's, ontvang 
mijn prijs F Ghyben, Zonegge 
1916, 6903 GV Zevenaar Tel /fax 
0316-529241 

1000 versch Wereld Veel ouder 
materiaal, betere Bank 
260777811 ƒ 39,50 J Schoenma
ker, Meer en Boslaan 47 2103 VN 
Heemstede 

Kilowaar Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden 50% 
hei denkingszegels Zend ƒ 20,-
in een brief of op gironummer 
1624853 en ontvang 125 gr franco 
thuis Correspond m English 
Lennar t Runfors, Goüandsgatan 
1, S-602 17 Norköping, Zweden 

Collecties, partijen, restanten. 
P/h ( e n t r o Filatehco Havenstr 
43, Woerden, 0348423885 Ook 
grote voorraad Europese landen 

Opruiming ivm sanering. Diverse 
landen en motiefverzamehngen 
aangeboden Prijsindicatie 10 tol 
15% van de cat prijs Vraag gratis 
hjst J Vermolen 013-5717073 

GEVRAAGD 
DDR*** ©327-341, 334, 341, 362-
79 © geen ND verder SBZ 
DDR coli 1960 Ook ruilen © * 
DDR-B bin Eigenhuis Tel 0297-
324610 

Bosnië, oud-Servië en Montene
gro, Albanië gevraag Ook Turkse 
be/ Brandsen, 0346-552943 

Gevraagd Roodfrankeringen (al
leen grote partijen) R Folkerts, 
tel 0478-583337 

Zegels los ot op stuk gehele we
reld met als thema 'OrgeP H 
Timmerman, Wierden 0546-
572525 

Gevraagd poststukken, koop, luil, 
transorma letter coderingen ma
trix streepjes code Rotterdam 
postcode streepjes cijfer letter T 
Molenaar, Rohofstraat 66, 7605 
AW Almelo, 0546-815959 

Postfrisse frankeergeldige zegels 
Nederland PJ Rotgcis, t t l 010-
4205276, fax 010-4552991 

Voor 20 zegels Malta, Vaticana 
en/of Liechtenstein 75 wereld rt-
tour ' R Otten, Helper /oom 167, 
9722 BK Groningen 

Ik /oek firmaperforaties Ruil of 
koop elk aantal Veel ruilmateri
aal aanwezig WJ Manssen, 1 aan 
der V N 31, 3844 AD Harderwijk, 
0341-417980 

Perfuis voor topprijzen Vraag 
offerte D Scheper, Hogeland 1, 
2264 JX Leidschendam, 070-
3279626 

Poststukken van alle Wadden
eilanden, Wieringen, Den Helder 
en Koegras N Huijsman, Duyker-
dam 39, 1791 TA Den Burg. 
Texel Tel 0222-310601 

Frankeergeldijg Engeland ƒ 2,30/ 
£, Guernsey ƒ 2 , - , Jersey ƒ 1,30, 
man ƒ 1,80 Verder Amerika 
ƒ 1,25/S, Canada ƒ 0,80, Australië 
ƒ 0,70 Brouwer, KoUum, 0511-
453726 

Gestopt met verzamelen? Post/e-
ge Iverzame laar komt bij u langs 

?9! 

ZO GEEFT U EEN KLEINE ANNONCE OP 
Als abonnee van 'Philatelie' kunt u gebruik maken van de rubriek 
'Kleine annonces'. Een advertentie in deze rubriek kost tien gulden 
voor de eerste drie regels en vijf gulden voor elke volgende regel. 

Per regel heeft u ongeveer dertig leestekens tot uw beschikking (spa
ties, punten, komma's en andere leestekens tellen ook mee!). Ver

melding van naam + adres, of naam + telefoonnummer is verplicht. 

Stuur uw kleine annonce - vergezeld van een 
betaalcheque of qi robetaai kaart ( A B I N / A M R O bank rek.nr. 

401303632, t.g.v. Brouwer Media) aan: 
Brouv\rer Media, Postbus 345 , 3740 AH Baarn 

J Dekker, 0299-621339 of 06-
2247129 

BRD 249, 255, 420, 515, 679, 823, 
1271, 1337, 158S, 1722, 1855 in 
aantallen v d Mei|, 071-5616914 

Firmaperforaties Koop of ruil M 
Silkens, Kortenaerlaan 18, 1215 
NH Hihersum, 035-6234423 

DIVERSEN 
Gevorderd \ t r / biedt aan mint 
Taiwan '80-'99, gebr Groenland 
Bc Faror, Fr Polynesia Gevraagd 
mint Duitsl, Berlijn, DDR 1945-
1955, Nederl toeslag/egels Gat 
SG World, Scott 1999 Schrijf of 
fax eerst Maurice Wang, PO Box 
1-12, Taipei 100, Taiwan Fax 
886-2-2358 4818 

Ruilen. Zend mij 100 grf postze
gels wereld, 100 grf retour M C 
Hoogervorst, Halkesstraat 41, 
2461RRTei Aar 

Eerste Haagse postzegelbeurs, ex 
Amacitia ledeie zaterdag \ 11 00 
tot 16 00 uur in /aal Thorbecke, 
Donker Curtiusstr 6a Achter de 
Thorbeckelaan Den Haag 

Ruilen \ oor elke postz van 
1998/99 van de landen Belg, Lux 
Duitsl Eng Deiiem , die ik kan 
gebruiken 5 ret / m a k J v Brakel, 
V Geynstr 32 3791 VS Achter
veld 

Fll. Ver. Duitsland 4x per jaar bij
eenkomst met veiling, clubblad 
en rond? end in gen, A Hulken
berg, Vivaldiweg 68, 3752 HC 
Bunschoten, tel 033-2983261 
Vraag info' 

Studiegroep UPU i o Doel infor-
matieui twissel ing/-bi jeenkomst 
Belangenloos R van Beekum 
070-3203517 

Stuur 100 / t gels Kan. EU. 
Luxemb. Liechtenst. IJsland en 
andere eil Scandinavië Zelfde 
aantal retour E J Middelveld, 
Vossersteeg 77, 7722 RJ Dalfsen 

In- en verkoop postzegels - prent-
briefkaarten - knipsels G J \ an 
Soest, Houten 030-6371815 

Zend 700 of meer zegels prima 
kw zelfde aant. omg Zet Dekker, 

Nieuwehaxen 24, 3011 VT R'dam 

Ruilen Zend mij 100 zegels Zuid 
en Midden Amerika, 125 /egels 
Retour W v d Eynden, Sinopel-
straat 34, 5044 KR Tilburg 

Filitalia, contactgroep Italië t n 
gebieden, Vaticaan en S Marino 
bijeenkomsten, veilingen en 
rondzending Inl L v d Brun, V 
Kinsbergenstr 33, 2518 GV Den 
Haag, tel 070-3460328 

Studiegroep Britannia verzame
laars van Engeland en gebieden 
Bijeenkomsten m Nieuwegein 
Rond/ending, veilingen en eigen 
clubblad Info bij L van Dijk, I ek 
54, 1703 KJ Heerhugowaaid 072 
5711935 h t t p / / h u i z e n 
nhkanaal n l / - b n t a n n i 

Oostenrijk verzamelaars woiden 
Lid van de ARGE Osterreich e V 
Info via voorzitter (Duits) Wolfg 
Klose, Naumburger Str 4, D-
56075 Koblenz of Victor Coenen 
G v Gendlaan 15, 4797 CW Wil
lemstad 

Filatelistenver. Zuidetijk Afrika 
Bijeenkomsten, veihngtn, blad, 
rond/ending en bibliotheek 
FVZA, Postbus 33223, 3005 EE 
Rotterdam 

Bod gevraagd PTT postzegel
mapjes 1 t / m 211 {6 albums) 
N G V d Broek 013-5332954 

Postzegels-munten-ruilbeurs-Fide 1-
et-arti Ie Oudenbosch Zondag 
10/13 mir, 28 novembei, 0165-
314898 

Israel: Gratis prijslijst en verzor
ging van abonnementen Inl A 
Bouwense, tel 0113-212762 

www.filasoft.nl - De mooiste en 
mets t verrassende website van 
Rene v Dijk, Pb 9519, Amster
dam 

Zegels NL In- vericoop {va 10%) 
of ruil - 100 kf V a ƒ 1,- Stock
mann, Zevenaar, tel 0316-
526265 

BREAK SETS BY TOPIC 

http://www.filasoft.nl


Rembrandt 1956 
(671-675) luxe postfrisse 
serie 39,50 per serie 

DE VOORDEEL 
TOP-10 VAN 

THEO PETERS 
Ja, u leest he t goed, 10 super voordel ige aanbiedingen, 

verkrijgbaar bij Theo Peters Numismiatiek & Filatel ie B.V. 

Alle zegels Ie kwal i te i t en lever ing zolang de voorraad 

strekt, maximaal 10 ser ies per klant. 

Dus doe er u w voordeel mee en beste l vandaag nog. 

VOORDEEL TOP-10 NAJAAR 1999 
bestelnr. omschrijving 

Rembrandt 1956. Luxe postfrisse serie van 5 zegels 
Zomerzegels 1958. Luxe postfrisse serie van 5 zegels 
Fotomontage 1931. Zeldzame serie in postfrisse kwaliteit 
Kinderzegels 1947. Luxe postfrisse serie van 5 zegels 
Wilhelmma 1899. Luxe postfrisse zegel van 2,50 gulden, 
zó van het vel! 
Cijferzegels 1962. Luxe postfrisse serie van 3 zegels 
Juliana En Face 1949. Dé lastige serie van na 1945. 
Complete serie van 20 luxe postfrisse zegels 
Kinderzegels 1952. Luxe postfrisse serie van 5 zegels 
Olympiade 1928. Luxe postfrisse serie van 8 zegels 
Kindblok 1972. Luxe postfris blok 

cat.nr. 

671-675 
707-711 
236-237 
495-499 

78 
774-776 

518-537 
596-600 
212-219 
1024 

cat.w 

fl 110,-
fl 45,-
fl 1250,-
fl 15,-

fl 750,-
fl 30,-

fl 3260,-
fl 37,50 
fl 400,-
fl 22,50 

TP] 

fl 
fl 
fl 
fl 

fl 
fl 

f*rijs 

39,50 
17,50 

695,-
5,75 

450,-
9,75 

fll795,-
fl 
fl 
fl 

16,50 
279,-

8,50 

BESTELFORMULIER STUREN AAN: 
I H K ) PETERS 

Nieuwezijds Voorburgwal 252, 1012 RR AMSTERDAM 

• - ^ -

Stuurt u mij a u b 

Bestel per 
Telefoon 020-6222530 
Fax 020-6222454 

x n r 1 a 
X nr 2 a 
x n r 3 a 
X nr 4 a 
X nr 5 a 
x n r 6 a 
X nr 7 a 
x n r 8 a 
X nr 9 a 
x nr 10 a 

Kosten onder 

Totaal 

39,50 fl_ 
17,50 fl_ 

6 9 5 , - fl_ 
5,75 fi_ 

450 , - fl_ 
9,75 fl_ 

fll795,- fl_ 
fl 16,50 fl_ 
fl 279 , - fl_ 
fl 8,50 fl_ 
fl 200 , - fl_ 

N a a m . 
Adres 
Postcode 
Telefoonnr 
Handtekening _ 

_Plaats_ 

3.50 

O Ik ben reeds klant bij Theo Peters en betaal 
binnen 14 dagen 

O Ik betaal vooruit d m v bijgevoegde accept
girokaart 

O Ik heb het bedrag op uw Postgirorekenmg 
2351646 of ABN AMRO Bank rekening 
408812443 overgemaakt 



hoogtepunten uit 
de 20e eeuw 

een opmerkelijk boek over 
de geschiedenis van deze eeuw 

Hoe zat het ook alweer met ^^ 
het kiesrecht voor vrouwen? 

Wat was de zwaarste 
Elfstedentocht? 

Wat betekende Nederland voor 
de internationale ruimtevaart? 

Uitgeverij DAVO 
Postbus 411, 7400 AK Deventer 
tel 0570 - 502700 
fax 0570- 502705 
www.davo.nl 

Op 25 oktober verscheen er een historisch 
'velletje van 10': 'hoogtepunten uit de 20e eeuw'. 
Na een oproep in de media werd aan het Neder
landse publiek gevraagd wat voor hen de hoogte
punten van de afgelopen honderd jaar waren. Er 
werd massaal gereageerd en de meest genoemde 
feiten werden door PTT Post geselecteerd. Dit 
resulteerde in een bijzonder thema-velletje met 
tien uiteenlopende onderwerpen. DAVO heeft 
over de onderwerpen van dit velletje een boek 
uitgegeven. In 10 hoofdstukken worden de 
onderwerpen van elk der postzegels behandeld. 

Vanzelfsprekend is in het boek 
ruimte opgenomen om de zegels 

zelf te bewaren. 
Met recht een 'compleet' boek 

over bijzondere gebeurtenissen in 
de achter ons liggende eeuw en een 

goede start van uw nieuwe 
verzameling thema-boeken, 

"hoogtepunten uit de 20e eeuw' is het 
tweede boek in deze serie; afgelopen 

zomer verscheen al 'uit de kunst', naar 
aanleidingvan het velletje Hollandse 

schilderkunst uit de 17e eeuw. 

Een goede aanleiding 
om niet alleen post- ^^^ 
zegels te verzamelen/^^ v̂̂̂^ 
maar ook om deze 
nieuwe serie boeken 
'compleet' te houden. 

De prijs van het boek, inclusief 
f 16,00 postzegels, is ƒ 49,50. 

Verkrijgbaar bij de vakhandel-filatelie 
en de Verzamelservice van PTT Post. 

http://www.davo.nl



