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D e grote najaarsveiling van: 
12 tot en met 16 september a.s. 

Ruim 4300 kavels: 
maandag 12 september 1988 

13.30 uur 460 kavels: dozen, diversen, poststukken 
19.15 uur 420 kavels: verzamelingen in albums 

dinsdag 13 september 1988 

13.30 uur 420 kavels: zegels Amerika - Duitsland en 
insteekboeken 

19.15 uur 400 kavels: insteekboeken en landenverzamelingen 

woensdag 14 september 1988 

13.30 uur 660 kavels: zegels Engeland - Zwitserland 

donderdag 15 september 1988 

13.30 uur 660 kavels: Nederland posthistorie en emissie 1852 
19.15 uur 680 kavels: Nederland emissie 1852-1940 

vrijdag 16 september 1988 

13.30 uur 620 kavels: Nederland vervolg, Nederlands Indië, 
Curagao en Suriname 

De catalogus wordt u half augustus a.s. toegezonden na ontvangst van ƒ 12,50 op onze giro nr: 17369 

Van Dieten 
Postzegelveilingen bv 
Prinsessegracht 3 — 2514 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S . 
Telefoon 070-653817 of 648685 sinds 1892 
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De grote najaarsveiling van: 
12 tot en met 16 september a.s. 

waarin opgenomen uit een nalatenschap: 

Collectie Europa tot ± 1960 
in ruim 60 albums. Alsmede speciaal collecties van o.a. België, 
Oud-Duitse Staten, Frankrijk, Griekenland, Oostenrijk en Zwitser
land. 

Van Nederland en Overzee komt een keur van postfris materiaal 
onder de hamer o.a. de beroemdste foutdruk van Nederland: 

De 9-cent zonder waarde-inschrift. 

Postfris! Cat. ƒ 38.500-

Voorts een enorme collectie Nederland 1852 met vele bijzondere 
afstempelingen, blokken, paren, strippen en proeven. 

De catalogus wordt u half augustus a.s. toegezonden na ontvangst van ƒ 12,50 op onze giro nr: 17369 

sinds 1892 

Van Pieten 
Postzegelveilingen bv 
Prinsessegracht 3 - 2 5 1 4 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S . 
Telefoon 070-653817 of 648685 
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POST: ROSENDAEL2 - 1121 HH LANDSMEER 
TEL. 02908-3966 

Postzegel' en muntveiling 

M. Luifpen v.o.f. 

HEEFT EEN NIEUWE NAAM 

BE miimmi 
POSTZEGEL' ENMVmVElUNG v.o.f. 

tyveS&ng 
wordt gehouden 

op zaterdag 
3 september 1988 

in zaal Brainbox, 

Kanaalkade 26 te Alkmaar 

Kijkdagen houden wij in: 

• ALKMAAR 
^ CASTRICUM 
^ AMSTERDAM 

voor nadere gegevens zie onze 
rijk geïllustreerde catalogus. 

De strenge kwaliteitscontrole en 
de duidelijke kavelomschrijvingen 
zijn een waarborg voor onze vele 
schriftelijke bieders in binnen- en 

buitenland. 

Alle bieders van de laatste 
3 veilingen krijgen onze catalogus 

automatisch toegezonden. 
Alle andere geïnteresseerden 

kunnen deze schriftelijk of telefonisch 
aanvragen. 

Herculesstraat 29 
1076RZ Amsterdam 

Tel. 020-712914 

Tf 
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VEILING NO. 345 
("Filacept veiling"): 
Uw waarborg voor optimale resultaten! 

Locatie: E U R O P A H O T E L , Zwolsestraat2, Scheveningen 

d.d.: 7 t/m 10 november a.s. 
Wij mochten reeds ontvangen: 

ir Een speciale collectie 1e Emissie Nederland: 
Plaatreconstructies 5,10 en 15 cent van een bekend 
verzamelaar. 
Luxe halfrondstempels met uitsluitend COMPLETE 
afdrukken! 

Verder belangrijk: 
if België 

^ Israël INTERIM PERIODE ± 75 kavels poststukken. 

if Oostenrijk compleet met RENNERBLOCS, LIECHTENSTEIN 
2 X VADUZ. 

if Skandinavië 

if Turkije, klassieke collecties alsmede ZWITSERLAND. 
Catalogusabonnement: ƒ 2 5 - op onze giro 420875 voor 5 zendingen catalogi o.v.v. catalogi 88/89. 

U KUNT NOG TOT 10 SEPTEMBER A.S. INZENDEN 

Gezien de grondige en deskundige voorbereidingen gelieve u importante 
collecties vroeg aan te leveren, eventueel bezoek aan huis mogelijk. 

if Gratis taxatie hier ten kantore. 

if 20.000 relaties een garantie voor optimale resultaten. 

Rl T D I JK 
POSTZEGELVEILINGEN B.V. 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC Den Haag, 
Tel. 070 - 647957 en 646572 (of 913238 na 18 uur) 

voor 12V2% krijgt u 100% Rietdijk! 
Londen 

New York 
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BOSCH & KEUNING, Postbus 1, 3740 AA BAARN 
Bremstraat 11, 3742 RD BAARN Tel 02154-82211 
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FRANEKER 
POSTZEGEL- en 

MUNTENVEILING 
VEILING 26 

op 10 SEPTEMBER 

Nederland heeft vele veilingen, maar betaal niet meer 
voor uw hobby, dan nodig is. 
Verzamelaarsveiling met: 

de laagste kosten! 

geen tafel- of kavelgeld. 
bij aanl<oop 1 0 % opgeld, 
bij verkoop 1 0 % opgeld, 
lage, vaste inzetprijzen. 
kleine, betaalbare kavels, 
service — niet goed, geld terug. 

Probeer het uit, vraag de 
GRATIS CATALOGUS! 

Veilinghouder: J.S. de Jong 
Linthorst Homanstraat 4 4 
8802 XX Franeker 
Tel. 051 7 0 - 4 8 6 2 

Postzegelhandel 'Blijdorp' een begrip in de 
postzegelwereld, vraagt dringend te koop!! 
* Door onze vele binnenlandse en buitenlandse relaties, hebben wij 

goede afzet-mogelijkheden voor vele categorieën postzegels En 
daarvoor zoeken wij 

* Postfns Nederland van vóór 1940 * Grote en kleine verzamelingen en 
engros van Nederland en Overzee * Postzegelboekjes Nederland 

* Verenigd-Europa * West-Europese verzamelingen en verzamelingen 
buiten Europa 

* Waarom zijn wij als inkopers voor u zo interessant' Omdat wij met 
een kleine winst genoegen nemen, de goede afnemers hebben en 
efficient werken" 

* Voor enkele postfrisse vooroorlogse series Nederland betalen wij zelfs 
prijzen tot 100% van de catalogus-waarden 

* BIJ ons geen 10 of 15% veilingkosten Geen maanden wachttijd op de 
opbrengst, maar onmiddellijk geld" 

* Zoals bekend, is voor ons geen aanbieding te groot en wij kopen altijd 
a contant Discretie verzekerd' Voor grotere objecten komen wij bij u 
thuis 

* Indien wij tot zaken komen, krijgt u uw reisgeld op basis van openbaar 
vervoer retour" 

* Altijd IS uw aanbieding vrijblijvend en blijft de klant koningi 

* WIJ beloven u geen prijzen, die wij in de huidige marktsituatie met 
kunnen waarmaken en wat voor iedereen onmogelijk is" Wij bezorgen 
u dus geen desillusie' 

* WIJ hebben ook belangstelling voor grotere partijen frankeergeldige 
zegels van Nederland en andere West-Europese landen Het bewaren 
van dergelijke zegels kost u veel rente-verlies' 
WIJ betalen hiervoor scherpe concurrerende prijzen" 

Postzegelhandel 
'Blijdorp' 
Verhulstlaan 2 
3055 WJ Rotterdam 
Telef .010-4226183 

Alvorens naar ons kantoor te 
komen, gaarne telefonisch een 
afspraak maken 

U kunt ons bellen van maandag 
t/m zaterdag van 9 tot 22 uur 
voor een afspraak 
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5e laargang, juli/augustus 1988 
ummer754 

et Nederlandsch Maandblad voor Phila-
ilie, waarin opgenomen De Philatelist, is 
en uitgave van de onafhankelijke Stich-
ng Nederlandsch Maandblad voor Phila-
lie te 's-Gravenhage. 

dit maandblad zijn - buiten verantwoor-
elijkheid van de redactie - de officiële 
lededelingen van de Nederlandse Bond 
an Filatelisten-Verenigingen opgenomen. 

let maandblad 'Philatelie' verschijnt in de 
weede helft van iedere maand, uitgezon-
lerd )uli 

lesluur 
'oorzitter' 
r. G.A.H, van Drie! 
lopiinlaan 5, 3737 AV Groenekan 
lecretaris: 

van der Velden 
i/larshallplein 145, 2286 LL Rijswijk 
lenningmeester: 
I.P G van der Lienden 
(inkelenburg 83,3328 AH Dordrecht 

irevoarzitter 
tdr. Ant. van der Flier 

loofdredacteur 
Knikman 

is 20,1273 CD Huizen 
elefoon 02152-54391 

Mvertentie-acquJsitie 
losch & Keuning 
'ostbus 1, 3740 AA Baarn 
elefoon 02154-82341 

adreswijzigingen 
\bonnees die het maandblad 'Philatelie' 
intvangen uit hoofde van hun lidmaat-
chap van een aangesloten vereniging 

noeten hun adreswi|ziging rae/doorge-
/en aan de administrateur van het maand-
)lad, maar aan de secretaris van hun ver-
iniging of verenigingsafdeling. 
ndividuele abonnees kunnen hun adres
wijziging doorgeven aan de administra-
eur van het maandblad 'Philatelie' (adres. 
ie hieronder). Ook voor inlichtingen over 
:en individueel abonnement kan men zich 
«enden tot de administrateur. 

Uministrateur 
Vlevr. E. Braakensiek 
'ostbus 5905, 3273 ZG Westmaas 
relefoon 01864-1776 
Kbonnementen 
^ o ^ leden van aangesloten verenigingen 
s het abonnementsgeld in de vereni-
jingscontributie begrepen, 
^iet-aangeslotenen kunnen het abonne-
Tientsgeld (inclusief porto) bij vooruitbe
taling voldoen door een bedrag van ƒ 36,-
(binnenland) of ƒ 60,- (buitenland) over 
te maken op girorekening 5005485 ten 
lame van de Stichting Nederlandsch 
(Maandblad voor Philatelie (afdeling abon-
lementen) te Dordrecht. 
^\s 1 april of 1 juli als ingangsdatum voor 
iet abonnement vïordt gekozen dient een 
venredig bedrag tot het eind van het laar 
te worden gestort. Een abonnement dat 
ngaat per 1 oktober is uitsluitend moge
ijk in combinatie met een abonnement op 
ie daaropvolgende jaargang. 

Losse nummers 
Hef maandblad 'Philatelie' kost in de vrije 
î erkoop ƒ 4,-pernummer Losse num
mers van de lopende jaargang kunnen 
«orden besteld door overmaking van 
f 4,50 per nummer (inclusief porto) op 
sostgiro 5005485 te Dordrecht onder ver
melding van de gewenste nummers. 

Copyright 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
i/eelvoudigd en/of openbaar worden ge
maakt door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of op welke wijze dan ook, zon
der voorafgaande schriftelijke toestem
ming van de hoofdredactie. 

Oplage 
58.000 exemplaren 

ISSN-nummer 
0166-3437 

In dit nummer 
In de vorige eeuw werd in de stad New York gedu
rende een vrij korte periode een groot aantal verschil
lende vernietigingsst.empels gebruikt. Deze interes
sante en vaak kunstzinnige stempels worden in dit 
nummer door de heer F. van Gulick uit Hoevelaken 
beschreven 
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Bijna honderdvijfentwintig jaar geleden kwamen in Ne
derland de eerste getande postzegels aan de loketten. 
De tot dusver vroegst bekende gebruiksdatum - zie de 
NVPH-catalogus - was 26 mei 1864. Een recente 
vondst, gemeld in het blad 'Brepost', zorgt er voor dat 
die datum bijgesteld moet worden... 
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p i i i n i i n i i i ; Het kan vrijwel niemand zijn ontgaan: dit jaar viert 
Australië het feit dat tweehonderd jaar geleden met de 
kolonisering van Nova Hollandia^eró begonnen. De 
heer D. Veenstra uit Buitenpost neemt in dit nummer 
een aantal postzegelemissies die aan de feestelijke vie
ring werden gekoppeld onder de loep 

AUSTRALIA 3 7 c 
oint stamp issue with USA 

tÊM 494/495/496/497 
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lit de wereld van 
de filatelie 
Filatelistisch frankeren: 
wat is dat eigenlijk? 
Een lezer van het Duitse postze
gelblad Michel Rundschau, die 
graag wilde weten wat nu eigenlijk 
met 'filatelistisch frankeren' wordt 
bedoeld, krijgt in hetjuninummer 
van genoemd blad uitvoerig ant
woord. 

Ook in Nederland zijn er mensen 
die kennelijk graag willen weten 
wat onder 'filatelistisch frankeren' 
moet worden verstaan. Dat blijkt 
ook uit brieven die de oplos
singen van onze rubriek Filabyrint 
vergezellen. Vandaar dat we het 
antwoord van de Rundschaure
dactie hier (uiteraard vertaald) af
drukken: 
'Post is filatelistisch gefrankeerd 
als de brief volgens het juiste ta
rief en met een 'bijzondere' post
zegel is gefrankeerd. Het kan 
daarbij om een hoekrandstuk, 
randstuk, paartje of blokje van een 
velzegel gaan als die zegel ook als 

rolzegel voorkomt. Ook een brief 
die met zegels van verschillende 
waarden uit een serie is gefran
keerd  mits het tarief klopt  valt 
onder het begrip 'filatelistisch 
frankeren'. Niet filatelistisch zijn 
bijvoorbeeld frankeringen met 'ge
wone' zegels in de meest gebrui
kelijke portowaarden, mengfran
keringen die in het wilde weg zijn 
samengesteld, kapotte zegels op 
brief en overfrankeringen  ook 
als dat met complete series ge
beurt. Het gaat er dus hoofdzake
lijk om dat de brief er niet alleen 
aantrekkelijk uitziet, maar ook ge
heel volgens het geldende tarief 
gefrankeerd is.' 
Michel Rundschau besluit haar 
antwoord met de opmerking dat er 
van een geslaagde filatelistische 
frankering sprake is als de ontvan
ger van de brief niet alleen blij is 
met de inhoud van de brief, maar 
ook met de frankering. 

■ " « ^ 

Enquête wijst uit: 2.4 miljoen 
verzamelaars in Frankrijk 
Begin dit jaar werd in Frankrijk in 
opdracht van I'Association pour Ie 
Développement de la Philatelie 
een enquête gehouden waarbij 
ruim tweeduizend mensen werd 
gevraagd of ze postzegels verza
melden. De resultaten van dit on
derzoek, dat door Infométrie 
(zoiets als Intomart bij ons) werd 
uitgevoerd, werden vorige maand 
bekend gemaakt. 
Het blijkt dat er in Frankrijk zo'n 
2.4 miljoen mensen zijn die het 
verzamelen van postzegels als 
hobby beoefenen. Dit houdt in dat 
zeven procent van alle meerderja
rige Fransen postzegelverzamelaar 
is. Van deze groep beschouwt 
ongeveer een kwart (24.1%) zich 
als 'echte' filatelist. 
Zo'n dikke zes miljoen Fransen heb
ben ooit wel eens postzegels verza
meld, maar zijn er na verloop van 
tijd mee gestopt. Als belangrijkste 
reden (24.6% van alle gevallen) 
werd opgegeven dat men op den 
duur de belangstelling voor post
zegels had verloren. Ook 'studie' 
en 'werk' (23.9%) verhinderden in 
een aantal gevallen de voortzetting 
van de hobby. Andere 'obstakels' 
waren de overstap op een andere 

De Franse postzegelbladen besteedden veel 
aandacht aan de uitkomsten van de enquête 

tijdspassering (19.6%), 'huwelijk 
en kinderen' (12.4%) en geldge
brek (11.4%). 
De ondervraagden werd een aantal 
stellingen voorgelegd waarvan 
men kon zeggen of men het er 
mee eens, danwei oneens was. 
Tweederde van de geënquêteer
den was het eens met 'Postzegels 
verzamelen verrijkt je kennis'. In 
mindere mate was men het eens 
met 'Postzegels verzamelen is iets 
voor kinderen' (26.7%). Ook werd 
een aantal begrippen opgesomd, 
waarna de ondervraagden moes
ten aangeven of zo'n begrip wel of 
niet bij 'postzegels verzamelen' 

Sportzegels Bondsrepubliek in 
de lift, jeugdzegels zakken nog 
De Duitse Bundespost heeit. be
kendgemaakt hoeveel toeslagze
gels er in 1987 in WestDuitsland 
werden verkocht. Het blijkt dat de 
jaarlijkse sportzegels weer enigs
zins uit het dal zijn geklauterd: bij 
drie van de vier waarden werden 
meer zegels verkocht dan in 1986 
het geval was. Bij de Jugendmar
ken is het beeld echter somber: bij 
alle acht waarden (vier voor West
Duitsland en vier voor WestBer
lijn) liepen de verkopen terug. 
Voor het eerst in vijfendertig jaar 
werden van een Westduitse zegel 
minder dan vier miljoen stuks ver
kocht: de waarde 70(35 pfennig 
bracht het niet verder dan 3,95 
miljoen verkochte exemplaren. 
Door de slechte verkoopresultaten 
liep de opbrengst, die ten goede 
komt aan de stichting Jugendmar

■•V**V*««*V**I«**«V^I^MV< 

Voor het eerst in 35 laar werden van een 
Westduitse zegel minder dan 4 miljoen 
stuks verkocht 

/ren, met ongeveer een half mil
joen gulden terug. 
In Duitsland wordt met spanning | 
gewacht op de resultaten van dit 
jaar. De Jugendmarken van 1988 
die popartiesten (WestDuitsland 
en muziekensembles (WestBer
lijn) afbeeldden, waren tijdens de 
Internationale Briefmarken Messi, 
erg in trek. 

..mmMMMMi 

Diefstal in 
Castricum 
Op 30 mei j l . is in Castricum (NH) 
een collectie postzegels ont
vreemd. Het gaat om het vol
gende: 
verzamelingen Nederland (drie 
blauwe Davoalbums), Zwitser
land (drie rode voordrukalbums), 
Frankrijk (idem) en Oostenrijk 
(blauw voordrukalbum), alle com
pleet vanaf 1852 tot en met 1978; 
oudere postzegels gebruikt, 
nieuwere series ongebruikt 
verzamelingen Duitsland (rood 
of blauw voordrukalbum) en 
Scandinavië (twee blauwe voor
drukalbums), compleet na 1945, 

hoort. Men was het in afnemende 
mate eens met de volgende be
grippen: eindeloos (61.7%), kost
baar (46.9%), stelt niet veel voor 
(30%), onopvallend (25.1%), 
eenzelvige hobby (24.6%), goed
koop (8.7%), hinderlijk (7.5%) en 
ouderwets (5.1%). 
Er werden verder typeringen op
gesomd waarvan men er drie 
moest uitzoeken om aan te geven 
hoe een postzegelverzamelaar het 
best kan worden omschreven. De 
typering 'gedreven' werd het 
meest (80.8%) genoemd. Daarna 
volgden ordelijk (58.5%), 

zowel ongebruikte als gebruikte 
series 
 drie insteekboeken met postze
gels van diverse landen (een zil
verkleurig boek met Nederlandse 
postzegels en twee andere met 
vooral Scandinavische zegels). 
De dader is ongeveer 35 ä 40 jaar 
oud en ongeveer 1.75 meter lang 
Hij zag er verzorgd uit, droeg een 
grijze pantalon met een blauw col 
bert en had donker haar, model 
niet bekend. 

Als u over informatie beschikt da 
wordt u verzocht contact op te ne 
men met de rijkspolitie in Castri
cum, Postbus 301,1900 AH Ca
stricum, telefoon 0251850555; i 
kunt vragen naar de heer Tromp ( 
deheerHienkens. 

nieuwsgierig (35%), deskundig 
(32.7%), belegger (19.2%), ma
niak (15.7%), gepensioneerde 
(11.5%), welgesteld (9.9%), spe 
culant (8%) en ongeïnteresseerd 
(4.3%) 
Tenslotte werd gevraagd hoe je 
het beste aan postzegels kunt ko
men. De meeste geënquêteerden 
antwoordden hier 'bij de PTT' 
(70.9%). In mindere mate werde 
genoemd 'via kennissen' (49%) 
'in de postzegelwinkel' (36%), 'o 
de postzegalmarkt' (35.3%) en 
'op beurzen en tentoonstellingen' 
(32.5%). 
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[anton Bazel (stad) krijgt 
rachtige postzegelverzameling 

egin van dit jaar vierü het Zwit
erse kanton Bazel (stad) verblijd 
iet een kostbaar geschenk: een 
apitale verzameling van Rayon II
egels. De schenker was de be
ende Bazelse filatelist Ernst Mül
r, die er dertig jaar over heeft 
edaan om zijn collectie bij elkaar 
krijgen. 

e Rayon llzegels verschenen in 
e periode 18501854 en werden 
ia het steendrukprocédé gedrukt 
ij Durheim in Bern. Het moeder
lok bestond uit veertig met de 
and getekende zegels; er bestaan 
us veertig verschillende typen 
an deze zegels. Van het moeder
lok werd niet gedrukt; er werden 
isentwintig 'kopieën' van getrok
en die kleine verschillen ten op
ichte van het moederblok verto
en. Er zijn dus 26 maal 40 is 
040 subtypen van de Rayon II

Veldeel van dertig Rayon llzegels, het zoge
noemde Mirabeaublok 

zegels te onderkennen. 
De Müllercollectie zal worden on
dergebracht in het Historisch Mu
seum van Bazel; de verzameling 
zal geheel intact worden gehou
den. 

A/aar blijft het Westduitse 
)oekje met zelfklevende zegels? 
M enkele jaren is er sprake van: de 
leutsche Bundespostzou verge
orderde plannen hebben om 
)ostzegelboekjes met zelfklevende 
Dostzegels uitte geven. Het on
jerwerp keert dan ook regelmatig 
n de Duitse filatelistische pers te
"ug. Volgens het blad Sammler
dienst za[ er binnenkort een proef 
«orden genomen met een nieuw, 
goedkoop grondpapier (het papier 
Jat als drager voor de zegels moet 

[elfklevende zegels zijn niet nieuw; een aan
al landen  met als kampioen het eilanden
jk Tonga  heeft dit soort postale stickers 
Jitgegeven: Sierra Leone had in 1964 de pri
neur 

dienen). Als die proef goed uitvalt, 
kan er een 'interne proefoplage' 
worden gedrukt. 
Vervolgens moet dan een produk
tieschema voor de boekjes met 
zelfklevende postzegels worden 
opgesteld en pas dan kan duidelijk 
worden, op welke termijn de 'zelf
klevers' te verwachten zijn. 
Naar aanleiding van de moeizame 
gang van zaken bij de totstandko
ming van boekjes met zelfkle
vende zegels is in WestDuitsland 
een geruchtenstroom op gang ge
komen, die groteske vormen heeft 
aangenomen. Zo waren er filate
listische bladen die veronderstel
den dat de Bundespost geen haast 
meer zou hebben met de nieuwe 
boekjes, omdat gebleken zou zijn 
dat 'ook bij het gebruik van nor
male zegels geen gevaar voor Aids 
bestaat'. 'Volslagen nonsens,' 
zegt men bij de post. 'Aids of 
welke infectieziekte dan ook speelt 
geen enkele rol bij onze beslis
sing. Bovendien: hoe vaak komt 
het voor dat twee mensen tegelij
Ikertijd aan één en dezelfde zegel 
likken?'... 

Alsnog dank 
De auteur van het artikel dat 
onder de titel Koningin Wilfiel
mina 1891  van portret fof ze
fife/in het meinummer van 
'Philatelie' werd geplaatst, 
mevrouw T.B. SteinerSpork 
uit Den Haag, stelt er prijs op 

haar erkentelijkheid uit te spre
ken voor de bij haar onderzoek 
ontvangen steun en medewer
king. Die dank geldt in het bij
zonder Museum Enschedé en 
met name mevrouw drs. A. 
Flipse t en mevrouw CL. Rin
kel, alsook de heer A.J. Kamp
huis van het Nederlandse 
Postmuseum. 

Eretekens 
'Philatelie' 
Tijdens de voorjaarsvergadering 
van het Algemeen Bestuur van de 
Stichting Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie is besloten, 
welke personen en instanties in 
aanmerking komen voor de erete
kenen van het jaar 1987. 
De Leon de Raaymedaille werd 
toegekend aan de heer G.J.J.M, 
van Hussen uit Escazü (Costa 
Rica) voor zijn artikelenreeks over 

Benoemingen 
bij PTT 
Midden volgend jaar treedt de 
heer J.F. van Haeften in dienst van 
PTT Nederland nv, waar hij na een 
oriëntatieperiode per 1 januari 
1990 zal toetreden tot de Raad van 
Bestuur van het verzelfstandigde 
Pnbedrijf. 
De heer Van Haeften (54) werkt al 
ruim dertig jaar bij IBM Nederland; 
zijn meest recente functie aldaar is 
die van directeurgeneraal. 
De heer A.J. Scheepbouwer za\ 
met ingang van de datum van ver
zelfstandiging van PTT door de 
minister van Verkeer en Water
staat worden benoemd tot alge
meen directeur van PTT Post. 

Sinds 1 juni 1988 en tot aan het 
moment waarop zijn benoeming 
tot algemeen directeur van kracht 
wordt zal de heer Scheepbouwer 
de functie van plaatsvervangend 
hoofddirecteur van PTT Post ver
vullen. De heer Scheepbouwer 
was tot zijn indiensttreding voor
zitter van de directie van Air Ex
press/Pandairte Amsterdam. 

de drukplaten van de emissie
1867. 
Aan de heer J. Tolsma te Roden 
werd de thematisctie wisselbeker 
toegekend; de heer Tolsma is de 
auteur van het artikel 'Huygensen 
Multatuli' in het februarinummer 
van vorig jaar. 
De advertentiewisselbel<ermor 
1987 gaat naar de firma Davo in 
Deventer. 
De L.H. 7770/enfrofee tenslotte 
werd in de wacht gesleept door 
het Comité Dag van de Postzegel 
te Rotterdam. 

Poststempel 
na treinroof 
Of berovingen van posttreinen in 
Frankrijk aan de orde van de dag 
zijn is niet bekend, maar de 
posterijen lijken er in ieder geval 
wel op voorbereid. Het hier afge
beelde stempel heeft als tekst 
Courher Spolié  Attaque du Four
gon Postal du 16 Mal 1988  Tou
lon C. T.. Vrij vertaald: 'Gestolen 
post  Beroving van het postrijtuig 
op16mei1988ToulonC.T. ' . 

^^'COURRIER SPOUÉ 

ATTAQUE OU FOUftGON flOt^Ak 

■^ TOÜtON_P 1.Ï 

'CourrierSpolié'stempel, Toulon 

Het Franse postzegelblad Le 
Monde des Philatélistes dat het 
stempel afbeeldde, wijst er op dat 
de datum verwisselbaar is; 'ken
nelijk voor die gevallen waarin het 
stempel opnieuw dienst moet 
doen', voegt de redactie er aan 
toe. 

UNO renet den Wald 
mehrfach gegen Gebot *4HMBBI 

M M M I t 8901 Dasing. 
UNO New York Geo l 

Wien, Bäume Klbg. komplett ♦« 178 ,  . 
Hundertwasser 138,. 4 
2653,483 Gülersloh. 

VNemissie 'Redt het woud' 
nu al een gezochte uitgifte 
De miniatuurvelletjes met als 
thema'Redt het woud', die nog 
maar onlangs door de Verenigde 
Naties (New York, Geneve en We
nen) werden uitgegeven, zijn ken
nelijk in een nogal krappe oplage 
gedrukt. Nu al bestaat er veel 
vraag naar deze fraai uitgevoerde 
velletjes. In UNOPMitteilungen
Waff wordt aandacht besteed aan 
het feit dat in de filatelistische pers 
advertenties worden geplaatst 
waarin de zegels te koop worden 
gevraagd. De redactie van het blad 
schrijft dat de rush op de 'Redt het 
woud'zegels niet als een verras
sing is gekomen, dat wil zeggen: 
voor diegenen die 'het doen en 
(na)laten van de United Nations 
Postal Administration (UNPA) de 
laatste jaren heeft gevolgd'. 

UNOKleinbogen „Rettet den Wald" 
(New York — Genf — Wien) gesuchtl 

Zahle DM 53,—/Kib.satz 
(d. h. für alle 3 zusammen.) 

U.NO Kleiobogeo •• rettet 
den Wald. 4x New York. 2x Gent. 2x 
Wien + 2x Wien O O. Zahle bis 150 DM 
pro Satz. I V i 

ANKAUF ANKAUF ANKAUF ANKAUF 

Rettet den Wald Kleinbogen 

UNO WIENGENFNEW YORK 
••/ O 6 Klrtibosan DM 53,  1 ' Ekualn tuit* mbMlan 

'Redt het woud': gevraagde emissie 
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CEPT-Iogo op Filacept-blokje 
aanleiding tot kritiek 
'Niemand heeft kennelijk zoveel 
fantasie als de voormalige direc
teur-generaal van de Nederlandse 
PTT, dr. Ph. Leenman.' Dat 
schrijft het Westduitse blad 
Sammlerdienst, dat in een artikel 
onderde kop 'Tentoonstellings-
blok moet CEPT in verlegenheid 
brengen' kritiek levert op het Fila-
cept-velletje dat op 18 oktober 
aanstaande voor het eerst zal wor
den verkocht. Op de velrand van 
dat blokje zal - weliswaar héél 
klein - het CEPT-vignet worden af-

Detail van het Filacept-blok|e met daarop het 
omstreden CEPT-logo 

gedrukt. Volgens Sammlerdienst 
gaat de Nederlandse PTT hiermee 
over de schreef. Niet alleen Leen
man, maar ook Sammlerdienst 
zelf beschikt kennelijk over fanta
sie, want het blad schetst, hoe 
Leenman de toestemming voor 
het gebruik van het CEPT-logo zou 
kunnen hebben verkregen: 'Hij zal 
terloops tegen z'n 'oude makkers' 
hebben gezegd: zouden jullie er 
bezwaar tegen hebben als ik op 
ons fraaie Filacept-blokje ook een 
plekje zou inruimen voor het 
CEPT-vignet?' Niemand, zo ver
volgt Sammlerdienst, zal het 
Leenman lastig hebben gemaakt. 
'De gelegenheid leent zich er voor, 
het blokje is gewoonweg mooi, 
de vroegere chef is een prima 

Le Roux-dam 
gespiegeld? 
De uitgifte van een nieuwe Zuid-
afrikaanse brief kaart van 16 cent 
heeft verzamelaars de wenkbrau
wen doen fronsen. De illustratie 
op kaart en ingedrukte zegel laat 
- net als bij de 'voorganger' van 
14 cent het geval was-de P.K. le 
Roux-Dam zien. Deze stuwdam is 
gebouwd in de Oranjerivier, tus-

vent, en filatelisten - dat is bekend 
- hebben nu eenmaal plezier in f i
latelie.' Maar na deze zoetsappige 
woorden doopt de redactie zijn 
pen in een ander potje en volgt er 
kritiek: 'Het CEPT-vignet kan er 
toe leiden dat het blokje een Eu-
ropa-'meeloper' wordt. Dat bete
kent dat er 250.000 stuks extra 
kunnen worden verkocht aan Eu
ropa-verzamelaars. Het daarmee 
gemoeide bedrag aan toeslag be
draagt grofweg een half miljoen 
gulden. Ook op deze manier kun je 
plezier hebben van filatelie,'aldus 
het blad, dat besluit met een ver
zoek aan de CEPT om een regle
ment op te stellen dat kan worden 
gebruikt om 'snoeken uit de kar
pervijver te verjagen'. 

sen Luckhoff en Petrusville. De af
beelding op de kaart van 16 cent is 
echter 'gespiegeld', vergeleken 
met de kaart van 14 cent. 

De redactie van het blad The SA 
Philatelistviieró door een lezer op 
deze 'lucht- en waterspiegeling' 
attent gemaakt. HetZuidafri-
kaanse ministerie van Waterstaat 
verklaarde desgevraagd dat het 
landschap op de brief kaart van 16 
cent geheel aan de werkelijkheid 
beantwoordt. 

'^Ê J 

Ontbrekend 
(on)geluksgetal 
Een van de zeldzaamste Britse 
postzegels is van eigenaar veran
derd. Het gaat om een vrij mo
derne zegel: de hoogste waarde 
uit de serie British Roses, die op 2 
juni 1976 voor het eerst werd ver
kocht. Op de cilinder was ver
zuimd bij één zegel de waarde '13' 
te etsen. De fout werd nog voor de 
uitgifte ontdekt zodat de tot dan 
gedrukte vellen nog van die ene 
'waardeloze' zegel konden worden 
ontdaan. Twee exemplaren - de 
enige naar men tot voor kort dacht 
- werden in de koninklijke collec
tie ondergebracht. Begin van dit 
jaar liet de Engelse specialist op 

' « ^ ^ ^ 

^^^^ 

Een dure roos (rechts), dankzij het ontbre
ken van het ongeluksgetal 13 

het gebied van foutdrukken, B. Al 
len Ltd., weten dat er nóg een 
exemplaar boven water was geko 
men. De eigenaar-die onbekend 
wenste te blijven - wilde er dertig 
duizend pond voor hebben. Allen 
slaagde er echter niet in de zegel 
voor dat bedrag aan de man te 
brengen; het werd uiteindelijk 
£ 26.500.-. 

En nu weer elf 
jaar wachten.... 
De achtste augustus van het jaar 
'88 ligt achter ons en daarmee is 
voorlopig de kans verkeken om 
poststukken te laten voorzien van 
een stempel met 'dronkemansge
tallen'. Er moet nu tot 9 septem
ber 1999 worden gewacht om een 
mooie cijfercombinatie te kunnen 
creëren. Het komt dus een beetje 
als mosterd na de maaltijd, maar 
we kunnen de volgende binnenge
komen bijdragen toch moeilijk elf 
jaar laten liggen. 

Am 12.12.12.12 Uhr M i K ^ scnd'kh Oir 
Die healichsien und btstai Grae beut wn Ner. 
Doch audi um Angedenken nxhandioaiTag 
Dies ĵ rtchen seinen Dienst Dir weihen mag. 
Bedenke wohl, nur alle himdert- Jahr.nninal, 
fte iW m Stempel | u M dJeserZwöijni Zahl! 

Kaart van 14 cent (1986) Kaartvan 16 cent (1988) 

12 12 1912 kaart uit Dresden 

In het blad Philatelie (een uitgave 
van de Duitse bond) werd een 
kaart uit Dresden afgedrukt met 
daarop het volgende rijmpje: 
Am 12.12.12. 12 Uhr Mittags 
send'ich Dir 
Die herzlichsten und besten Grüße 
heut von hier 
Doch auch zum Angedenken noch 
an diesen Tag 
Dies Kärtchen seinen Dienst Dir 
weihen mag 
Bedenke wohl, nur alle hundert 
Jahreinmal 
Die Post im Stempel führet dieser 
Zwölfen Zahl! 

Verder ontvingen we een kaart uit 
hetzelfde jaar 1912 die blijkens he 
opschrift werd verzorgd door de 
firma Albert Fink in Berlijn. De 
tekst luidt: 
Postcuriosum-Gedenkkarte 12. 
12. 12. 12 Uhr Postamt 12. Auf 
Wunsch besorgt gratis die Expedi 
tion der Verlag Albert Fink, Berlin 
W.8, Friedrichstr. 74. 

Postscuriosium-tjedonkkarfe i2 L 
1 ' l lir l'jstiitit u. \iif Uutiich be 
sor^t intia ilic Expedition der Ver lau 
\lbertFink.l3erl n\\ >< Fnednctistr " 

^ ^ 
Gedeelte van 'Postcuriosum-
Gedenkkarte'uit 1912 

En de heer C.J. van Vorstenbosch 
uit Gorst wijst ons er op dat er in 
ons land wel degelijk poststem
pels in gebruik zijn waarbij de 
maandaanduiding in arabische cij
fers wordt gegeven (zie stempel 
Bolsward). Ook toont hij aan dat 
de PTT in Assen vier dagen lang 
'aangeschoten' is geweest, ge
tuige de maandaanduiding ' W 
(tweemaal mei) in vier op achter
eenvolgende dagen geplaatste 
stempels. 

Bolsward: een van de plaatsen die nog 
arabische cijfers in het dagtekening
stempel hebben 

Gebruik 'm cjoeti 
^ W W'A WM 

Assen was op 4, 5, 6 en 7 'VV' 1982 va 
slag; hier een voorbeeld van het stem
pel dat op 7-VV-1982 werd gebruikt 

file:///lbertFink.l3erl
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POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
Kamer van Koophandel Leiden  Inschrijvingsnummer 35804 

WINKEL: KERKSTRAAT 8 telefoon 0171918555 
2201 KM NOORDWIJKbinnen b.g.g. 0252016510 

ZOEKT U NOG STEEDS ONTBREKENDE ZEGELS? 
Dit is nu geen probleem meer. IVIet ons unieke manko
opspeursysteem vinden we 90% van ons opgegeven 
mankos. Een briefje met de gewenste catalogusnum
mers is voldoende. 

COMPLETE JAARGANGEN vanaf 
Aangeboden jaargangen zijn compleet met luchtpost en 1 x blok

ken, echter zonder port of dienst. Natuurlijk leveren wij ook losse 
waarden en series tegen dezelfde scherpe prijzen! 

V r a a g o n z e p r i j s l i j s t e n e n s p e c i a l e a a n b i e d i n g e n 50% 
Jaar 

Cat. 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
48/60 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
81/87 

NEDERLAND 

NVPH 

37,

2495,

269,

86,

221,

152,

85,

90,

207,

94,

55,

57,

83,

0 
14,

83,

184,

60, 

179,

97,

54, 

67,

90, 

60, 

39,

44, 

66,

3850, 1020,

31,

60,

42,

13,

58,

27,

45,

41,

54,

64,

25,

49,

33,

11,

44,

16,

38,

37,

45,

56,

425, 345,

106,

54,

58,

82,

23,

38,

24,

21,

18,

23,

54,

43,

42,

31,

17,

26,

18,

15,

12,

14,

440, 265,

93,

21,

42,

48,

39,

32,

45,

17,

14,

33,

34,

26,

22,

36,

315, 180,

TOTAAll 4 9 2 5 ^ 7 7 5 / 

VERENIGD EUROPA 

CEPT I Voor/meelopers BUNDESPOST BERLIJN 

Zonnebloem 

0 

600,

146,

15,

18,

345,

113,

78,

10,

9,

202,

1100, 405,

37,

68,

78,

69,

56,

42,

50,

52,

94,

60,

37,

51,

60,

48,

48,

37,

40,

46,

79,

44,

595, 480,

67,

354,

84,

117,

116,

103,

125,

107,

88,

72,

55,

268,

65,

95,

100,

85,

111,

95,

77,

63,

1210, 995,

91, 

113,

133,

131,

144,

139,

149,

79,

99,

114,

109,

122,

116,

125,

880, 750,

3695, 2575.

283,

2834,

1145,

273,

195,

513,

18,

192,

58,

14,

0 

109,

2055,

242,

65,

149,

149,

2 , 

100,

52,

12,

5415, 2875,

7,

12,

18,

18,

8,

19,

39,

18,

56,

93,

4,

7,

16,

17,

8,

10,

27,

15,

49,

72,

285, 220,

16,

24,

38,

16,

110,

29,

58,

35,

57,

41,

9,

16,

23,

7,

90,

17,

44,

29,

40,

32,

415, 300,

33,

38,

78,

31,

60,

70,

85,

28,

34,

62,

22,

50,

52,

75,

385, 315,

6375, 3650,

Stuur ons uw mankolijsten! 

DUITSLAND 

Michel 

735,

255,

4950,

595,

580,

975,

300,

126,

199,

52,

91,

22,

0 

625,

195,

780,

400,

425,

275,

195,

108,

195,

62,

117,

24,

8700, 3335,

17,

8,

9,

28,

6,

35,

6,

15,

20, 

29,

14 
10 
11 
34 
8 

16 
8 

17 
17 
20 

170, 155,

62,

58,

51,

39,

50,

41,

53,

67,

43,

42,

32,

46,

43,

31,

31,

31,

35,

49,

30,

28,

495,  349,

48,

78,

59,

59,

56,

47,

55,

29,

47,

35,

39,

39,

31,

39,

395, 255,

Michel 

525,

7250,

350,

415,

245,

290,

290,

59,

106," 

0 
3900,

5900,

260,

410,

155,

190,

125,

64, 

98,

29,

24,

9400, 10950,

15,

^15,

28,

6,

6,
13,

19,

19,

25,

8,

7-

13,

14,

105, 110,

56,

22,

20,

15,

40,

15,

28,

37,

27,

27,

46,

19,

19,

14,

28,

15,

24,

28,

26,

26,

280, 240,

30,

62,

34,

34,

32,

30,

34,

30,

47,

34,

34,

33,

28,

32,

250, 235,

9550, 3995, 9850, 11350, 3425, 3050, 1950, 1725 

D.D.R. 

Michel 

30,

404,

307,

284,

590,

45,

206,

51,

44,

70,

41,

43,

O 

28,

370,

232,

244,

472,

54,

196,

52,

44, 

8 1 , 

29,

38,

215,

47,

695,

94,

68,

11,

10,

} 4 1 , 

17,

41,

15,

10,

2075, 1800,

48,

72,

44,

104,

41,

39,

42,

42,

46,

48,

49,

73,

37,

81,

41, 

39,

42,

42,

44,

45,

} « 

515, 440,

44,

40,

51,

49,

44,

50,

50,

60,

55,

62,

44,

51,

51,

45,

42,

48,

48,

58,

52,

59,

495, 475,

58,

57,

59,

54,

58,

64,

75,

52,

56,

56,

49,

53,

59,

69,

415, 385,

3 S 
E5^ 

NVPH 

1240,

10,

45,

10,

11,

50,

13,

13,

14,

48,

23,

42,

46,

265,

52,

73,

64,

89,

65,

48,

59,

440,

Zonnebloem 

85,

23,

112,

77,

150!

54,

} 30,

29,

30,

575,

17,

7,

}«.

18,

75,

23,

14,

15,

14,

14,

86,

50,

42,

38,

71,

495,

91,

95,

81,

85,

140,

49,

89,

615,

345,

248,

875,

8 1 , 

25!

6 1 , 

90, 

48,

2 1 , 

1 1 , 

1775,

42, 

16,

15,

37,

43,

13,

130,

310,

69,

45,

35,

76,

30,

51,

109,

65,

63,

130,

660,

125,

130,

99,

73,

32,

25,

24,

495,

3195,

Yvert 

56,

416,

295,

219,

163,

275,

870,

375,

231,

333,

83,

73,

157,

3475,

85,

55,

74,

26,

30,

19,

21,

35,

49,

470,

50,

59,

67,

64,

69,

59,

71,

90,

68,

67,

650,

119,

229,

96,

99,

265,

136,

124,

1045,

5500,

Yvert 

195,

M3,
283,

231,

41,

938i

66!

272,

563,

44,

2595,

 30,

58,

48,

53,

34,

67,

121,

18,

45,

465,

87,

57,

53,

44,

27,

45,

70,

24,

38,

51,

485,

69,

89,

79,

99,

77,

73,

97,

575,

4025,

Yvert 

89,

13,

73,

155,

950,

24,

^ 7,

1290,

15,

16,

27,

15,

11,

11,

25,

6,

10,

140,

10,

14,

7,

13,

13,

34,

13,

16,

22,

56,

195,

31,

34,

42,

46,

55,

39,

39,

280,

1850,

N E D E R L A N D 
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 

Nr 
854 
875 
899 
917 
937 
983 

1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1150 
1171 
1190 
1214 
1236 
1279 
1299 
1320 
1344 
1366 
1390 

45,— 
5,50 

10,50 
19,50 
19,50 
29,50 
24,50 
15,75 
2 1 , — 
9,50 
6,50 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,— 
4,— 
4,— 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 

0 
31,50 

4,25 
9,50 

17,50 
17,50 
28,— 
19,25 
14,— 
19,25 
8,75 
5,95 
3,95 
3,95 
3,95 
3,95 
3,50 
3,50 
3,50 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 

AANBIEDING: 
ALLE 23 KINDERVELLETJES 
COMPLETE KOLLEKTIE' 
Postfris gestempeld 

255, 225,

^ U I 
O . CS 
II II 

ï o 
Cat 

1969 
1970 
69/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
81/87 

TOTAAL 475, 

5 CS 

Yvert 

53,

53,

27,

30, 

23,

25,

34,

44, 

27,

24,

33,

20,

2 8 0 

18,

19,

24,

2 1 , 

25,

27,

25,

155,

Yvert 

9,

31,

40 , 

15,

12,

20, 

2 1 , 

24,

26,

25,

140,

175,

VERENIGD EUROPAVOORLOPERS 
1/3 ITALIË 
4/6 TRIESTA 
7/10 TURKEYE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIESTA 
46/51 GRIEKENLAND 
52/57 LUXEMBURG 

198

60,

25,

495,

165,

85

135,

1750,

155,

49,

695,

450,

0 
42,

49,

18,

325,

129,

79,

69,

1395,

20,

38,

17,
225

58/59 
61 
62/64 
65/66 
67/68 
69/70 
71/73 
74/76 
77/80 
81 
82/84 
85/86 

PORTUGAL 
FRANKRIJK 
BELGIË 
ITALIË 
TRIESTA 
VER NATIES 
GRIEKENL 
TÜRKYE 
TURKYE 
BUNDESPOST 
LUXEMBURG 
VATICAAN 

225,

18,

195,

54,

12,

18,

315

45,

69,

18,

99,

10,

0 
55,

10,

149,

4,

12,

9,

24,

35,

65,

2,

50,

1 1 

W E R E L D  N I E U W T J E S  D I E N S T 
V R A A G I N L I C H T I N G E N 

NEDERUND 
1982 

9,75 
8,50 

19,50 
7,50 
7,50 
7,50 

10,50 
6 25 

11 25 
87,— 

1983 
10 7,50 
11 10,25 
12 6,75 
13 6,75 
14 10,50 
15 6,50 
16 9,— 

56,

.T.T.
1984 

17 6,50 
18 8,75 
19 6,— 
20 5,75 
21 7,50 

6,— 
6,— 

24 6,— 
25 9,75 

6 1 , 

'OSTZEGELMAPJES 
1985 1986 1987 

26 5,25 
27 5,25 

31 4,50 
32 4,50 
33 6,75 

44,-

34 4,50 
35 5,— 
36 6,50 
37 4,90 
38 3,50 
39 3,95 
40 4 90 
41 4 50 
42 4 75 
42,-

43 5,— 
44 4,75 
45 4,50 
46 5,— 
47 4,50 
49 3,75 
50 5,— 
51 4 50 
52 5,— 
46,— 

A A N B I E D I N G : 
COMPLETE KOLLEKTIE P.T.T.P0STZEGELMAPJE5, 52 stuks 3 2 9 , ■ 

Zonnebl 

50,

12,

37,

2 1 , 

15,

10,

140,

15,

15,

43,

32, 

33,

36,

38,

205,

335,

Yvert 

295,

375,

120,

4 1 , 

23,

1 1 , 

26,

16,

13,

13,

19,

34,

310,

76,

34, 

3 1 , 

49,

53,

43,

39,

320,

975,

Yvert 

245,

325,

144,

66,

19,

14,

17,

26,

25,

15,

20,

2 1 , 

360,

43,

36,

64,

46,

41,

44,

46,

315,

975,

Yvert 

40,

17,

13,

40,

8,

34,

15,

27,

190,

44,

33,

42,

43,

69,

39,

44,

305,

485.

NEDERLAND 
AMPHILEX '67 VELLEN 
Nr. 886/88A  Postfris 
Nog nooit 
zo goedkoop 
Per stel j ^m 
(10 series) I A O J ' 

ARUBA 1986 
1987 

39,

29,

compleet 68,

BESTELLEN: 
PER POST KERKSTRAAT 8 
2201 KM NOORDWIJK 
PER TELEFOON 
0171918555 of 0252016510 

BETALING: 
Binnen 8 dagen na ontvangst 
per bank ot giro 

VOORUITBETALING: 
2% korting bi| vooruitbetaling 
op giro 4208936 of bank 
306972484 of girobetaalkaart of 
eurocheck bii Uw bestelling 

Vrijblijvende aanbieding 
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Postzegelveiling 

WIGGERS DE VRIES B.V. 
SINGEL 282 - 1 0 1 6 AD AMSTERDAM 
TELEFOON: 02a"24974a-249749 

Onze volgende veiling in 1988 wordt gehouden in 
ARTIS, Plantage-Middenlaan 41a, 
Amsterdam op 8,9 en 10 september. 

De kijkdagen, eveneens in ARTIS, zijn op 
7 september van 10.(X)-17.00 uur, 
8 en 9 september van 10.00-16.30 uur en 18.00-22.00 uur; 
alsmede op 10 september van 8.00-circa 10.00 uur. 

De veiling bevat vele topstukken van Nederland, O.R. 
(o.a. Ned.-lndië no. 80 a, 80 f, 93 f, 98 f en 
dienst kopstaand) en buitenland, een groot aantal 
collecties Nederland en O.R., vele interessante landen-
verzamelingen, motiefverzamelingen, engrospartijen etc. 

EEN VEILINGCATALOGUS WORDT U OP AANVRAAG 
TOEGEZONDEN. 

Onze volgende veilingen vinden plaats van 
9 t/m 12 november 1988,11 t/m 14 januari, 8 t/m 11 maart, 
261/m 29 april en 21 t/m 24 juni 1989. 

INZENDINGEN VOOR DEZE VEILINGEN KUNNEN DAGEUJKS 
WORDEN AANGENOMEN TEN KANTORE EN BU BELANG-
RUKE INZENDINGEN VANZELFSPREKEND BU U THUIS. 
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erzamelgebied 
ederland 

Postzegels 
Samenstelling: 
R.C. Bakhuizen van den Brink 
Postbus 749,2300 AS Lelden 

L I 1 1 
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R 1 1 1 

Hierboven de in het juninummer gemelde Australie-
legel, die op 30 augustus zal verschijnen 

Ge jacht op 
ltsluitend'1'-en 

A/at voorzien was is gedeeltelijk uitgeko
men. Bij de Europa-zegels van dit jaar zijn 
Dl] de 55 cent tot dusver geen vellen met 
Jitsluitend '1 '-en opgedoken; bij de 75 
;ent tot nu toe slechts de R-vellen. 
3ij de Huygens- en Newtonzegel waren 
/ellen met uitsluitend '1 '-en niet echt 
Tioeilijk te krijgen, bij de Cobrazegel van 
35 cent daarentegen zijn slechts vellen 
net plaatnummer L 2 aan de loketten ge
zonden. 

î obra-kieuren 
)oor een misverstand bij het corrigeren 
'an de drukproeven zijn de kleuren van de 
^obrazegel van 55 cent verkeerd ver-
neld. De juiste volgorde bij de tweede 
jrukgang is geel, violet, rood en groen en 
liet zoals op pagina 404 in de eerste ko-
om halvenwege, respectievelijk op pagina 
105 in de eerste regel van de eerste kolom 
s vermeld. Ook is niet overal lichtblauw 
ïonsequent vervangen door cyaan. 

Tweede oplagen 
Van postzegelboekje 33b is onopgemerkt 
een tweede oplage in omloop gebracht. 
Als we de boekjes op het modelvel begin
nen te tellen vanaf de paskruizen dan vin
den we op de velranden het volgende. 
Paskruizen zowel links naast de linker
baan als rechts naast de rechterbaan ter 
hoogte van de rijen 1 en 11. Links van de 
linkerbaan vinden we zeven verticale re-
gisterbalken, alle kleuren over elkaar, van 
boven naar beneden in afnemende inten
siteit, naast de rij en 3 tot en met 5, verder 
horizontale balken naast de rijen 8 
(blauw), 9 (groen en grijs), 10 (magenta 
en groen) en nog een groene schuine balk 
naast rij 11. 
Rechts van de rechterbaan vinden we ho
rizontale balken naast de rijen 6 (magenta 
en grijs), 7 (groen en blauw) en nog een 
groene schuine balk naast rij 7. Een reeks 
aaneengesloten paskruizen staat naast 
de rijen 7 en 8, zowel links als rechts. De 
balken en aaneengesloten paskruizen 
rechts zijn op het modelvel nauwelijks te 
zien, slechts het meest linker deel ervan; 
bij de eerste oplage waren deze nog volop 
aanwezig. 
Het modelvel van de boekjes is voor ak
koord getekend op 30 juni 1988 en geper
foreerd. De boekjes hebben het voor dit 
formaat gebruikelijke verticale (kam)perfo-
raat131/2. 
Het papier is fosforescent rasterdiepdruk-
papier van Harrison and Sons, HS31630/ 
7%, dat aan de beeldzijde onder ultravio
let licht wit oplicht en nalicht {fosfore-
sceerf) en aan de gomzijde wit oplicht 
maar niet nalicht (fluoresceert). De pa
pierrichting is t • 
Het papierdoorzicht is lllp = III -60/80/30. 
Glansdiagonalen: -45/45 graden. De gom 
is D2b. 
De verschillen met de eerste oplage zijn 
miniem: de glansdiagonalen zijn anders 
en de gom van de tweede oplage vertoont 
net als bij de eerste oplage redelijk grote 
vlekken. Beide oplagen zijn op de Regina-
pers gedrukt. 

Ook van boekje 34a is bijna onopgemerkt 
een tweede oplage in omloop gebracht. 
Net als bij de eerste oplage zijn de boek
jes gedrukt op de Goebel-pers. 
De randverschijnselen zijn: pasrondjes 
zowel links als rechts van de rijen 1 en 11, 
een stel paskruizen aan elkaar links naast 
rij 1/2 en rechts naast rij 5/6. Horizontale 
registerblokken: roze naast rij 5, zwart 
naast 6 en naast 7, verticale balken: zwart 
naast 7/8 en roze naast 8. Een schuine 
roze balk naast rij 5. 
Deze randverschijnselen zijn dezelfde als 
bij de oplage van 3 maart 1986. De model-
vellen zijn voor akkoord getekend op 28 
October 1987, respectievelijk 1 december 
1987. DrukrichtingO. 
De boekjes zijn net als bij de eerste op
lage voorzien van scheerperforaat. 

Het papier is rasterdiepdrukpapier van 
Harrison and Sons, HS3 1630/7%, dat 
aan de beeldzijde onder ultraviolet licht wit 
oplicht en nalicht (fosforesceert) en aan 
de gomzijde wit oplicht maar niet nalicht 
(fluoresceert). De papierrichting is verti
caal: t • 
Het papierdoorzicht is lllp (zwak, 28 Octo
ber) respectievelijk III -80/80/40 (duidelijk, 
1 december). Glansdiagonalen: -70/30 
graden. De gom is door Joh. Enschedé 
aangebracht: D2b maar is zo duidelijk dat 
een notatie D2a meer voor de hand lag. 
Verschillen met de eerste oplage zijn ge
ring en zitten voornamelijk in het papier: 
Eerste oplage 
III -80/80/40 
glansdiagonaal -45/45 

Tweede oplage 
III -80/80/40 
glansdiagonaal -70/30, resp. lllp 
glansdiagonaal -70/40 

Tweede oplage 
Paleis Noordeinde 
Er is een nieuwe oplage van de zegels 
met een afbeelding van Paleis Noord
einde gedrukt en wel van dezelfde cilin
ders op de Goebel-pers. De modelvellen 
werden voor akkoord getekend op 27 april 
1988. De drukrichting is onveranderd: B, 
het papierdoorzicht lllp t . de glansdiago
nalen -70/30. 
Op zegel 91 van het linkervel had de '6' 
van '65' aanvankelijk een inkeping ter 
hoogte van de voet van de '5'; deze inke
ping was tijdens de eerste oplage al gere
toucheerd. 
Bij de tweede oplage vinden we uitsluitend 
een uitstulping ofwel een opgevulde inke
ping. 

75 jaar Erasmus 
Universiteiten 100 jaar 
Concertgebouw(orkest) 
Op 27 september aanstaande komen 
twee zegels van 75 cent zegels ter gele
genheid van het 75-jarig bestaan van de 
Erasmusuniversiteit in Rotterdam en het 
honderdjarig bestaan van het Concertge
bouw en het Concertgebouworkest te Am
sterdam. De zegels werden ontworpen 
door Dick Elffers. 
Beide waarden zijn in offset gedrukt op de 
Roland Favorit 362 en wel in twee kleuren 
voor de Universiteitszegel (licht- en don
kergroen) en in één kleur voor de Concert
gebouwzegel (violet). Beide zegels zijn in 
loketvellen van tien maal tien zegels on
dergebracht, die op op één drukvel ge
combineerd werden. De Universiteitsze
gels werden daarbij op de linkervellen ge-
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drukt, de Concertgebouwzegels op de 
rechtervellen. De donkergroene kleur is 
gerasterd met rastermaat 100 onder een 
hoek van 45 graden. 
De randverschijnselen zijn als volgt: telcij-
fers in donkergroen, respectievelijk violet: 
1-10 links, 10-1 rechts. Paskruizen bij het 
Universiteitsvel naast de zegels 1 en 91 
(linkervel), en bij het Concertgebouwvel 
naast 10 en 100 (rechtervel). Niet alle pas
kruizen zullen ook op de loketvellen staan. 
Bij de Universiteitsvellen staat naast zegel 
21 een violette horizontale streep; bij de 
Concertgebouwemissie vinden we naast 
de zegels 20/30 violette krabbels, die alle 
op de loketvellen weggesneden zullen 
zijn. 
Onder zegels 99-100 staan op het linker
vel twee plaatnummers ' 1 ' in licht-, res
pectievelijk donkergroen en op het rech
tervel staat een violette ' 1 ' . 
Onder de zegels 91 tot en met 95 (beide 
vellen) staat GZV-Artikelnummer: 100122, 
respectievelijk GZ\/-/4rt;7ce/nummer; 
100123 en vervolgens Aanvang Verkoop: 
27september 1988 in de kleuren donker
groen, respectievelijk violet. 
De modelvellen zijn voor akkoord gete
kend op 7 maart 1988 en zijn ongeperfo
reerd. 
Zoals gebruikelijk bij offset-druk in dubbel-
vellen is een Y-kam gebruikt: 12y4:13% 
(16 tanden horizontaal, 24 tanden verti
caal) met drie velranden geheel doorge-
perforeerd en de onderrand geheel intact. 
De drukrichting is O. Het papier Is offset
papier van Harrison and Sons, HS6 1630/ 
7%, dat aan de beeldzijde onder ultravio
let licht wit oplicht en nalicht {fosfore-
sceert) en aan de gomzijde wit oplicht 
maar niet nalicht {fluoresceert). 
De papierrichting loopt in de dwarsrichting 
van de zegel:«—>. 
Bij de modelvellen was het papierdoor-
zicht Hip (glansdiagonalen: -70/30 gra
den); bij de oplagevellen kwamen zowel 
lllp met glans -70/30 als III -80/80/40 met 
glans -45/45 voor. De gom is door Joh. 
Enschedé aangebracht: D2b. 

KNZB-briefkaart 
Op 23 augustus aanstaande komt een bij
zondere briefkaart uit ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan van de Konink
lijke Nederlandse Zwembond (KNZB). 
De briefkaart is in vijfkleuren-offset ge
drukt op de Heidelberger kleurenpers en 
wel in twee drukgangen: geel, magenta, 
blauw en zwart, respectievelijk bruin en de 
fosforbalk. 

ten snijlijnen. De bovenvelrand vertoont 
eveneens tussen de kaarten een snijlijn. 
Sommige kleuren zijn gerasterd (raster
maat 100) en wel onder een bepaalde 
hoek: bij blauw is deze hoek 15 graden 
(behalve in 'Neder'; 45 graden), bij bruin 
45 en bij geel 0. 
Het modelvel is voor akkoord getekend op 
20 juni 1988. 
Voor de kaarten is wit karton gebruikt met 
een kartonrichting <—>. 

Filacept-blok 
Hoewel de afbeelding van het op 18 okto
ber te verschijnen Filacept-blok al in deze 
rubriek heeft gestaan is een beschrijving 
van de zegels tot dusver achterwege ge
bleven. 
De modelvellen werden voor akkoord ge
tekend op 4 januari 1988. 
De blokken zijn gedrukt in vierkleuren-off
set gedrukt op de Roland Favorit 362, in 
drukvellen van 3 maal vijf blokken. In de 
velranden bevinden zich bij elk blok snij-
lijntjes (horizontale of verticale, al naar ge
lang er sprake is van de linker-/rechter-. 

respectievelijk de boven-/ondervelrand). 
Paskruizen staan op de linker- en rechter 
velrand naast rij 3. Verder een verticale 
streep ver links naast rij 4 en krabbels ver 
rechts naast rij 4, zoals we recentelijk bij 
offsetdruk al vaker hebben kunnen con
stateren (de zogenoemde 'Jos-krabbels') 
De kleuren zijn gerasterd (rastermaat 10( 
en wel onder verschillende hoeken: O 
(geel), 15 (blauw), 45 (magenta) en 75 
(zwartgrijs). 
Voor de blokken is vanwege de 'tabs' on
der de zegels een speciaal perforaat ge
construeerd : tanding Y = 13 1 /4 :12 3/4, 
resulterend in 24 tanden horizontaal, 16 
tanden verticaal (zegels), respectievelijk 
24 tanden horizontaal, 8 tanden verticaal 
(tabs). 
Het papier is offsetpapier van Harrison 
and Sons, HS6 1630/7%, dat aan de 
beeldzijde onder ultraviolet licht wit opliet 
en nalicht (fosforesceert), aan de gom
zijde wit oplicht maar niet nalicht fluore
sceert). De papierrichting is anders dan b 
de Filacept-velzegels, namelijk in de 
lengte van de zegels:«—>. 
Het papierdoorzicht is lllp, de glansdiago 
nalen zijn -45/45 graden. De gom is door 
Joh. Enschedé aangebracht: D2b. 

^ Internationale 
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Itentoonstelling Holland - Europa FILACEPT, 18 t/m 23 oktober 1988, Den Haag 

Het drukvel is 6 maal 6 kaarten groot. Op 
de linker- en rechtervelrand staan naast 
elke kaart paskruizen en tussen de kaar-

Nieuwe drukrichting 
65 cent Crouwel 
De Crouwel-zegel van 65 cent had tot 
voor kort drukrichting R bij de velzegels en 
drukrichting L bij de rolzegels. De begin dit 
jaar verschenen cilinders LVR 2 en (wat 
later) L7R3 hebben de omgekeerde druk
richting: L. En nu blijkt ook de rolzegelci-
linder tijdelijk andersom gemonteerd ge
weest te zijn: drukrichting R. 
Aangezien de verdere verwerking, met 
name de nummering, op de zelfde manier 
is geschied, is het resultaat een 'ver
keerde' rugnummering (type K2) gewor
den. 

Problemen met 
scheerperforaat 
Onlangs is een aantal vreemde dingen ge
meld rond het scheerperforaat, die te ty
peren vallen met 'nauwelijks te zien als je 
het niet weet' tot aan 'zeer spectaculair': 
a. meteen naast de perforatiegaten zijn 
soms 'moeten' te zien; 
b. in het verlengde van een rij gaten in de 
zijrand zijn een of meer 'moeten' te zien; 
c. waar de velzijranden gewoonlijk twee 

gaten extra vertonen zijn die niet aanwe
zig; 
d. tussen de zegels door valt de tanding 
soms weg. 
De 'moeten' naast de gewone tandingga-
ten werden gemeld bij de Zomerzegel 
1988 van 65 cent. Ze zitten overal net on
der de tanding en zijn met name goed 
zichtbaar in de beneden-velrand. De moe 
is halvemaan-vormig met de opening naa 
boven. 

Wat bij deze zelfde zegels eveneens op
valt is dat de perforatierondjes veelal nog 
aanwezig waren. Bij kamtanding was het 
een bekend verschijnsel dat de uitgestan 
ste perforatierondjes soms nog bleven 
hangen: het gold als een onderschei-
dingskenmerk van kamtanding ten op
zichte van scheerperforaat. Bij scheerper 
foraat wordt het naar beneden geduwde 
rondje, aan de gomzijde, meteen wegge
schoren. Wat vaak nog wel te zien blijft is 
een dun vliesje papier dat in het gat ge
spannen zit, respectievelijk een stukje in-
eengedrukt papier aan de niet-drukrich-
tingkant. Bij de Zomerzegels zijn in plaats 
van zulke ineengedrukte papierresten de 
bijna complete perforatie-rondjes te zien 
met daarop nog een deel van de groene 
zegelkleur. 
Het tweede type 'moeten' vinden we in 
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ostzegelboekjes, met name bij de vorig 
lar december verschenen kortingboek
ïs. Ze zijn te zien in de tekstgedeelten in 
et verlengde van de horizontale midden
erforatie. Ook deze moeten zijn halve
laanvormig, met de opening naar buiten 
ekeerd. 
)e Crouwelzegel van 55 cent met etsing 
/R 2 is gemeld met nietdoorlopende lin
er en rechtervelranden (zie afbeelding), 
ipectaculair zijn de gedeeltelijke getande 
leatrixzegels van 70 en 75 cent. Anders 
an bij kamtanding  waarbij een of meer 
ijden ongeperforeerd kunnen zijn  zien 
ie hier dat zegelzijden maar voor een 
eel van perforatie zijn voorzien (met dank 
an de NPV; zie ook 'Philatelie' van mei 
987, pagina 340/41). 
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Stempels 

Gelegenheidsstempels 

5 juli 1988: 
sGravenhage: eerstedagstempel Cobra
jegels (alleen op NVPHenveloppen). 

3 juin 988: 
Hellevoetsluis: postvaart Hellevoetsluis
Brixham in het kader van de William & 
Maryviering. Op vervoerde stukken werd 
een speciaal boordstempel van H.M. Har
lingen geplaatst. 

e viERDAAGSf 

^Of/V 19 ï ' ^ 

19 tot en met 22 juli 1988: 
Nijmegen: 72ste avondvierdaagse van de 
<NBLO. 
23 tot en met 30 juii 1988: 
Rotterdam: WereldEsperantocongres. 
5 tot en met 10 september 1988: 
Moordwijk: internationale reünie van de 
\/lilitary and Hospitaller Order of St. Laza
rus of Jerusalem. 

I N T R e U N I O N 

military 
and

2 hoipitaller order , 
° —of st lazarus— ï 

of

30 JUU 

Jerusalem 

21 september tot en met 20 oktober 
1988: 
Amsterdam, 'sGravenhage, Rotterdam 
en Utrecht: 'Het Oranje Kruis 50 jaar een
heidsdiploma EHBO'. 

Filatelieloketstempels 

Bijzondere stempelvlaggen 

1 tot en met 22 juli 1988: 
Arnhem: 'Koninklijke Nederlandse Bond 
voor Lichamelijke Oefening  80 jaar wan
delen'. 
1 tot en met 27 augustus 1988: 
Arnhem:'18881988 Volksfeest Winters
wijk 2627 aug. bloemencorso'; te stempe
len correspondentie zenden aan directeur 
postkantoor, postbus 99600,6800 PD 
Arnhem, onder vermelding van 'Volks
feest Winterswijk'. 

Hilversum 
U.VI 8809 

•^^el,e\° 

Lemmer 
3.V,li8803 

'■*s»^. 

■'^h\\e\i^

14 juni 1988: 
Hilversum (AVVCtoren PTT) 
9 augustus 1988: 
Lemmer (Lemstersluis). 

Ks\'. iti Nt5:' ' . ts:>>; BON: , 

|   = BOJAAR I 
^ ^ WANDELEN j 

29 augustus tot en met 17 september 
1988: 
Leiden: 'Fietsen met PTTPost Leiden 
derde zaterdag m september'; te stempe
len correspondentie zenden aan directeur 
postkantoor, postbus 99100,2300 NA Lei
den, onder vermelding van 'Fietsen met 
PTTpost Leiden'. 
29 augustus tot en met 24 september 
1988: 
'sGravenhage: '19381988 Vijftig jaar 
Leidschendam'; te stempelen correspon
dentie zenden aan directeur postkantoor, 
postbus 99100,2500 NA 'sGravenhage, 
onder vermelding van '50 jaar Leidschen
dam'. 

Nijkerl( 
iaVill8BC3 

• <=, M.*

All(maar 
\^ 1ZV'16SC9 ^_ 

16 augustus 1988: 
Nijkerk (stoomgemaal Hertog Reijnhout). 
17 augustus 1988: 
Alkmaar (Waagtoren). 

Boxtel 
19.V111BS09 

•fa M." 

Enschede 
9.1X8809 

■■•'''/ «T: 
■•%lie^?.'^••■ 

FIETSEN MET PTT POST LQOEM 

orsDE ZATEROA: IN S E P T T W R 

19 augustus 1988: 
Boxtel (St. Petruskerk). 
9 september 1988: 
Enschede (stadhuis). 

1 tot en met 30 september 1988: 
'sHertogenbosch en Tilburg: 1 en 2 okto
ber Tilburg 125 jaar stad aan het spoor. 
12 tot en met 20 september 1988: 
Amsterdam, Arnhem, 'sGravenhage, 
Groningen, Haarlem, 'sHertogenbosch, 
Leeuwarden, Roosendaal, Rotterdam, Sit
tard, Utrecht en Zwolle: 'Prinses Beatrix
fonds Doe mee met de landelijke collecte'. 
12 tot en met 24 september 1988: 
Rotterdam: 'Alliance Frangaise 100 jaar in 
Nederland'. 

Zwijndrecht 
20 U 8839 

••?/eile\?." 

• f̂fi£_2 îiiÊl ."; 
: Joure : 

22.1X8803 

■•t':etie\?^ 
v« 

«,.• 

PRINSES D«iïï! 
BEATRIX ^3S5 

A L L I A N C E F R A N C A I S E 

100 J A A R 
'N NEDER.AKiD 

12 september tot en met 9 olttober 
1988: 
Amsterdam, 'sGravenhage, Rotterdam 
en Utrecht: '9 oktober Wereldpostdag'. 

20 september 1988: 
Zwijndrecht (N.H. of Oude Kerk). 
22 september 1988: 
Joure (Oude Toren). 

Venray 
27. iX 8809 

Breda 
28 IX. 8 509 .■ 

9 OKTOBER 

WERELD 

POST DAG 

"HET ORANJE KRUIS" 

50 j aa r 
eenheidsdiploma EHBO 

27 september 1988: 
Venray (postkantoor). 
28 september 1988: 
Breda (hoofdpostkantoor). 



480 / Philatelie juli/augustus 1988 

NIEUW i.***** NIEUW * * * * * * NIEUW * * * * * * NIEUW 
IEDER HALF KILO VERZEGELD - EN VERPAKT IN HANDIGE PLASTIC OPDERGDOOS 
AFRIKA 1A - div. landen - groot - motief en veel hogere waarden 45,— 
AUSTRALIË 1A - zeer mooie kilowaar - veel grootformaat + compl. series 25,— 
BELGIË 1 - nieuwe missie kilowaar met grootformaat en hogere waarden 30,— 
BELGIË IA - pracht kilowaar met veel grootformaat en hogere waarden 47,50 
BRITSE GEMENEBEST 1A - zeldzaam mooi kilowaar - veel groot en betere 49,50 
CANADA 1A - goede sortering - veel grootformaat en hogere waarden 32,50 
DENEMARKEN 1A - prachtige missie kilowaar - veel groot + hogere W. 29,50 
DUITSLAND WEST I A - mooie moderne missie kilowaar - toeslag + H.W. 32.50 
DUITSLAND WEST 1 - zeer veel grootformaat - toeslag en H. waarden 51,50 
ENGELAND 1A - zeer veel grootformaat - en hogere waarden 15,— 
ENGELAND 1 A l - 'FOUR KINGS' oud en zeldzaam - voor specialisten 185,— 
ENGELAND 'WILDING' - voor specialisten in watermerk en fosfor 69,50 
IERLAND 1A - veel grootfomaat - en hogere waarden 35,— 
LUXEMBURG 1A - zeer veel groot - luchtpost - toeslag - hoge waarden 52,50 
MIDDEN OOSTEN 1A - zeer schaars - veel grootform. + hoge waarden 115,— 
MOTIEF 1A - uitsluitend motief zegels Dieren Bloemen e.d. + betere 65,— 
NEDERLAND 1A - veel grootformaat - toeslag en hogere waarden 37,50 
NIEUW ZEELAND 1A - pracht kilowaar - veel groot - motief en hoge W. 39,75 

NOORWEGEN 1A - veel grootformaat - en hogere waarden gelegenheid 32,50 
OOSTENRIJK 1A - de allerbeste missie kilowaar met veel grootformaat 37,50 
SCANDINAVIË 1 - goede en normale missie kilowaar - met groot en H.W. 35,— 
SCANDINAVIË 1A - pracht sortering met veel groot en betere zegels 51,50 
TAIWAN (formosa) met veel grootformaat en hogere waarden 50,— 
TANZANIA IA - zeer veel dierenzegels - veel groot en hoge waarden 51,50 
U.S.A. 1A - mooie missie kilowaar met veel grootformaat en luchtpost 17,50 
WERELD 1 - grote sortering van veel landen - met grootformaat 25,— 
WERELD IA - 'SPECIAAL EXTRA' uitzonderlijk mooi -

met betere zegels 37,50 
WERELD 1 Ml 'PAPIERVRIJ' een enorm aantal en verschillende zegels 100,— 
WEST EUROPA 1A - pracht kilowaar - veel groot - toeslag en beter zegels 45,— 
ZUID AFRIKA 1A - mooie sortering - veel groot en hogere waarden 32,50 
ZWEDEN 1 - goede en normale missie kilowaar met groot en betere zegels 32,50 
ZWEDEN 'RABAT' - voor circa 50% rabatzegels - veel complete series 36,50 
ZWEDEN 1A - veel grootformaat - hogere waarden en complete series 45,— 
ZWITSERLAND 1 - goede en normale missie kilowaar met groot en betere 25,— 
ZWITSERLAND 1A - zeer veel groot - toeslag en hogere waarden 

' ''<*>^ ' 

LEUCHTTURM INSTEEKBOEKEN - NU STUNTPRIJZEN 
/ji^ Alle insteekboeken zijn * met dubbele schutbladen * met linnen versterkte rug * alle boeken hebben het grote formaat 

'4ÊWt"' 23x30 .5 cm 0 alle boeken met 64 bIz. en het blokken album zijn dubbel scharnierend gebonden dus altijd vlakliggend * 
' V ' ' boeken met zwarte bIz. hebben glasheldere stroken * alle boeken blauw - bruin - groen en rood. 

REUZEN STOCKBOEK - 64 WITTE bladzijden 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 40,— 
U betaal bij afname van: 
1 X f 29,— 5 X ƒ 25,75 
3 X ƒ 27,50 10 X ƒ 23,50 
REUZEN STOCKBOEK - 64 BLADZIJDEN ZWART 
GEWATTEERD - LEUCHTTURM PRIJS / 55,50 
U betaal bij afname van: 
1 X ƒ 45,50 5 X ƒ41,25 
3 X ƒ 43,50 10 X ƒ 38,— 

GRATIS - INFO PAKKET 
bij iedere zending - met duizenden aanbiedingen in 
fabriekscatalogi (in kleur) - Speciale Aanbiedingen -
nieuwtjes abonnement enz. enz. - of door overmaking 
van de halve portokosten (ƒ 2,50) op giro 5834. 

Alleen de boeken met witte bladzijden zijn leverbaart 
m e t en z o n d e r middenscheiding 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 12,75 
U betaal bij afname van: 
1 X ƒ 10,75 
3 X ƒ 10,— 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 20,— 
U betaal bij afname van: 
1 X ƒ 15,75 
3 X ƒ 14,75 

- 1 6 WITTE bIz. 

5 X ƒ 9,50 
10 X ƒ 9,— 

- 32 WITTE biz. 

5 X / 14,— 
10 X ƒ 13,— 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHTTURMPRIJS ƒ 15,50 
U betaal bij afname van: 
1 X ƒ 12,50 
3 X / 11,50 
GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 24,50 
U betaal bij afname van: 
1 X ƒ 21,50 
3 X ƒ 20,50 

- 1 6 ZWARTE bIz 

5 X ƒ 10,75 
10 X ƒ 9,75 

- 32 ZWARTE bIz. 

5 X ƒ 19,25 
10 X ƒ 17,75 

Bij bezoek aan onze 
N I E U W I N G E R I C H X E Z A A K 
met een nog grotere sor ter ing, 
on tvangt U grat is een present je. 

POST KILOWAAR 
Rechtstreeks van de PTT van het land van herkomst door ons geïmporteerd 

BELGIË - Spoorweg 'SUPER LUXE' met oudere voor 1940 - hogere waarden Kg 97,50 
BELGIË - Spoorweg met de hoge waarden 100-200-300-500 frank-per kilo 45,— 
CHINA-zeer veel grootformaat-hogere en topwaarden LET OP 1/4 Kg. 55,— 
D.D.R. alleen compl. series en bloks - ± 450 Michel Mark ± 300 gram 105,— 
POLEN - postkilo 1987 met enig grootformaat en hogere waarden - kilo 45,— 
IJSLAND PTT eind 1987 - hoge cat.waarde - LET OP 'A kilo - was 325. NU 285,— 
ZWEDEN PTT 1988-'RHEUMATICA'zeer hoge cataloguswaarde-per kilo 345,— 
ZWEDEN PTT 1988 - 'ERSTA' zeer hoge cat.waarde-compl:boekjes - 800 gram 310,— 

UITSLUITEND HOGE EN TUSSENWAARDEN 
Hier zijn geen goedkopere zegels aan toegevoegd om goedkoop te lijken ■ 
gewoon de goedkoopste  iedere 100 gram hoge cataloguswaarde. 
D = frankeerzegels  C = uitsluitend grootformaat  per 100 gram 

wij zijn 

AUSTRALIË C ƒ 9 0 , — CANADA C ƒ 9 0 , — DENEMARKEN D ƒ 2 0 , — 
DUITSLAND W.D ƒ 2 0 , — ENGELAND C ƒ 4 5 , — NW ZEELAND C ƒ 7 5 , — 
OOSTENRIJK D ƒ 2 0 , — ZWEDEN C ƒ 37,50 ZWITSERLAND D ƒ 2 0 , — 

BALEN - BALEN - BALEN 
VERZEGELDE 9 KILO BALEN 
Alle balen komen rechtstreeks van de Missie-instellingen en bevatten een voldoende aantal 
grootformaatzegels en hogere waarden - buitenland altijd mogelijk. 

AUSTRALIË 'ELITE AUSTRALIA' - normaal ƒ 325 -
DUITSLAND WEST 'KLOSTERSIEGEL' - normaal ƒ 285'-
ENGELAND'BLUE PETER' - normaal ƒ 225!-
U.S.A.'TB.C.' -normaal ƒ195,-
ZWITSERUND 'CARITAS HELVETIA' - normaal ƒ 295,-

NU netto ƒ 285,-
NU netto ƒ 255,-
NUnetto ƒ 195,-
NUnetto ƒ 165,-
NU netto ƒ 265,-

S U P E R L U X E 
' F I F T Y - F I F T Y " K I L O W A A R 

de allerbeste kilowaar ter wereld - met 50% grootformaat gelegenheidszegels - veelal met 
extra bijlagen van compl. series en of hogere waarden. 1ste prijs is per 100 gram - de 2de 
prijs is per 250 gram. 

AUSTRALIË FF 10,- /22,50 CANADA FF 12,50/30,— DENEMARKEN FF 10,- /22,50 
W. DUITSLAND FF 10,- /22.50 ENGELAND FF 9,50/21,50 FINLAND FF 12.50/30,— 
NOORWEGEN FF 16,50/35,— TANZANIA FF 16,50/35,— U.S.A. FF 9,50/21,50 
SCANDINAVIË FF 15,- /33,50 ZWITSERLAND FF 10,- /22,50 

K L E M S T R O K E N per k i lo . E e r s t e k l a s m a t e r i a a l — g e e n a fva l 
— d o o r z i c h t i g e of z w a r t e a c h t e r g r o n d — 1 /4 k i lo ƒ 1 9 , 7 5 — per 
k i lo ƒ 6 9 , 5 0 . 

UITSLUITEND GROOTFORMAATZEGELS 

AFRICA COMMONWEALTH 3A-pracht sortering metH.W. 
AUSTRALIË 3 - prachtige nieuwe sortering 
AUSTRALIË 3A - de nieuwste sortering met complete series 
BELGIË 3A - IVIoderne sortering met Hogere Waarden 
BRITSE GEMENEBEST 3A-Superkwaliteit-i-H.W. 
CANADA 3A - mooie sortering - enkel klein papier 
CEPT EUROPA 3A - veel landen - pracht sortering 
CUBA 3A - met compl. series-blokjes-en H.W. 
D.D.R. 3A 'EXCELLENT met compl. series en bloks 
DENEMARKEN 3A-dun papier-pracht sort.-I-H.W. 
DUITSLAND WEST 3A - met toeslag en Hogere Waarden 
DUITSLAND WEST 3B - goede en nieuwe sortering 
DUITSLAND 3A3-alleen toeslag met Berlin 4-H.W. 
ENGELAND 3-weinig kerst- pracht nieuwe sort. 
ENGELAND3A-geen kerst-nieuwe sortering-I- H.W. 
FARCER 3A-zeer en zeer schaars - goede sort. 
FINLAND 3-pracht sortering met de nieuwste en H.W. 
FINLAND 3A-de nieuwste sortering met H.W. 
GHANA 3A - zeer mooi - veel motief - veel Hogere W. 
GRIEKENLAND 3A-zeer goed met hogere waarden 
GROENLAND 3A-zeer en zeer schaars - met betere 
IERLAND 3A-hyper modern - pracht sort. -1- H. waarden 
KANAAL EILANDEN 3A-pracht sort.-veel nieuw-Aldemey 
LUXEMBURG 3A Super sort, met toeslag -zeer veel H.W. 
NIEUWZEELAND3A-prachtsortering metH.W. 
NOORWEGEN 3A - modem op dun papier- met H.W. 
00STENRIJK3A-veel dun papier-mooie sortering 
00STENRIJK3-minder zegels per gewicht-nieuw 
SCANDINAVIË 3A-pracht sortering met H. Waarden 
U.S.A. 3A-pracht sortering met luchtpost 
U.S.A. LUCHTPOST-zeldzaam met veel sportzegels 
WERELD 3A-abnormale grote sortering -veel nieuw 
WEST EUROPA 3A - grote sort, met Hogere Waarden 
IJSLAND 3 - hyper modern prachtig met H. Waarden 
IJSLAND 3A-enorme sortering-nieuw-veel H.W. 
ZWEDEN 3A-veel enkel papier-pracht sortering 
ZWITSERLAND 3B - met de nieuwste uitgaven 
ZWITSERLAND 3A - nieuw met Patria/Juventute 
ZWITSERLAND 3A3 - PATRIA/JUVENTUTE met H. Waarden 

100 gram 

28,50 
12,50 
17,50 
21,00 
21,50 
18,50 
27,50 
14,50 
15,50 
15,50 
22,50 
14,50 
55,00 

9,50 
16,50 

175,00 
11,50 
15,00 
22,50 
30,00 

175,00 
22,50 
31,50 
39,00 
37,50 
30,00 
47,50 
30,00 
23,50 
14,50 
21,50 
19,50 
22,50 
52,50 
66,50 
17,50 

14,00 
24,50 
39,50 

V< KILO 
70,00 
25,00 
37,50 
52,50 
53,50 
45,00 
72,50 
26,50 
37,50 
37,50 
52,50 
30,00 

130,00 
21,50 
37,50 

—.— 
26,50 
31,50 
52,50 
65,00 

51,50 
72,50 
84,50 
79,50 
69,50 

107,50 
75,00 
55,00 
32,50 
50,00 
44,75 
52,50 

130,00 
160,00 
42,50 

30,00 
55,00 
85,00 

KILO 

265,00 
85,00 

140,00 
195,00 
195,00 
165,00 
285,00 
92,50 

135,00 
135,00 
195,00 
110,00 
500,00 
75,00 

135,00 

95,00 
115,00 
195,00 
255,00 

185,00 
275,00 
325,00 
305,00 
265,00 
415,00 
275,00 
205,00 
115,00 
185,00 
165,00 
185,00 
485,00 
625,00 
155,00 
105,00 
210,00 
325,00 

BREDENHOF FILATEUE Bovenstraat 286-A - ROTTERDAM-IJSSELMONDE 
Tel. (010) 4826725 - Giro 5834 
ledere dag geopend van 9 tot 6 uur, zaterdags van 9 tot 5 uur 
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fragen
'ubriek 

it U.. K. " u " 

(/^■^c^^ 

•lef met Transormacode, de code ('CC') staat onder de 'f' van 'Bloemhof' 

3ieheimzinnige 
etters 
fc » Op een brief, waarvan 
^ M ik een fotokopie bij
■» voeg, staan in het 
tempel twee plaatsnamen en 
rel 'Zwolle' en 'Leeuwarden'. 
Vat betekent dit? 
'erder staan in het midden 
an de envelop twee hoofdlet
3rs ('CC') in rode kleur. Wat 
oudtdit in? 
i. Ruygrok, Den Helder. 

A Het stempel duidt aan 
dat de brief werd afge
stempeld in de post

trein op tiet traject Leeuwar
denZwolle. De twee hoofdlet
ters vormen een zogenoemde 
Transormacode. De Trans
orma was een sorteermachine 
die werd ontwikkeld door de nv 
Technische fJlaatschappij 
l\/larchandAndriessen; 
'Transorma' staat daarbij voor 
TRANsporteren, SORteren, 
fJlarchand en Andriessen. 
De Transorma's stonden in 

slechts enkele steden opge
steld, onder andere in Haarlem 
van 19381954. De letters 'CC' 
vormen één van de lettercom
binaties BhA tot CQenCY tot 
CZ, die in deze stad in gebruik 
waren. De machine in Haarlem 
diende zowel voor uitgaande, 
inkomende als door te voeren 
post. Dit laatste is op de door 
u gemelde brief van toepas
sing. 
In het maandblad 'Philatelie' 
heeft in maart 1976 (pagina 's 
148 tot en met 154) een inte
ressant artikel gestaan over 
deze machine, geschreven 
door P. van Alteren en J. W. 
van Rijswijk (bewerking: J. 
Dekker). 

Hardnekkige 
plakkers 

V Het afweken van post
zegels Is iets dat de 
meeste postzegelver

zamelaars wel beheersen. 
Toch overkomt het mij wel 
eens dat het afweken niet he
lemaal geslaagd verloopt. Be
staat er eigenlijk een methode 
waarmee hardnekkig vastzit
tende plakkers van zegels zijn 
af te weken? 
J.Th. van Velzen, Amsterdam 

A Antwoord van de re
dactie: 
Het probleem dat u 

voorlegt komt inderdaad vaak 

voor. Na informatie bij een 
laboratorium te hebben inge
wonnen kunnen we de vol
gende adviezen geven. Met 
nadruk moet worden gezegd 
dat de beschreven methoden 
geen van alle echt onschuldig 
zijn. 

1. Laat de zegels gedurende 
vrij lange tijd weken in con
stant warm water van 40 tot 45 
graden Celsius 
2. Dezelfde methode als onder 
1., maar nu met een druppeltje 
eenvoudig afwasmiddel erbij 
(zonder toevoegingen van ci
troen, handverzachter en der
gelijke) 
3. Laat de zegels weken in een 
sopje Biotex van kamertempe
ratuur 
4. Dep de achterzijde van de 
postzegels voorzichtig met 
een watje, gedrenkt in ethylal
cohol 
5. Schaaf de droge achterzijde 
kaal 

Bij de natte methoden bestaat 
het gevaar dat de drukinkt on
der de bewerking lijdt; bij het 
schaven kan het papier dun 
worden. Voorzichtigheid is dus 
geboden. 

Een algemene regel is dat bij 
het lostrekken van twee lagen 
papier de onderliggende de 
beste kans maakt heel te blij
ven. Het is dus zaak de zegels 
met de beeldzijde naar bene
den op een vlakke ondergrond 
te leggen en dan te proberen 
de plakker los te maken. 

Filabyrint 
)nze filatelistische puzzelru
iriek 'Filabyrint' staat deze 
riaand in het teken van de 
=raga 88'. Deze internationale 
lostzegeltentoonstelling wordt 
an 26 augustus tot en met 4 
eptember aanstaande in de 
rsjechische hoofdstad Praag 
lehouden. 
J ziet vier personen afge
)eeld. Drie van deze vier per

sonen zijn landgenoten van el
kaar. Onze vraag: wat is de 
naam van deze drie perso
nen? 
Als u de oplossing denkt te 
kennen, stuur de drie rtamen 
dan aan: Redactie Philatelie, 
Puzzel nummer?. Lis 20,1273 
CD in Huizen. Uw oplossing 
moet uiterlijk 1 september bij 
de redactie binnen zijn. Er zijn 

weer drie prijzen te winnen: 
een voordrukalbum in kleur ter 
waarde van f 82., beschikbaar 
gesteld door de firma Lindner 
te Venio en twee waardebon
nen van f 25., beschikbaar ge
steld door de NVPH. 

De inzenders van goede op
lossingen van onze puzzel uit 
het meinummer hadden kans 
op een extra prijs. De prijs, die 
beschikbaar werd gesteld door 
de Finse filatelistische dienst 
Postimerkkikeskus'm Helsinki, 
bestaat uit een jaarset Finland 
1987, een jaarset Aland 1987 

)rie van de hieronder afgebeelde personen zijn landgenoten  maar welke drie? 

\ tCESKC SLOVENSiä ' 

1 "^^jmr%k^0i^ 

en een speciaal mapje met de 
vier miniatuurvelletjes die ter 
gelegenheid van 'Finlandia 88' 
werden uitgegeven. De 
waarde van deze extra prijs 
bedraagt 129 Finse marken 
(ongeveer zestig gulden). De 
prijs werd gewonnen door S. 
van Heijnsbergen in Naarden. 
De 'gewone' prijzen kwamen 
terecht bij de volgende perso
nen: A.G.M. Nagelkerke uit 
Prinsenbeek (Lindneralbum), 
J.L.M. Staal uit Maastricht 
(NVPHbon) en J. Geervliet uit 
Goes (NVPHbon). 
Tot slot nog de oplossing van 
de puzzel uit het juninummer. 
Van de vijf adverteerders had 
alleen mevrouw J.K. Bakker uit 
Doorwerth een zinnige tekst 
gemaakt. De andere annonces 
bevatten 'onmogelijke' zaken, 
zoals een cijferzegel Van 
Krimpen van 9 cent, een 
Penny Black die een jaar te 
vroeg aan de loketten kwam 
en een Haagse(?) druk van de 
emissie 1864. De prijswin
naars worden in het septem
bernummer van 'Philatelie' be
kend gemaakt. 
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Nieuwe 
postzegelboekjes 
Samenstelling: 
W.M.A. de Rooy 
Postbus 1051 
5140 CB Waalwijk 

Nederland 
Zomerzegels 1989 
Op 1 april van het komend jaar 
verschijnen de zomerpostzegels 
met als thema 'varende monu
menten'. Er hoort weer een boekje 
bij dat is samengesteld uit een ze
gel van 55-1-30 cent, een van 
65-1-35 cent en twee van 75-1-35 
cent. Leuk dat het boekje dus een 
complete serie bevat; we moeten 
er wel drie stuivers méér voor be
talen: verkoopprijs ƒ 4.05. 

Postautomaat vijftien jaar 
In december viert Postautomaat, 
de vroegere Kontal<tgroep Verza
melaars Automaatboel<jes en Rol-
zegels, haar derde lustrum. Er 
staat de verzamelaars bij die gele
genheid weer het een en ander te 
wachten. Voor informatie: P.M. 
Dek (secretaresse), Eemwijkstraat 
28,2271 RE Voorburg. 

Australië 
Het boekje met tien zegels van 37 
cent uit de serie Living together 
(postbezorging per vliegend tapijt) 
verscheen op 1 juli. In 1972 waren 
er voor het laatst loketboekjes in 
Australië. 
Twee drukkerijen - CPEAustralia 
Ltd. en Leigh Marton Pty Limited 
- maakten ze; hun namen staan 
op de plakrand. Het CPE-boekje 
heeft een velletje dat aan de bui
tenzijden ongetand is, dat van 
Leigh-Mardon is geheel getand. 

Het Australische loketboekje 

Chili 
Het blijkt dat in 1987 verschenen 
boekje met tien zegels type Sanfu-
entes enkele varianten bestaan. Zo 
zijn er postzegels zonder en mét 
de aanduiding D.S. A/o. 20 {De-
creto Supremo No. 20). Het gaat 
om een ministeriële beschikking 
die het de postdienst toestaat de 
nationale handel tot twaalf procent 
korting te geven. Bij de eerder be

schreven kerstboekjes bestonden 
die twee soorten ook. Ook voor-
en achterzijde van de kaftjes zijn 
verschillend. 

Duitsland (Democratisclie 
Republiek) 
Er zijn nieuwe boekjes van 1 mark 
te melden: de nummers en afbeel
dingen (voorzijde) zijn als volgt: 
Nr Ag 114/207/87 Oriënterings
symbolen 
Nr Ag 114/201/87 Neue Postan-
schrift-kleur? 
Nr Ag 114/204/87 Neue Postan-
schrift-oranje/geel 

Voorziide boekje Ag 114/204/87 

Finland 
Op 25 juli verscheen een nieuw 
automaatboekje van 5 mark: twee
maal 0.10,0.60 en 1.80 mark uit 
de huidige permanente wapense-
rie. Nieuw in het boekje is de strip 
van zes zegels. Ook de afbeelding 
op de oranje/witte kaft is nieuw. 
Opvallend is tenslotte dat de 
marge geen ordernummer bevat; 
aan dat nummer waren we al een 
jaar of vijftien gewend. 

Het nieuwe Finse automaatboekje 

Gabon 
Is het al een hele opgave informa
tie over boekjes uit dit land te ver
krijgen, de boekjes zelf bemachti
gen lukt haast niet. Er zou op 26 
januari een postzegelboekje ver
schenen zijn met blokjes van vier 
uit de serie 'medicinale planten'. 

Griekenland 
Watervallen 
De schilder Stamatis-Panayiotis 
Metaxas verzorgde de afbeeldin
gen van enkele bekende Griekse 
watervallen op drie postzegels: 
van 10, 60 en 100 dr. Ze versche
nen op 4 juli. De uitgifte toont ka
rakteristieke landschappen en past 

aardig bij de door de Raad van Eu
ropa opgezette campagne tot be
houd van het oorspronkelijke 
landschap. Het merendeel van de 
oplage bestaat uit de speciale 
langwerpige loketboekjes met 
twintig strips van vijf zegels. 

20 jaar Europees Congres PTT 
Ook op 4 juli kwam een zegel van 
60 dr. uit, die een vrije compositie 
èn het embleem van de PTT af
beeldt. Vrijwel de hele oplage 
werd uitgegeven in de loketboek
jes van 100 zegels (nominaal on
geveer ƒ 90,-). De Griekse PTT 
ziet de boekjes niet als verzamel
object; misschien moeten 
we dat inzicht maar delen. 

Groot-Brittannië 
Op 5 juli verschenen vijf nieuwe 
boekjes. De inhoud van deze 
boekjes bleef sinds oktober 1986 
ongewijzigd, maar de nieuwe op
lagen hebben steeds andere kaft-
tekeningen. Er verschenen sinds 
1978 ettelijke series kaftillustraties 
in het huidige type folded book
lets. Bijna elke thematicus zal in 
die honderden boekjes iets van 
zijn gading vinden. 
Een boekje van 50 p. (één maal 1 
p., één maal 13 p. en twee maal 
18 p. is het vierde in de serie Lon
don Zoo. Een ander boekje van 50 
p. (één maal 1 p., twee maal 5 p. 
en drie maal 13 p.) is het eerste 
van een nieuwe serie 'Het leven in 
de zee'. Met het boekje van £ 1 .-
(één maal 13 p. en vijf maal 18 p.) 
begint een nieuwe serie Charles 
Dickens; afgebeeld is Oliver Twist. 
De boekjes van £ 1.30 en £ 1.80 
(tien maal 13 p., resp. 18 p.) be
vatten een bon voor een speciale 
aanbieding van een kinderfeest-
pakket. 

Boekje van 50 p 'Het leven in de zee' 

Ierland 
Het Ierse boekje 'Duizend jaar 
Dublin' werd bij twee gelegenhe
den mettentoonstellingsopdruk 
verkocht: tijdens de Messe Essen 
en tijdens Finlandia '88. 

IJsland 
Op 2 mei verscheen weer een 

postzegelboekje. Het bevat twaall 
zegels van 16 kr. en kost 192 kro 
nen. 

FRIMERKI 

Voorzijde boekje IJsland 

Israël 
Er zijn interessante ontwikkelinge 
nu de post sinds enige tijd een 
zelfstandig bedrijfis. Er zullen 
meer postzegelboekjes verschij
nen. 
Dit voorjaar verscheen een her
druk van het boekje met postze
gels zonder waarde-aanduiding ui 
1984. De kaftkleuren zijn lichter, 
de drukdatum is 05-11-87. De ze-
gelkleur is feller oranje. 

Dit najaar zal een boekje met ar-
cheologiepostzegels verschijnen. 
Ook de keerdrukvellen ervan zul
len verkijgbaar zijn. 

Japan 
Op 1 april verschenen twee 
nieuwe waarden in de permanente 
serie 'zeeschelpen': 40 en 60 yen. 
Tegelijk kwam een loketboekje uit 
met vijf van beide zegels in sa
menhang, oplage een miljoen. 
Men verwacht ook nog een auto
maatboekje met deze waarden. 
De posttarieven, die sinds 1981 
ongewijzigd zijn, worden binnen
kort verhoogd. 

Joegoslavië 
Net als vorig jaar ook nu Rode-
Kruisboekjes: wéér met geperfo
reerde én ongeperforeerde vellet
jes. De PTT verschaft geen enkele 
informatie over deze vreemde uit
giften. Brieven met vragen worder 
gewoon niet beantwoord. 
Maar goed, ze zijn er. Allereerst 
een paar met een velletje dat is 
samengesteld uit zegels (de bloe-
menzegels van 1 maart) van 4, 8 
en 12 dinar en een vignet. Ver
moedelijke uitgiftedatum: waar
schijnlijk ook 1 maart. Ze hebben 
een ongewone loketprijs: drie 
maal nominaal plus duizend dinar 
voor het Rode )<ruis en de tbc- en 
kankerbestrijding. Dit getal '1000' 
staat steeds in opvallende cijfers 
op de achterzijde van de boekjes. 
De oplage is onzinnig laag: 1500 
van elk. 
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3t tweede stel kwam op 8 mei 
t zeven zilverkleurige Rode
uiszegels (4, 8,10,12,20,30 
150 dinar), type 125 jaar Rode 
uis en een vignet. Ook hier de
lfde prijs (plus 1000 d. voor de 
Bke medemens); oplage: 2500. 
B tekst op boekjes, vignet en ze
jlrand is niet in het Servokroa
;ch, maar in het Macedonisch. 
IS sprake van een dolle jacht op 

;ze boekjes, alsook op die van 
386 en 1987. Het gaat om ge
one Joegoslavische zegels, 
laar de boekjes waren alleen in 
lacedonië verkrijgbaar. Ze ver
;henen trouwens tegelijk met een 
even beperkt aantal eerstedag

nveloppen met rode en zwarte 
tempels, alsmede zes maximum
aarten. 

ladeira 
oor het achtste achtereenvol
ende jaar gaf Madeira een post
sgelboekje uit, net als vorig jaar 
ok ditmaal met een strip van vier 
erschillende vogelzegels (rood
orstje, boekvink, rotsmus en 
perwer). Het boekje (zegels van 
7, 60, 80 en 100$) kost 267$; 
plage 60.000 stuks. 
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e desbetreffende vogels staan ook op de 
aft van het boekje afgebeeld 

i/larshall Eilanden 
!e waren nu eenmaal gepland en 
lus kwamen op 31 maart drie 
lifeuwe boekjes uit: een van 
) 1.40 (tien maal 14 c.), een van 
i 2.20 (tien maal 22 c.) en $ 1.80 
vijf van 14 c. en vijf van 22 c.) 
net permanente zegels (type 
vis'). De posttarieven in dit ge
)ied zijn gelijk aan die in de Ver
inigde Staten, waar ze op 3 april 
verden verhoogd. Weinig zinvol 
lus om deze door House of 
luesta gedrukte boekjes in om
oop te brengen. 

'ortugal 
Twee nieuwe kastelenboekjes ver
schenen op 1 juli: een met het 
(asteel van Chaves en een met dat 
/an Penedono; het zijn nummer 
17 en 18 in de reeks burchten en 
wapens. De boekjes (oplage 
i5.000 stuks) kosten 108$. 

Het kasteel van Penedono 

rhailand 
Dit jaar verschenen de volgende 

boekjes: Nationale dag van het 
kind (9 januari), 72e verjaardag 
Coöperatie Thailand (26 februari), 
84e verjaardag SiamVereniging 
(10 maart), kunst en cultuur
schatten (2 april). Rode Kruis 
1988 (april) en een boekje met ze
gels waarop fazanten staan afge
beeld (15 juni). 
In alle gevallen gaat het om boek
jes met vijf zegels van 2 baht. 

Verenigde Staten 
Uil en mus 
Twee kleurige vogels op zegels 
van 25 cent  tien van elk, te za
men een boekje van $ 5 vormend 
vlogen op 28 mei uit. In elk 
boekje twee velletjes waarop die 
vogels zich in samenhang en ver
springend bevinden. 

De twee vogels staan ook op de voorzijde 
van het boekje van $ 5 

Vlag met wolken 
Dit boekje (twee maal zes zegels 
van 25 cent) werd uitgegeven op 5 
juli. 

Oldtimers 
leder van de vier velletjes in dit 
boekje van $ 5. toont, van boven 
naar beneden, vijf verschillende 
'klassieke' automobielen (Loco
mobile 1928, PierceArrow 1929, 
Cord 1931, Packard 1932 en Due
senberg 1935). Het boekje van 
$ 5 verschijnt op 25 augustus. 

Wensenboekjeparodie 
Het zat er dik in: het vorig jaar 
verschenen boekje met speciale 
wenszegels leent zich bijzonder 
voor parodieën. De postzegelver
eniging te Wilkinsburg, die een ja
renlange traditie op het gebied 
van het satirisch benaderen van de 
filatelie heeft, had daarmee weer 
een dankbaar object. In een sou
venirvelletje maakte men een 'her
druk' met onder meer 'Love You 
Dad' met een chequeboekje van 
papa én een bedelbnefje van zoon
lief; verder nog veel meer koste
lijke onzin. 

Zweden 
Zweedse kunstenaars in Parijs 

Nils Dardel, Vera Nilsson en Isaac 
Grünewald zijn drie kunstenaars 
die geruime tijd in Parijs woon
den. Op zes postzegels toont men 
twee werken van elke kunstenaar. 
Deze zegels worden in een postze
gelboekje van 13.20 krzes maal 
2.20 kr.  uitgegeven. De afmetin
gen van het boekje zijn nieuw: 
93.75x125 mm. 

Europazegels 
De Zweedse Europazegels worden 
zowel in boekjes als in rollen uit
gegeven. De boekjes bevatten zes 
zegels, drie van ieder motief. De 
waarde bedraagt 3.10 kr. De 
Zweedse zegels hebben de trein 
als thema; ze tonen de sneltrein 
van de toekomst (de X2) en een 
stoomlocomotief uit 1887. De 
sneltrein zal op het normale 
spoorwegnet worden ingezet en 
kan een snelheid van 200 km per 

Ongeveer twintig jaar geleden 
maakte het plantenverede
lingsbedrijf 'Luidenburg' in 
Warfhuizen (Groningen) met 
een frankeerstempel reclame 
voor rassen van landbouwge
wassen die door dit bedrijf ge
kweekt waren of waarvan zij 
de vertegenwoordiging had
den. In de stempelvlag werden 
niet alleen de namen van het 
ras, het gewas en het bedrijf 
opgenomen, maar werden ook 
enkele korte opmerkingen ge
maakt over de eigenschappen 
van het ras. Deze frankeer
stempels hadden betrekking 
op de volgende zeven rassen: 

Diana vezelvlasgoede op
brengst, betere oogstzeker
heid en beste resistentie 

Felix w(inter)tarwe het topras 
op alle grondsoorten (zie af
beelding) 

Opal zomertarwe  laat 
zaaien, vroeg maaien en toch 

uur bereiken. Beide genoemde 
boekjes verschijnen op 25 augus
tus. 

Zwitserland 
Verwacht wordt dat de boekjes 
met de permanente zegels van het 
type 'Volksgebruiken' ven/angen 
zullen worden door boekjes met 
zegels uit de nieuwe serie 'Post
vervoer'. In 1979 verscheen het 
eerste boekje van 5 Fr. met 
'Volksgebruiken'zegels. Tot en 
met 1983 verscheen dit boekje in 
vijf verschillende kaftkleuren: 
oranje, blauw, groen, grijs en 
lichtblauw. Verder volgden nog 45 
reclamevarianten. In 1984 kwam 
er een tweede versie in drie kaft
kleuren  lichtgeel, chroomgeel en 
oranje  en elf 'commercials'. 
Tenslotte verscheen in 1985 nog 
één boekje van 10 Fr. 

een goede opbrengst 

Pajbjerg Milka witte klaver de 
productiefste klaver 

Pajbjerg Neven lupine  het ei
witrijkste voedergewas 

Prof. Boekema aardappel  de 
betere fabrieks en voeraar
dappel 

Union zomergerst het topras 
op zand  en dalgrond^ 

Deze f rankeerstempels kun
nen worden opgenomen in 
een themaverzameling Plan
tenveredeling, Landbouw en 
Flora. 

' mededeling van de heer P.R. 
Dijkhuis, 'Luidenburg', Warf
huizen, waarvoor dank. 

Ir. A.C. Zeven 
Dassenboschlaan 6 
6705 BT Wageningen. 
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Envelop met frankeermachinestempel van het selectiebedrijf 'Luidenburg', in dit 
geval wordt reclame gemaakt voor Felix wintertarwe 

Frankeerstempels van het 
selectiebedrijf 'Luidenburg' 
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Brief van 
de maand 
Een vreemd port 

Tussen 1815 en 1835 bereik
ten brieven uit overzeese ge
westen ons land ofwel door 
middel van particuliere sche
pen die Nederlandse havens 
aandeden, ofwel via de Franse 
of Engelse postadministratie. 
De Engelse administratie aan
vaardde geen voorschotten of 
verrekening in zijn relaties met 
Nederland. Brieven die van 
overzee niet verder dan tot 
Londen gefrankeerd konden 
worden, moesten dus steeds 
aan een forwarding agent 
(meestal een zakenrelatie) in 
Londen gericht worden. Na de 
brief van het juiste adres voor
zien te hebben deed de agent 
deze weer op de post, onder 
betaling van het port naar Ne
derland. Als er geen tussen

persoon was ingeschakeld 
schreef de Engelse admini
stratie een bnefje aan de gea
dresseerde in Nederland 
waarin vooruitbetaling van het 
port werd verlangd, na ont
vangst waarvan de brief werd 
doorgezonden naar Neder
land (zie ook de Bnef van de 
maand van december 1985). 
Een overeenkomstige proce
dure gold voor brieven naar 
Engeland die in Rotterdam of 
elders in Nederland aangeko
men waren. 
Dit veranderde in 1835, toen 
werd overeengekomen dat 
men deze brieven onderling 
via de postkantoren van Lon
den en Rotterdam zou uitwis
selen, welke kantoren garant 
stonden voor de betaling (zie 
Circulaire N 271 van april 
1835). In 1837 voerde Enge
land te dezer zake een stem
pel in met de tekst British/Fo-

i > « i M * 

reign; aanvankelijk in kader, 
later zonder. 
Deze keer tonen wij u een brief 
uit Rembang op Java van 1 ok
tober 1837 gericht aan een 
adres in Ierland en aldaar op 
17 maart 1838 aangekomen. 
De brief kwam per scheepsge-
legenheid naar Nederland en 
werd in Den Helder als Zee-
brief gekenmerkt. Daar no
teerde men tevens de 60 cent 
waarmee zeebneven bij aan
komst bezwaard werden. De 
reis ging verder naar Rotter
dam waar men Artikel 2 van de 
thans geldende Circulaire N 
271 op deze bnef toepaste. Dit 
hield in dat brieven uitgewis
seld onder de vorengenoemde 
afspraak 'vooreerst en tot na

der order, door den Directeur 
van het Postkantoor te Rotter 
dam worden bezwaard met 
een port van één gulden per 
enkelen brief volgens de ge
wone binnenlandse progressi 
en voor dat port aan het En
gels Officie worden aangere
kend'. Het Britse Officie no
teerde derhalve achter Fo
reign: 1/8 of wel 100 centen. 
Dit bedrag verhoogd met het 
Britse binnenlandse tarief var 
5/2, dat voor de route over 
Londen-Milford Haven-Water 
ford gold, resulteerde in een 
port van 6/10 (f 4.10), te beta
len door de ontvanger in Kin-
sale. 
Commissie 
Postgeschiedenis 

Voor de laatste maal: 
Matti Nykänen 
Al twee maal werd In 'Philatelie' aandacht besteed aan de 
Nykänen-postzegel, die de Finse posterijen dit voorjaar uit
gaven. In deze derde en laatste aflevering van het 'vervolg
verhaal' over de ski's van deze meervoudige Olympische 
kampioen worden de achtergronden van de emissie onthuld. 

Zoals in het meinummer van 
dit blad werd gemeld bestaat 
er een opmerkelijk verschil 
tussen het goedgekeurde en 
aan de filatelistische pers ver
strekte ontwerp van de Nykä-
nen-zegel en het uiteindelijke 
Produkt zoals dat aan het loket 
kwam. 

Nog meer logo's 
De Finse filatelistische dienst, 
Postimerkkikeskus, heeft in
middels toegegeven dat de 
'sterren' op de ski's van Nykä
nen, die op het ontwerp voor 
de zegel duidelijk zichtbaar 
waren, zijn 'weggepoetst' om
dat ze het beeldmerk vormen 
van de Oostenrijkse ski-fabri 

Kneu 

kant Kneissl. Men heeft overi
gens ook toegegeven, dat er 
nog twee andere beeldmerken 
op de uiteindelijk gedrukte ze
gels voorkomen. Het logo van 
Kneissl mag dan weggewerkt 
zijn, vergeten is om ook de 
beeldmerken van Carrera en 
Inter-SportXe venwijderen. 
Het IS overigens wel begrijpe
lijk dat Postimerkkikeskus-
die op dit punt niet veel afwijkt 
van de meeste andere postad-
ministraties - er naar streeft 
om haar zegels geen reclame 
te laten maken voor commer
ciële Produkten. Maar de 
noodsprong die de Finnen nu 
hebben gemaakt was waar
schijnlijk overbodig; Kneissl 
heeft namelijk laten weten, 
met de produktie van spring-

Niet blij 

Het beeldmerk van ski-fabrikant Kneissl; in het midden de ster die de Finse 
posterijen zoveel extra werk bezorgde 

Matti Nykanen was op Finlandia 88 
aanwezig, op de achtergrond 'zijn' ze
gel als decor (foto René Hillesum) 

ski's te zijn gestopt. Matti Nyka
nen heeft in Calgary voor het 
laatst met dit merk gespron
gen; hij zal op zoek moeten 
naar een ander fabrikaat. 
Noord-Korea, dat ter gelegen
heid van Finlandia '88 een mi
niatuurvelletje ter ere van Ny
kanen heeft uitgegeven (op
lage slechts 2.500 velletjes, of
wel tienduizend zegels) heeft 
het Kne/ss/-probleem omzeild 
door voor een zij-aanzicht te 
kiezen. 

De ontwerper van de postze
gel, Pentti Rahikainen, ver
telde me dat hij niet blij is met 
de ingreep van Postmerkki-
keskus; er wordt op deze ma
nier afbreuk gedaan aan zijn 
ontwerp, meent hij. Rahikai
nen het nog doorschemeren 
dat het echt 'vijf voor twaalf-
werk was, want de zegels zijn 
wel degelijk gedrukt in de orig 
nele versie: met uitgespaarde 
ster. Om de sterren weg te 
werken moesten de vellen op
nieuw bedrukt worden met 
twee vegen zwarte inkt per ze 
gel. Op de uiteindelijke zegels 
is dan ook duidelijk te zien dat 
er ooit witte sterren in het ze
gelbeeld aanwezig waren. Zoi 
Postimerkkikeskus niet goed 
hebben nagedacht? Een ver
schil tussen het goedgekeurd! 
ontwerp en de uiteindelijk ge
drukte zegel valt een verzame 
laar doorgaans toch wel op. 
Wees eerlijk: wie wist er vóór 
de Nykänen-affaire dat 'ster
ren' en Kne/ss/synoniem zijn' 
Dat ligt nu wel anders... 

René Hlllesum, Hilversum 
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DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 
De eerste Nederlandse F.D.C, met "FULL TAB" NO. 256 "Cobra" 

9(/^ yf.^^ ^^ ^ « ^ 

ii^j4f fUf A*^ tu^/^/fi"^ " W '^''■Tf'te, 

FULL TAB 

FULL T A B  RR.R 
F U L L T A B  L L . L . 
FULL T A B  1 1 1 1 
FULL TAB  BLANCO 

Zegel + aanhangsel + ondervelrand (zie 
bovenstaand 

P̂ "" Vi voorbeeld), 
per 10 
per 10 
per 100 

Uw schriftelijke aanbiedingen, met opgave van pnjs, zenden aan, 

Joh. A. Huisman Philatelie b.v. 
Postbus 20, 3956 ZR Leersum 

^ Koop veilig, vertrouwd 
^ en tegen scherpe prijzen 
bij Nederlands 

grootste speciaalbedrijf 

^ KIENHORST ^ ^ 

7571 BK Oldenzaal 
Steenstraat 16 
Tel. 05410 15879/20208 

• Grote sortering geteste en 
goedgekeurde DATA SAFES 
Speciale kasten voor het veilig 
opbergen van postzegel en 
niuntenalbums. 

• Enorme voorraden privé 
brandkasten 
Brandvrije archief deuren. 
Vloeren muurkluizen. 
Grote en kleine kantoor
brandkasten 

Altijd ± 500 stuks voorradig 
OOK OCCASIONS. 

Koop t r e c h t s t r e e k s af fabr iek. Het k a n u 
h o n d e r d e n guldens voordee l op leve ren 

Onze grote showroom is dagelijks geopend van 
09.0016.(X)uur en op zaterdag van 09.0012.00uur. 

Vervoer en servicedienst door het gehele land. 

BRANDKASTENFABRIEK 
N.A. v.d. HOVEN en ZONEN B.V. 

Industrieterrein "Ziedewy" no. 1, lioek Gebroken Meeldijk 
BARENDRECHT  TEL. 0180612988 (31.)  TELEX 26401 Intx att. VDH 

Postzegelhandel 
K I E N H O R S T 

koopt alles 
postzegels, munten, 

goud, zilver 

Gezocht: 
IVIotlefcollecties 

Stempelverzamelingen 
Afwijkingen 

ZuidAmerika 
Midden Oosten 
Verre Oosten 

Speciaal te koop gevraagd: 
uitgebreide 

landenverzamelingen 

NEDERLAND 
en 

BUITENLAND 

f9 KiENHORST^ 

Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076215912 
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New York Foreign Mail 
Cancellations (18701876) 
In de vorige eeuw werd in de stad New York gedurende een vrij korte periode 
een groot aantal verschillende vernietigingsstempels gebruikt. Dit specialistische 
en interessante verzamelgebied wordt door de heer F. van Gulick uit Hoevelaken 
hieronder beknopt beschreven. Het artikel eindigt met een oproep, die tot doel 
heeft de hoeveelheid documentatie die over New York Foreign Afa/Zstempeis be
schikbaar is te vergroten. 

Alvorens in te gaan op het onderwerp dat 
in de kop van dit artikel is vermeld  in 
goed Nederlands te vertalen met 'stem
pels, gebruikt in New York in de penode 
18701876 op poststukken met overzeese 
bestemming'  eerst een wellicht wat filo
sofische opmerking. Uit de duizend en 
één mogelijkheden die de filatelie ons 
biedt heb ik bewust gekozen voor het ver
zamelen van zegels en poststukken van 
de Verenigde Staten, meer bepaald uit de 
penode 18701888 en met extra aandacht 
 of zo men wil: met speciale voorkeur 
voor afstempelingen en plaatposities. Dat 
op zich is al een deelverzamelgebied, 
maar als het te bestrijken terrein in het nu 
volgende artikel nog verder wordt ver
kleind door het te beperken tot 
a. door één stad gebruikte stempels 
b. een periode van ongeveer zes jaar 
c. uitsluitend afstempelingen op poststuk
ken bestemd voor het buitenland 
dan zou de vraag kunnen rijzen of bij de 
lezers van dit blad voldoende belangstel
ling bestaat om van zo'n gespecialiseerde 
benadering kennis te nemen. Ik hoop op
recht dat het antwoord na lezing van het 
onderstaande bevestigend zal luiden. 

Geschiedenis 
In de vorige eeuw werden in de Verenigde 

Omdat deze behandeling veelal inhield 
dat de zegels onvoldoende ongeldig wer
den gemaakt, zodat hergebruik mogelijk 
was, werd in de Postale Wet van 23 juli 
1860 bepaald dat behalve het stadsstem
pel een op de zegel te plaatsen speciaal 
vernietigingsstempel moest worden ge
bruikt (afbeelding 2). Ten aanzien van de 
afdruk van dit vernietigingsstempel werd 
slechts vermeld dat het zodanig moest zijn 
dat de ermee afgestempelde zegels on
mogelijk nogmaals konden worden ge
bruikt. 
Deze nogal vage omschrijving heeft het 
ontstaan van letterlijk duizenden verschil
lende stempels in de hand gewerkt. Vele 
daarvan zijn uiterst eenvoudig uitgevoerd, 
maar kennelijk zijn er ook artiesten aan 
het werk geweest die schitterende stem
pels hebben gecreëerd  met name in 
New York! In die stad zijn rond 18701876 
stempels gebruikt die volgens vooraan
staande Amenkaanse én Europese filate
listen volmaakt van vormgeving zijn en die 
behoren tot de fraaiste van de Verenigde 
Staten, zo niet van de gehele wereld. Wie 
de kunstenaar is geweest die deze onge
veer 135 verschillende stempels (of al
thans het overgrote deel daarvan) heeft 
ontworpen is nooit achterhaald. Aangeno
men wordt dat het een klerk op het New
yorkse hoofdpostkantoor is geweest. Een 
markant en merkwaardig aspect is dat 

deze stempels  een enkele uitzondering 
daargelaten  werden geplaatst op post
stukken met overzeese bestemming, dus 
niet intern in de Verenigde Staten of op 
stukl^en bestemd voor Canada. 

Studie en 
documentatie 
Juist omdat de hierboven beschreven po: 
ver van de Verenigde Staten belandde is 
het niet zo venwonderlijk dat het lang heel 
geduurd voordat verzamelaars en hande 
laren aandacht gingen besteden aan Nev 
York Foreign Mail (NYFM) stempels. Pas 
rond de jaren 19251930 vond serieus on 
derzoek plaats en verschenen de eerste 
publikaties. In feite was er sprake van eer 
herontdekking van de NYFMstempels, 
veroorzaakt door het aanbieden door han 
delaren en veilingen van  vooral in Eu
ropa aangetroffen  materiaal. De pionier 
op dit gebied was J. Murray Bartels, een 
verzamelaar annex handelaar uit New 
York. Uitgebreide documentatie, samen
gesteld door Edwin Milliken^ verscheen ir! 
het begin van de jaren veertig en in 1968 
tenslotte kwam het inmiddels beroemde 
standaardwerk van Arthur van Vlissingen 
en Morrison Waud uit^. 
Laatstgenoemd werk is méér dan een 
voortzetting van de eerder door onder an
deren Bartels en Milliken verzorgde stu
dies en publikaties. Tussen 1940 en 1968 
IS meer bekend geworden over New York^ 
Foreign Mail en deze gegevens zijn uiter
aard in het boek venwerkt. Daarnaast wer 
dankbaar gebruik gemaakt van de kennis 
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1 Brief met stadsstempels 'Watertown , 4 juni 1860 

Staten vele zogenaamde 'fantasiestem
pels' (fancycancels) gebruikt. Waarom 
werden deze stempels gehanteerd? Voor 
de beantwoording van die vraag moeten 
we in de Amerikaanse postale voorschrif
ten duiken. Die bepaalden namelijk sinds 
de uitgifte van de eerste officiële, lande
lijke zegels in 1847 dat het stadsstempel 
(townmark) tegelijkertijd de functie van 
vernietigingsstempel vervulde (afbeelding 
1). 

2 Brief met 'New York' stadsstempel en vernietigingsstempel (dispositieve '4) 
mmm'amww»9'<r^ 

■AAtfM^rihtltHIlMMl 

3 Voorbeelden van zegels waarop NYFMstempels kunnen voorkomen 6 c Lir\poln 
(Yvert 53/Scott 159) 7 c Stanton (Yverl 43/Scott 149) 10 c. Jefferson (Yvert 55/Scott 
161) en 5 c Taylor (Yv nr 59/Scott179) 
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A l A4 

Voorbeelden van NYFMstempels uit groep A (sterren) 
A8 A16 

AIO 
A19 

G l G3 G5 0 6 
GlO 

Voorbeelden van NYFMstempels uit groep G (meetkundige ontwerpen) 
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Î HiMMfrSflNWÉ 
li^B^^L!!a|^QM|l 
^F' W^^BnM 
HE" .^KÊ^UXA 
HI^^^HHii^ 
^^BI^^m^K^Mmk 

l^^u' in^ioBoi 

C2 CIO 
C5 C6 " " 0 1 2 

1. Voorbeelden van NYFMstempels uit groep C (conventionele tekeningen); C2  het zogenoemde fouled anchorworóx beschouwd als het meest gevraagde stempel 

an de vele filatelisten, onder wie ook Eu
Dpese van naam, die zich inmiddels op 
et verzamelen van de stempels hadden 
jegelegd. Het behoeft dan ook nauwe
jks betoog dat de publikatie van Van Vlis
ingen en Waud voor de NYFM'specia
st' onontbeerlijk is. 

degels met 
JYFMstempel 
Ie zegels waarop NYFt^stempels voor
omen behoren tot de in de periode 1870
875 uitgegeven 'Bank Note'emissies 
Scott 134 tot en met 166,178 en 179/ 

Yvert 39 tot en met 59 met inbegrip van 
39a tot en met 49a). De benaming 'Bank 
Note' verwijst naar de drukkerijen van 
deze zegels, te weten de National Bank 
Note Company en de Continental Bank 
Note Company. Deze drukkerijen kunnen 
worden vergeleken met 'onze' Joh. En G r O G D G Ü 
schede en Zonen in Haarlem. Vooral op 
de middenwaarden van deze emissies (6, 
7 en 10 cent en  vanaf 1875  5 cent) 
komen NYFMafstempelingen voor (af
beelding 3). Dit hield uiteraard verband 
met de destijds geldende posttarieven. Zo 
was 6 cent bijvoorbeeld het posttarief voor 
stukken naar Engeland en Ierland en 7 
cent voor post naar de Duitse Staten. In 

1875 werd een gestandaardiseerd post
tarief van 5 cent ingevoerd: een gevolg 
van de totstandkoming van de verdragen 
van de Universal Postal Union (UPU). 

De NYFMstempels kunnen worden on
derverdeeld in zes groepen. Deze inde
ling, die voornamelijk is gebaseerd op de 
vormgeving van de stempels, werd ge
maakt door Van Vlissingen en Waud, die 
in ruime mate rekening hebben gehouden 
met de zienswijze van Milliken. De vol
gende groepen worden onderscheiden: 
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wi 

^f^SËSTil 

\V4 W9 W l l 
7 Voorbeelden van NYFM-stempels uit groep W (wielen W-1 is het messt zeldzame van alle NYFM-stempels) 

S U S15 
S22 F l 

F2 
F9 

8 Voorbeelden van NYFM-stempels uit groep S (zonnestralen en spaken) 9 Voorbeelden van NYFM-stempels uit groep F (vrije figuren), stempels van het 
type F9 VKorden doorgaans crossroads genoemd 

Type Omschrijving Aantai Engels 

A Sterren 32 Stars 

G Meetkundige 31 
ontwerpen 

C Conventionele 12 
ontwerpen 

W Wielen 13 

Zonnestralen 23 
en spaken 

Vrije figuren 24 

Geometrie 
designs 

Conventional 
designs 

Wheels 

Sunbursts and 
Spokes 

Free hand 
designs 

Voor voorbeelden van stempels van de 
verschuilende groepen wordt verwe
zen naar de afbeeldingen 4 tot en met 9 
Het 'bewijs', dat tenminste 125 van deze 
stempels tot één van de zes NYFM-groe-
pen kunnen worden gerekend, kon wor
den geleverd door vergelijking met post
stukken die speciaal voor dit doel bescfiik-
baar werden gesteld Bovendien werd 
vastgesteld dat verscheidene andere 
stempels als 'NYFM' kunnen worden aan
gemerkt Deze stempels vertonen veelal 
grote gelijkenis met sommige typen uit 
groep F ('Vrije figuren'), maar zijn weinig 
karaktenstiek (afbeelding 10) en werden 
daarom slechts als sub-typen ingedeeld. 
Het IS interessant om nogmaals stil te 
staan bij de vraag, wie de ontwerper van 
de NYFM-stempels is geweest De dis
cussie hierover is nog steeds gaande. On

dergetekende deelt de mening van Milli-
ken. Van Vlissingen/Waud en anderen dat 
één kunstenaar het overgrote deel van 
alle NYFM-stempels heeft gemaakt Dal 
geldt in dit geval voor de tot de groepen A, 
G, Sen W behorende stempels Eengroot 
vraagteken wordt gezet bij de in groep F 
ingedeelde stempels, die qua vormgeving 
nauwelijks iets van doen hebben met de 
meeste andere 

Kleur van de 
stempels 
NYFM-stempels komen voor in de vol
gende kleuren. 

a zwart 
relatief vaak voorkomend 

b rood 
schaars 

c bordeaux-rood (claret) 
zeldzaam 

d bruin 
zeldzaam 

De meeste stempels komen slechts voor 
m zwart, sommige in zwart én rood (af
beelding 11) en enkele uitsluitend in rood, 
bijvoorbeeld G-22 (afbeelding 12). 

Stadsstempel 
Op de poststukken werd zoals gezegd be
halve het Foreign Mail-sXempel vrijwel al
tijd een rood stadsstempel van New York 
geplaatst (afbeelding 13) 
In een enkel geval werd in plaats van het 
stadsstempel Pa/d/4//gebruikt, meer ten 
teken dat het posttarief was betaald dan 
als afstempeling (afbeelding 14). 

Supplementary 
Mail 
Alle tegenwoordig bekende bneven met 
NYFM-stempels in rood zijn tevens afge
stempeld met zogenaamde Supplemen
tary Mail-s\empe\s, eveneens in rood (af
beelding 15) Het IS daarom waarschijnlijk 
dat alle NYFM-stempels in rood werden 
gebruikt voor Supplementary Mail Deze 
benaming had betrekking op een regeling 
die inhield dat post alsnog - maar dan te
gen dubbel tanef - met een bepaald schip 
kon worden verzonden, ook als het voor
geschreven uiterlijke tijdstip van inlevering 
al was overschreden (afbeelding 16) 

Bestemming 
Rond 1870 werd uitvoeng gecorrespon
deerd tussen emigranten en hun vooral in 
West- en Midden-Europese landen ach-
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71̂  F7a 

F5b F7b 

0 Voorbeelden van sub-typen van groep F; deze stempels zijn veelal eenvoudig 
an vorm en vertonen voorts grote gelijkenis met n/e(tot NYFIVI behorende stem-
els, dte overigens ook buiten New York zijn gebruikt 

1 Voorbeelden van NYFM-stempels van verschillende groepen, gebruikt zowel in 
ïwart en rood 

G22 

12 NYFM-stempel van het type G22, uitsluitend bekend in rood 

tergebleven familie. Ook zakelijk vond 
veel postverkeer plaats tussen de Ver
enigde Staten en ons werelddeel. Het 
gros van het NYFM-materiaal is dan ook 
in Europa, vooral in de Engels- en Duitsta
lige landen, terechtgekomen. 

Zeldzaamheid 
De relatieve zeldzaamheid van NYFM-
materiaal wordt niet uitsluitend bepaald 
door het land van bestemming, de zegel
waarde en de kleur van het stempel, maar 
vooral ook door de periode waarin het 
stempel werd gebruikt. Sommige stem
pels zijn enkele jaren in gebruik geweest, 
andere slechts één of enkele dagen! 

Stempelmateriaal 
Er bestaat geen documentatie over het 
materiaal dat werd gebruikt voor de ver
vaardiging van de NYFM-stempels. Aan
genomen mag worden dat bepaalde soor
ten hardhout zijn gebruikt. Dit kan onder 
andere worden afgeleid uit slljtagever-
schijnselen ten gevolge van veelvuldig en 
langdurig gebruik. 
Afbeelding 17 geeft een goed voorbeeld 
van de verschillende gebruiksstadia van 
één stempel. Slijtage leidde uiteindelijk 
ook tot vervanging. Van enkele typen zijn 
daarom verschillende uitvoeringen be
kend (afbeelding 18). 

Briefkaarten 
In het midden van de jaren zeventig van 
de vonge eeuw werden de eerste voorge
drukte briefkaarten uitgegeven met een 
frankenng van 1 cent voor binnenlands 
gebruik. Voor het buitenland gold een 
dubbel tanef, zodat in dat geval een zegel 
van 1 cent werd bijgeplakt (afbeelding 19). 
Het gevolg was, dat het NYFM-stempel in 
vele gevallen slechts voor ongeveer de 
helft op de zegel voorkomt, zoals ook op 
de zegels van afbeelding 20. Een zegel 
van 1 cent met een volledig Foreign Mail-
stempel ziet men dus zelden! 

Tot slot 
Het volledige verhaal over New York Fo
reign Ma/7 zal wel nooit geschreven wor-

1 ' / - ^ Z' " 

13 NYFM-stempel van het type Al op 10 cent Jefferson (Yvert 44/Scott 150) Het 
stadsstempel - altijd in rood - werd op een willekeunge plaats op het poststuk 
geplaatst, postbehandeling heeft daarom waarschijnlijk op verschillende afdelingen 
plaats gevonden De naam van het schip waarmee brief moest worden verzonden 
werd op het poststuk duidelijk aangegeven 
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X4Äf^,,^^^^., ' 
14 Betrekkelijk onooglijke bnef, maar met het bijzonder zeldzame NYFMtype A3 
Paid All in rood en enigszins vaag in plaats van stadsstempel Newr York Het postta
nef  4 cent  gold voor omslagen (wrappers) Aankomst te Rotterdam op 19 maart 
1874 Het desbetreffende schip, de Rhein' voer kennelijk regelmatig tussen New 
York en Rotterdam (zie ook afbeelding 13) 

C. B. RICHARD t BO«S, I'er Sttamer /yYi V ^ . 

BY CU08ED MAIL. 

Semi JOH. CHRIST. nUTGÜTG, 

L E I P Z I G , 
PAID. (^crwvawv^. 

15 Supplementary Mail
stempels typen D (bo
ven) en E, beide gebruikt 
in de NYFMpenode 

16 Bnef, verzonden als Supplementary Mail, afgestempeld met 'Type E' poststem
pel (zie afbeelding 15) en NYFM type SI 4 NYFMstempels in rood waren tenge
volge van de minder goede kwaliteit stempelinkt doorgaans nogal vaag Supple
mentary Mailbr\even zijn uiterst schaars 

17/18 NYFMstempel type G2 op dne zegels (links), duidelijk zijn de gebruiksstadia te onderscheiden Rechts 
twee verschillende uitvoeringen van stempeltype S16 (F/y;ng Clothes Pms), bij de linkerzegel zijn de einden van 
de 'pms' veel scherper dan bij de andere 

19/20 Boven bnefkaart met NYFMstempel (type G6) met duidelijke slijtageverschijnselen Rechts leent 
Franklin met NYFMtype A8 (boven) en G6, zoals gebruikelijk slechts gedeeltelijk op de zegel 

den. Ook in dit artikel is slechts gestreefd 
een beperkt aantal interessante aspecten 
over NYFM onder de loep te nemen. Het 
hoofddoel was daarbij de belangstelling, 
zowel van beginnende verzamelaars als 
doorgewinterde filatelisten, op te wekken 
Maar er is nog een reden om aandacht te 
vragen voor NYFM. Er is sinds het ver
schijnen van het standaardwerk van Van 
Vlissingen en Waud inmiddels twintig jaar 
verstreken. Ook nè 1968 is nog NYFM
materiaal boven water gekomen met tot 
dusver onbekende stempeltypen. Van tijd 
tot tijd zijn hierover publikaties versche
nen, met name van de hand van William 
R. Weiss Jr., een bekende Amerikaanse 
NYFMspecialist^. Weiss is van plan bin
nenkort een  broodnodige  aanvulling 
op Van Vlissingen/Waud te laten verschij
nen en heeft her en der om assistentie 
verzocht. Hij heeft ondergetekende ge
vraagd het in Nederland aanwezige mate
riaal aan NYFMpoststukken te inventari
seren. Daarom doe ik een vriendelijk, 
maar dringend beroep op alle filatelisten 
om hun medewerking te verlenen en aan 
mij te willen opgeven over welke NYFM
poststukken men beschikt. Deze opgave 
zou bij voorkeur vergezeld moeten gaan 
van duidelijke fotokopieën, zowel van de 
voor als de achterzijde van de brieven, 
kaarten en omslagen, alsmede van data, 
kleur van de stempels, en andere rele
vante gegevens, voorzover die niet aan de 
hand van de fotokopieën kunnen worden 
opgemaakt. Daarnaast worden ook mel
dingen van losse zegels' met NYFM
stempels met belangstelling tegemoet ge
zien. 
Om te voorkomen dat er bij meldingen van 
poststukken opgaven worden verstrekt 
van materiaal dat niet tot de New York Fo
reign Mail behoort, nog even het volgende 
het gaat uitsluitend om poststukken die 
a. in New York op de post werden gedaan 
en ook vanuit New York werden verzon
den 
b. werden verzonden in de periode 1870
1876/7 
c. als bestemming het buitenland hadden, 
met uitzondering van Canada 
d. voorzien zijn van: 1. een speciaal 
NYFMvernietigingsstempel en: 2. een 
New Yorkstadsstempel (Town Mark) in 
rood of een Pa/d/\//langstempel, even
eens uitgevoerd in rood. 
Uw opgaven, commentaar èn overige re
acties zou ik graag vóór 1 oktober aan
staande in mijn bezit hebben; dit in ver
band met afspraken in de Verenigde Sta
ten. Mijn adres luidt: 
F. van Gulick 
Smalle Streek 3 
3871 BW Hoevelaken 

Ook telefonische reacties zijn mogelijk: 
0349536673. Eventuele kosten, gemaakt 
bij de verzorging van opgaven (fotokopie
ën), zullen desgewenst worden vergoed. 

Literatuur: 
' Edwin Milliken  Artikelen in The American 
Philatelist Oanuari 1933) en Postal Markings 
Magazine {^942). 
^ Arthur van Vlissingen en Morrison Waud 
New York Foreign Mail Cancellations, 1870
1876 {^968). 
^ William R. Weiss Jr.  Artikelen in Cancella
tion Club News (1987/1988) 
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/olgend jaar is het honderdvijf-
ïntwintig jaar geleden dat de 
weede emissie van Nederland 
iet licht zag: de eerste ge-
ande serie van Nederland, 
n zijn Uitgebreide studie van 
ie emissie-1864 neemt J.F. 
leij deze zegels diepgaand 

)nder de loep. Natuurlijk werd 
Dok onderzocht, op welke da-
:um de zegels werden uitgege-
/en. Dat tijdstip werd bepaald 
door het moment waarop de 
jegels van de eerste emissie -
die van 1852 - op de respec-
ieve postkantoren uitverkocht 

waren. De vroegst bekende 
data van de drie zegels waren 
tot dusver: 
Scent: 11 juli 1864 
10 cent: 26 mei 1864 
15 cent: 5 november 1864. 
Voor deze datumbepaling zijn 
losse zegels met te gebruiken, 
omdat vrijwel alle zegels wer
den vernietigd met het stempel 
'Franco in omlijsting'. Het be
wijs kan dus alleen door 
brieven worden geleverd. In 
Brepost, het blad van de Post
zegelvereniging Breda, is nu 
een brief afgebeeld die de 

.:| 

/ ^ !'g'A!t " / ' 

Vz-X^" ' 

vroegst bekende datum van 
Nederlands eerste getande 
zegel (emissie-1864,10 cent) 
een paar dagen naar voren 
haalt. Uit de brief blijkt namelijk 
dat deze zegel al op 21 mei 
1864 te Amsterdam werd ver
kocht. 
Bewijzen van echtheid van de 
brief zijn er in overvloed. De 
aanhef van de tekst aan de 
binnenzijde luidt: 'Amsterdam, 
21 mei 1864'. Verder is het 
stempel van de Nederland-
sche Rhijnspoorweg-Maat-
schappij (NRS) van dezelfde 

datum, het op de achterkant 
van de brief geplaatste trein-
stempel Emmerich-Oberhau
sen eveneens en het aan
komststempel 'Wien' draagt 
als datum 23 mei. 
De vondst is inmiddels gemeld 
aan de samenstellers van de 
Catalogus Eerstedagbrieven, 
Avezaat en Okker, die er in 
hun achtste editie gewag van 
zullen maken. 

Voorzijde van de brief het haltestempel Amsterdam in kastje is zonder punt; het i s -
net als het N R Spoonweg-stempel - in rood geplaatst (het franco-stempel is zvî art) 

Achterzijde van de brief het treinstempel Emmerich-Oberhausen is van 21 mei, het 
aankomststempel 'Wien' van 23 mei 

Emissieprogramma 1989: 
twintig nieuwe zegels 

75 jaar Erasmus 
Universiteit en 100 jaar 
Concertgebouw(orkest) 

De PTT heeft bekend gemaakt welke 
postzegelemissies in 1989 te verwachten 
zijn. Het programma ziet er in het kort als 
volgt uit: 

3 januari 1989: 
Zegel (75 cent) ter gelegenheid van de 
verzelfstandiging van PTT. 
7 februari 1989: 
Twee zegels (55 en 75 cent) gewijd aan 
de Nederlandse vakbeweging. 
14 maart 1989: 
Zegel (75 cent) ter gelegenheid van het 
veertigjang bestaan van de Noord-Atlanti
sche Verdragsorganisatie (NAVO). 
11 april 1989: 
Drie Zomerpostzegels (55 -i- 30,65 + 35 
en 75 -i- 35 cent); thema: 'varende monu
menten'. Ook in boekje: 1 maal 55 + 30 
cent, 1 maal 65 -i- 35 cent en twee maal 
75 -I- 35 cent; prijs f 4.05) 
9 mei 1989: 
Twee Europazegels (55 en 75 cent); 

thema: 'kinderspelen'. 
20 juni 1989: 
Drie zegels (55, 65 en 75 cent) ter gele
genheid van het 150-jarig bestaan van de 
Nederlandse Spoorwegen. 
5 september 1989: 
Zegel (75 cent) ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan van de Koninklijke Ne
derlandse Voetbalbond (KNVB). 
3 oktober 1989: 
Postzegel (75 cent) naar aanleiding van 
de ratificatie van het Verdrag van Londen 
honderdvijftig jaar geleden. 
najaar 1989 (datum niet beleend): 
Drie Kinderpostzegels (55 -l- 25,65 + 35 
en 75 -i- 35 cent); thema; 'het kind en zijn 
rechten'. Ook in velletje: 1 maal 55 + 25 
cent, 2 maal 65 -i- 35 cent en 2 maal 
75 + 35 cent; prijs f 5.00) 

Drie zegels (55 en 75 cent, alsmede 7 gul
den) voor het Internationale Gerechtshof 
in Den Haag. 

Van de twee bijzondere zegels die op 27 
september a.s. zullen uitkomen ('75 jaar 
Erasmus Universiteit Rotterdam' en '100 
jaar Concertgebouw/orkest') zijn de af
beeldingen inmiddels bekend (zie hieron
der). De zegels werden ontworpen door 
Dick Elffers uit Amsterdam. Van elke 
waarde zijn tien miljoen postzegels ge
drukt. Verdere gegevens: zie de rubriek 
'Nederland' in dit nummer. 

NEDERLAND 
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Nu leverbaar RUSLAND 1987 x oc 
gestempeld, compleet met blokken, slechts J éL%3 j 

100 Auto's 
200 Auto's 
300 Auto'sA/oitures 
500 Auto'a/Vortures 
100 Btoemen 
200 Bloemen 
300 Bloemen 
500 Btoemen 

1000 Bloemen 
2000 Btoemen 

100 Dieren 
200 Dieren 
500 Dieren 

1000 Dieren 
2000 Dieren 
3000 Dieren 
4000 Dieren 
1120 Dieren compl senes 

100 Dnehoekcn 
200 Driehoeken 
100 Groente/fnjit 
200 Groente/fruit 
100 Godsdienst 
200 Godsdienst 
100 HondAat 
200 HondAat 
300 Hond/kat 
500 Hondtot 
100 Kerstmis 
200 Kerstmis 
300 Kerstmis 
100 Ktederdrachl/ 

haardracht 
200 Klederdracht/ 

haardracht 
100 Landkaarten 
200 Landkaarten 
400 Landkaarten 
100 Muziek 
400 Muziek 
100 Naakt 
200 Naakt 
300 Naakt 
100 Olympiade 
300 Olympiade 
500 Olympiade 

1000 Olympiade 
1500 aympiade 

100 Paarden 
200 Paarden 
500 Paarden 
100 Padvinders 
200 Padvinders 
300 Padvinders 
100 Postzegel op postz 
200 Postzegel op postz 
100 Rode Kruis 
too Rakefruimtevaait 
200 Raket/njimtevaart 
300 Raket/ruimtevaart 
500 Raket/ruimtevaart 

1000 Raket/ruimtevaart 
2000 Ruimtevaart 

100 Schepen 
200 Schepen 
300 Schepen 
500 Schepen 

100O Schepen 
100 Schilderijen 
200 Schilderijen 
300 Schilderijen 
500 Schilderijen 

1000 Schilderijen 
2000 Schilderijen 
3000 Schilderijen 

100 Sport 
200 Sport 
500 Sport 

1000 Sport 
2000 Sport 
3000 Sport 

100 Tremen 
200 Tremen 
300 Tremen 
500 Tremen 
200 Transport 
500 Transport 

1000 Transport 
100 Unitormen 
300 Unitormen 
100 Vlaggen 
500 Vlaggen 
100 Vogels 
200 Vogels 
300 Vogels 
500 Vogels 

1000 Vogels 
100 Vliegtuigen 
200 Vliegtuigen 
500 Vliegtuigen 
100 Voetbal 
200 Voetbal 
300 Voetbal 
500 Voetbal 
100 Vissen 
200 Vissen 
500 Vissen 
100 Vlinders 
200 Vlinders 
500 Vlinders 
100 Wapenschitóen 
146 Walt Disney 
185 Walt Disney 
290 Walt Disney 
400 Walt Disney 
200 Luchtpost 
500 Luchtpost 

1000 Luchtpost 
500 Wereld 

1000 WereW 
2000 Werekl 
5000 Wereld 

7,50 
20,— 
65.— 

100,— 
7,— 

11,50 
17,— 
35 60 
9 0 , -

300 — 
5 50 

11,50 
27,50 
62 50 

175,— 
300,— 
600,— 
175,— 

10,— 
25,— 

8,76 
20,— 
7,50 

15,— 
e,— 

1 8 . -
35,— 
65,— 
7,— 

15,— 
35.— 

7.— 

15.— 
7,— 

16 — 
80,— 
7 — 

47,50 
9 — 

20 — 
35,— 

7,— 
19,50 
37,50 
86 — 

200,— 
7,— 

11,50 
55,— 
10,— 
22 — 
42,— 
10,— 
25,— 
9,— 
5,50 

11,50 
20,— 
40,— 
90,— 

300,— 
7,50 

11,50 
19,— 
46 — 

100,— 
5,50 

14,— 
21 ,— 
27 50 
66,— 

165,— 
350.— 

7,— 
14,— 
26,— 
65,— 

165,— 
300,— 

7,50 
18,— 
35,— 
50,— 
14 — 
29,— 
75,— 

7,— 
30,— 

7,— 
45,— 

7,— 
11,— 
20,— 
45,— 

100,— 
7,— 

12,— 
40,— 

7,— 
14,— 
35,— 

125,— 
7,— 

14,— 
66 — 

7,— 
14.— 
55,— 

7,— 
22,— 
30,— 
44,— 
67,50 
9,50 

40,— 
110,— 

6,50 
11,— 
28,— 
96,— 

10000 Wereld 300.— 
20000 Wereld 950,— 

1000 Atnka 90,— 
2000 Atnka 150,— 
1000 AmenkaN/Z 50,— 
2000 AmenkaN/Z 120,— 
3000 AmenkaN/Z 200,— 
1000 Azié 50,— 
2000 Azië 100,— 
3000 Azié 250,— 
2000 Brits Azié 185,— 
3000 Brits Aziè 400,— 
5000 Europa 200,— 

10000 Europa 450,— 
1000 Scandmavië 65,— 
2000 Scandmavié 300,— 
3000 Scandmavié 750,— 
4000 Scandinavië 2000,— 
200 Afghanistan 100,— 
300 Afghanistan 160,— 
400 Afghanistan 290,— 
200 Albanié 14,— 
300 Albanié 40,— 
400 Albanié 60,— 
600 Albanië 90,— 

1000 Albanië 360,— 
68 komplete series Albanië + 

16 blokken Yvert Fr 749,26 
Nu slechts 125,— 

11 ,— 
22,— 

100,— 
25,— 
70,— 
1 2 , -
30,— 

135,— 
10,— 
37,50 

125 — 
300,— 

10,— 
20,— 

120,— 
10,— 
18,— 
49,— 
69,— 

165,— 
80,— 

34,-
7 5 -

100 Algenje 
200 Algerije 
300 Algenje 
400 Algerije 

50 Andorra 
100 Andorra 
100 Angola 
200 Angola 
300 Angola 

10 Allenstein 
1000 Arab Staten 
2222 Arab Staten 
3000 Arab Staten 

300 Argentinië 
500 Argentinië 

1000 Argentinië 
200 Australië 
300 Australiè 
400 Australië 
500 Australië 
600 Australië 
100 /Vzoren 
100 Barbados 
100 Bahrein 
300 Bangladesh 
100 Bezet Polen 
168 Bezet Polen compleet 

general gouverne
ment 600, 

181 Bohemen en Moravié 
complete sets 

200 Beieren 
300 Brazilië 

1000 Brazilië 
100 Beieren 
250 Beieren 
100 Brits West Indië 
300 Brits West Indië 
500 Brits West Indië 

1000 Brits West Indië 
200 België 
300 België 
500 België 

1000 Belgié 
1500 Belgié 
100 Belgische Kol 
500 Belgische Kol 

1000 Belgische Kol 
100 BertijnWest 
200 BertijnWesl 
300 Berlijn West 
400 BertijnWest 
500 BertijnWest 
100 Bermuda 
100 Bhutan 
200 Bhutan 
300 Bhutan 
100 Burundy 

1000 Bunjndy complete 
series 

100 Brunei 
150 Boh en Moravié 
200 Bolivia 
100 Botswana 
100 Brits Guyana 
100 Bulgarije 
200 Bulgarije 
500 Bulgarije 
800 Bulgarije 

1000 Bulgarije 
1300 Bulganje 
100 Bumia 
200 Burma 
300 Burma 
100 Canada 
200 Canada 
300 Canada 
400 Canada 
500 Canada 
600 Canada 
700 Canada 
800 Canada 
100 CuraQao/Ant 
200 Cura?ao/Ant 
300 Cura?ao/Ant 
100 Cameroun 
200 Cameroun 
250 Cameroun 
lOO Ceyton/Sri Lanka 
200 Ceylon/Sri Lanka 
300 Ceylon/Sn Lanka 
100 Cuba 
200 Cuba 

285 — 
180 — 
2 5 , -

400,— 
55,— 

325,— 
6,— 

2 4 -
47,50 

150,— 
7,— 

1 1 , — 
2 1 . — 
75,— 

225,— 
5.— 

46.— 
130.— 

15.— 
50.— 

116,— 
2 9 0 , -
475,— 

45,— 
16,50 
60,— 

110,— 
7,50 

2 0 0 , -
80,— 
20,— 
26,— 
46,— 
30,— 

4,50 
6,50 

26,— 
106 — 
130 — 
270,— 

15,— 
35,— 
96,— 

2.76 
6.— 

14,— 
30,— 
67,50 

145,— 
350,— 
690,— 

30,— 

65 — 
110,— 

6,— 
19,— 
67,50 

5,— 
12,50 

500 Cuba 
1000 Cuba complete 

series 
100 Chili 
200 Chili 
300 Chili 
500 Chili 
600 Chili 
500 China 

1000 China 
100 Columbia 
200 Columbia 
300 Columbia 
100 Comoren Isl 
150 Comoren Isl 
200 Comoren Isl 
250 Comoren Isl 
200 Costa Rica 
100 Chaad 
200 Chaad 
300 Chaad 
400 Chaad 
500 Chaad 
100 Centraal Atnka 
250 Centraal Atnka 
200 Cape Verde 
too Cypnjs 
100 Dahomey 
200 Dahomey 
300 Dahomey 
100 Danzig 
200 Danzig 
100 DDR 
200 DDR 

1000 DDR 
1600 DDR 
2000 DDR 

100 Denemarken 
200 Deremarken 
300 Denemarken 
400 Denemari(en 
500 Denemarken 
600 Denemari<en 
70O Denemariten 
8(X) Denemari<en 
900 Denemariten 
200 Djibouti 
200 Dominica 
too Domin Rep 
2{X) Domin Rep 
300 Domin Rep 
500 Duitslincl DDR 

1000 Duitsi incl DDR 
2000 Duilsl incI DDR 
3000 DuitsI incI DDR 
4000 DuitsI incI DDR 

200 DuitsI West 
300 DuitsI West 
400 OuitsI West 
500 DuitsI West 
600 DuitsI West 
800 DuitsI West 

1000 DuitsI West 
1200 Duitsi West 
200 DuitsI 1875/32 
300 DuitsI 1875/32 
400 DuitsI 1875/32 
500 DuitsI 1875/32 
100 DuitsI 1933/45 
200 DuitsI 1933/45 
300 DuitsI 19X/45 
400 DuitsI 1933/46 
50 DultsKol 

too Equatoriaal Gum 
200 Equatoriaal Gum 
100 Eritrea 
300 Equador 

1000 Equador 
too Egypte 
300 Egypte 
600 Egypte 
100 Engeland GB 
200 Engeland GB 
300 Engeland GB 
400 Engeland GB 
600 Engeland GB 
600 Engeland GB 
700 Engeland GB 

1000 Engeland GB 
1000 Engelse Kol 
2000 Engelse Kol 
3000 Engelse Kol 
5000 Engelse Kol 

100 Finland 
200 Fmland 
300 Fmland 
400 Fmland 
500 Fmland 
600 Fmland 
800 Fmland 

1000 Finland 
100 Fiume 
500 Formosa 
100 Frankrijk 
200 Frankrijk 
300 Frankrijk 
500 Frankrijk 
800 Frankrijk 

1000 Frankrijk 
1200 Frankrijk 
1500 Frankrijk 
2000 Frankrijk 

200 Franse Kol 
300 Franse Kol 
500 Franse Kol 

1000 Franse Kol 
2000 Franse Kol 
3000 Franse Kol 
5000 Franse Kol 
8000 Franse Kol 

100 Frans Guinee 
200 Frans Guinee 

27,50 

200,— 
4,— 
8,50 

18,— 
70,— 

100,— 
37,50 

100,— 
5,— 

12,50 
20,— 
40 — 
70,— 
90,— 

125 — 
37 — 
15,— 
48,— 
90,— 

100,— 
190 — 
20 — 
90,— 

125 — 
25 — 
14,— 
50,— 
90,— 
65,— 

175,— 
3,25 
660 

42,60 
250,— 
360,— 

2 — 
4 75 

11,— 
29,— 
46 — 

126 — 
250,— 
500,— 
900,— 
40,— 

100 — 
9,— 

25,— 
50,— 
12,75 
34 — 

106— 
2 8 0 -
750,— 

10,— 
22,— 
37,50 
44,— 
85.— 

126 — 
200 — 
326,— 

26,— 
60,— 

110 — 
2 2 0 , -

35,— 
110,— 
275,— 
650.— 
2 7 5 . -

10,— 
25,— 
70,— 
40,— 

400,— 
550 

22,— 
60,— 

3,— 
6,50 

17,— 
40,— 
62,— 
90,— 

105,— 
360,— 
30,— 
95,— 

175,— 
495,— 

4,— 
12,— 
26,— 
50,— 
70,— 

160.— 
450.— 

1600,— 
50,— 
80,— 
5,— 

10,— 
18,— 
40,— 

100.— 
160,— 
216 — 
400,— 
676— 

7,50 
15,— 
32,— 
65,— 

200 — 
300,— 
750— 

1450 — 
10— 
20,— 

300 Frans Guinee 
400 Frans Guinee 
600 Frans Guinee 
800 Frans Guinee 
100 Frans Equatoriaal 
100 Frans Guyana 
100 Frans Sudan 
50 Frans Polynesië 

100 Frans Polynesië 
100 Franse Zone 
126 (duits) 
100 Griekenland 
200 Griekenland 
500 Griekenland 
800 Griekenland 

1000 Griekenland 
50 Guadeloupe 

100 Guadetoupe 
lOO Guatemala 
100 Gabon 
200 Gabon 
100 Grenade/Gren 
50 Groenland 

100 Groenland 
100 GuinéeBissau 
100 Haiti 
200 Haiti 
500 Haiti 
too Honduras 
200 Honduras 
100 Hongkong 
200 Hong Kong 
300 Hongkong 
500 Hongarije 

1000 Hongarije 
2000 Hongariie 
3000 Hongarije 

lOO Israel 
200 Israël 
500 Israel 
600 Israel 
700 Israel 
100 Ivoorkust 
200 Ivoorkust 
300 Ivoorkust 
too Indo China 
200 Indo China 
200 Italië 
300 Italië 
500 Italié 

100O Halle 
2000 Italië 

200 Italiaanse Kol 
800 Italiaanse kol 
100 Ierland 
200 leriand 
XO leriand 
100 India 
500 India 
600 India 
700 India 
800 India 

1000 India 
500 Indiase Staten 
100 Indonesië 
200 Irak 
400 Irak 
100 Iran/Perzië 
200 Iran/Perziè 
300 Iran/Perzié 
400 Iran/Peizié 
800 Iran/Perziè 

1000 Iran/Perzië 
300 Indonesié/Kol 
500 Indonesié/Kol 
600 Indonesié/Kol 
100 Japan 
200 Japan 
300 Japan 
400 Japan 
200 Jdegoslavië 
300 Joegoslavië 
500 Joegoslavië 

1000 Joegoslavië 
1600 Joegoslavië 

100 Jordanië 
500 Jordanië 
100 Kanaal Isl 
200 Kanaal Isl 
100 Korea Noord 
300 Korea Noord 
555 Korea Noord 
50 Korea Zuid 

100 Ken , Ug , Tan 
200 Ken,Ug,Tan 
300 Ken , Ug , Tan 
100 Kuweit 
300 Kuweit 
400 Kuweit 
100 Laos 
300 Laos 
200 Libanon 
300 Libanon 
600 Libanon 
100 Liberia 
300 Liberia 
300 üble 
100 Luxemburg 
200 Luxemburg 
300 Luxemburg 
500 Luxemburg 
600 Luxemburg 
700 Luxemburg 
900 Luxemburg 
100 Liechtenstein 
200 Liechtenstein 
300 Liechtenstein 
200 Midden Congo 
100 Malaya 
200 Malaya 
500 Malaya 
800 Malaya 

30,— 
50,— 

t o o , -
160,— 

Air 30,— 
40,— 
8 0 , -
19,— 
46,— 
85,— 

200,— 
12,60 
30,— 

120,— 
220,— 
390,— 
20,— 
50,— 
10,— 
2 1 , — 
65,— 
12,50 
40,— 

2 2 5 , -
6.— 
8,50 

30,— 
165,— 

12,— 
32.50 
22,— 

176,— 
675,— 

8.50 
31 ,— 

130 — 
390,— 

7,— 
19,— 

106 — 
190,— 
340 — 

22,— 
66,— 

130,— 
20,— 
55 — 

5,50 
10,— 
24,— 
75,— 

600,— 
55,— 

400,— 
9,— 

50,— 
1 6 5 , -

3,— 
30,— 
50,— 
75,— 

125,— 
320,— 
160,— 

4,— 
22,— 
65,— 

5,— 
12,— 
25,— 
40,— 

195,— 
300,— 

16,— 
40,— 
55,— 

4,— 
18 — 
27,50 
75,— 

4,— 
8,— 

19,— 
85,— 

280,— 
10 — 

360 — 
2 7 , -
60,— 

4,25 
12,60 
36,— 

5,— 
7,— 

16,— 
45,— 
37,50 

165,— 
360,— 

6,— 
150,— 
25,— 
40,— 

140,— 
1 2 , -
60,— 

250,— 
7,50 

19,— 
40,— 

130,— 
200,— 
300,— 
750 — 
45,— 

120,— 
310,— 
70,— 

7,50 
11,— 
52,50 

150,— 

100 Matedive 
100 Malta 
200 Malta 
300 Malta 

50 Martinique 
100 Martinique 
100 Mall 
100 Macao 
100 Madagaskar 
200 Madagaskar 
300 Madagaskar 
400 Madagaskar 
500 Madagaskar 
100 Marokko 
200 Marokko 
300 Marokko 
100 Mauretanie 
200 Mauretanie 
100 Muscat et Oman 
150 Muscat et Oman 
50 Memel 

100 Memel 
160 Memel 
100 Mongolië 
200 Mongolië 
500 Mongolië 
800 Mongolië 

1000 Mongolië 
100 Monaco 
200 Monaco 
60 Nedertand 

100 Nederland 
200 Nederland 
300 Nederland 
400 Nedertand 
500 Nederland 
600 Nederland 
700 Nederland 
8O0 Nederland 

1000 Nederland 
1100 Nedertand 
1200 Nedertand 
1300 Nedertand 
100 Ned lndiètot1949 
300 Ned lndietot49 
100 N Rodesia/Zambia 
75 Nyassaland/^^alawi 

100 Nieuw Caledonië 
100 Niger 
200 Niger 
100 Nigena 
200 Nigena 
200 Nicaragua 
200 Nepal 
300 Nepal 
100 Noord Borneo 
too Noorwegen 
200 Noonvegen 
300 Noonwegen 
500 Noonivegen 
600 Noomvegen 
700 Noonvegen 
100 New Zeeland 
200 New Zeeland 
300 New Zeeland 
400 New Zeeland 
50O New Zeeland 
300 Oostenrijk 
500 Oostenrijk 

1000 Oostenrijk 
1200 Oostenrijk 
1500 Oostennjk 
2000 Oostenrijk 

40 Opper Silezip 
50 Opper Silezie 
60 Opper Silezie 

100 Opper Volta 
200 Opper Volta 
300 Opper Volta 
350 Opper Volta 
100 Pakistan 
200 Pakistan 
300 Pakistan 
400 Pakistan 
500 Pakistan 
25 PapuaNw Guinea 

100 PapuaNw Guinea 
200 PapuaNw Guinea 
200 Paraguay 
300 Paraguay 
400 Paraguay 
100 Peru 
100 Portugal 
200 Portugal 
300 Portugal 
500 Portugal 

1000 Portugal 
1000 Portugese Kol 
2000 Portugese Kol 
4600 Portugese Kol 

200 Portugees India 
200 Polen 
500 Polen 

1000 Polen 
2000 Polen 

100 Philippijnen 
300 Philippijnen 
500 Philippijnen 
200 Roemenie 
600 Roemenie 
700 Roemenië 

1000 Roemenië 
2000 Roemenië 

100 Ruyskuys 
150 Ruyskuys 
100 Rwandaise 
100 Reunion 
150 Reunion 
500 Rusland 

1000 Rusland 
20O0 Rusland 
3000 Rusland 

10,— 
15,— 
53,— 

160,— 
16,— 
50,— 
3 6 , -
38,— 
12,50 
2 8 , -
62,— 
90,— 

150,— 
10— 
30,— 
50,— 
22,— 
60,— 
50,— 

150.— 
58,— 

260,— 
460,— 

3 75 
9,50 

99,— 
220,— 
326 — 

15 — 
39 — 

0 75 
2 50 
6 50 

14,— 
27 50 
36,— 
70,— 

100,— 
160,— 
390,— 
660,— 
900,— 

1200,— 
10 — 

160 — 
40 — 
20 — 
42 — 
23,— 
67 60 
20 — 
90 — 
14 — 
36,— 

100 — 
100,— 

10,— 
23,— 

100,— 
230 — 
450 — 

4 50 
14,— 
36,— 
90,— 

170,— 
14,— 
29,— 

125,— 
220,— 
390,— 
875,— 
32,50 

100,— 
400,— 

23,— 
50,— 
98,— 

150,— 
5 — 

15 — 
26,50 
70,— 

220 — 

35,— 
125,— 

1750 
28,— 
60,— 

4,— 
6,— 

16,— 
19,50 
41,— 

250,— 
225,— 
675,— 

3500,— 
85,— 

4,— 
12,50 
55,— 

270 — 
5,50 

27,50 
90,— 

5,— 
12,50 
25,— 
45,— 

165,— 
49,— 

120,— 
12,— 
30,— 
60,— 
16,50 
51,— 

250,— 
425,— 

Rusland Jaargangen P J 
1959/77 p j 
1978/86 p i 

100 Saar 
200 Saar 
300 Saar 
100 SanManno 
400 SanManno 
500 SanManno 
100 Spanje 
300 Spanje 
500 Spanje 
200 Sp kotonië 
XO Sp kotonië 
500 Sp kotonië 
600 Syrië 
100 Sunname 
200 Sunname 
300 Sunname 
400 Sunname 
500 Sunname 
600 Sunname 
700 Sunname 
800 Sunname 
100 St Pierre 
100 Somalië Frans 
100 Senegal 
200 Senegal 
300 Senegal 
300 Singapure 
300 Thailand 
200 Tsjechoslow 
300 Tsjechoslow 
500 Tsjechoslow 

1000 Tsjechostow 
2000 Tsjechostow 

100 Turttije 
300 Turitije 
500 Turkije 

1000 Turtoje 
2000 Turidje 

too Togo 
200 Togo 
300 Togo 
500 Togo 
800 Togo 

1000 Togo 
100 Tunesië 
200 Tunesië 
300 Tunesië 
400 Tunesië 
50 Transvaal 

100 Tnnidad en Tobago 
100 Tanganyka 
100 Triest 
200 Triest 
100 United Arab Emir 
100 USA 
200 USA 
300 USA 
500 USA 
600 USA 
800 USA 

1000 USA 
50 Uruguay 

100 Uruguay 
200 Uruguay 
300 Uruguay 
400 Uruguay 
100 Vatikaan 
2O0 Vatikaan 
300 Vatikaan 
400 Vatikaan 
500 Vatikaan 
600 Vatikaan 
100 Vietnam 
200 Vietnam 
100 Virgin eil 
100 Venezuela 
200 Venezuela 

32,50 
40,— 
46,— 

110,— 
320 — 

10 — 
8 5 , -

140 — 
8.— 

26.— 
47 50 
22,50 
40,— 
76 — 

176 — 
25,— 
65,— 

166— 
240,— 
390,— 
560 — 
790,— 
990,— 

40,— 
30,— 
22,— 
60,— 

110,— 
310,— 
82,50 

3,75 
550 

13 — 
43,— 

300,— 
3,— 
9 — 

15,— 
76.— 

225,— 
14,— 
2 3 , -
39,— 
85,— 

170— 
290,— 

12,50 
3 1 , — 
65,— 

110,— 
12,50 
30 — 
37,60 
50,— 

150.— 
90,— 

4,— 
5,76 
9,— 

19,— 
30,— 
70,— 

130,— 
1,26 
3,50 
7,50 

18.50 
36.— 
20,— 
50,— 

110.— 
200.— 
300,— 
600,— 

5,— 
10,— 
90,— 
12,50 
35,— 

200 Verenigde Naties UN 80,— 
325 Verenigde Naties UN 350,— 

50 Württemberg 
100 Württemberg 
50 Wallis et Fortuna 

100 Wallis et Fortuna 
100 Yemen 
100 IJsland 
200 IJsland 
300 IJsland 
400 IJsland 
500 IJsland 
100 Zweden 
200 Zweden 
300 Zweden 
400 Zweden 
500 Zweden 
600 Zweden 
800 Zweden 

1000 Zweden 
1200 Zweden 
1500 Zweden 
100 Zanzibar 
too Zuid Afrika 
200 Zuid Atnka 
300 Zuid Afrika 
400 Zuid Afrika 
100 Zaïre/Congo 
100 Zwitserland 
200 Zwitserland 
300 Zwitserland 
500 Zwitserland 
600 Zwitserland 
700 Zwitsertand 
800 Zwitsertand 

1000 Zwitsertand 
1200 Zwitsertand 
1400 Zwitserland 

P S De Kolomen zijn incl 
staten 
Alle samenstellingen zijn 

23,— 
70,— 
20,— 
65,— 
10,— 
30,— 
62,50 

170,— 
375,— 

1100,— 
4,— 
7,— 

15,— 
26,— 
38,— 
52,— 

135,— 
225,— 
320,— 
8 0 0 , -

70,— 
4,50 

15,— 
35,— 

110,— 
7,50 
5,50 

13,— 
25,— 
95,— 

109,— 
200,— 
270 — 
450,— 
860,— 

1760,— 
navolg-

verschil-
lende zegels incl types, watermer
ken en vanaties 

BIJ AANKOOP BOVEN DE ƒ 100 , - 5% KORTING 
Levering tegen rembours ƒ 8,50 of vooruitbetaling ƒ 3,00 porto/verzendkosten. Boven de ƒ 100 , - geen portokosten. 

Bestelling op girokaart is voldoende. Grotere samenstell ingen van landen is meestal mogelijk. 
Ook abonnementen van de gehiele wereld, landen en motief, leveren wij tegen concurrerende prijzen. Een insteekboek van ƒ 6,50 of de eerste ƒ 5,— gratis bij aangaan van 

een of meerdere abonnementen Vraag inlictitingen. 
Pri)swi|zigingen voorbehouden. 

POSTZEGELHANDEL J. A. ü. 
Roemer Visscherstraat 114, 3132 EV Vlaardingen - Telefoon 010 - 4340085 - GIRO 1465772. 
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Wist u dat... 
. . een van de grootste en meest 

interessante landen voor 
filatelisten de Bondsrepu
bliek Duitsland is? 

. . . er in Duitsland veilingen 
van wereldwijde betekenis 
plaatsvinden? 

. . een van de meest succesvolle 
veilingen - met als zwaarte
punt Europa - op 14/15 okto
ber 1988 zijn grote herfst-
veiling met meer dan 4.000 
verzamelingen organiseert? 

De HBA Hanseatische 
Briefmarkenauktionen! 

Laat u HBA zichzelf 
in het kort even intro
duceren: 

HBA organiseert twee 
A keer per jaar - in het 

voorjaar en in de herfst -
zijn internationale veilingen. 

Tijdens de voorjaars-
Êjk veiling van dit jaar werd 

91 % van het totale aan
bod verkocht - een uniek per
centage en een bewijs voor de 
kwaliteit van het aanbod. 

Vele postzegels en brie-
^fe ven leveren prijzen op 

die in de buurt van de 
catalogus-waarde liggen. 

Twee voorbeelden uit 
onze komende herfst-
veiling: 

Duitse Post in China 
Michel nr. 13 

prijs aanbod DM 20.000,-

Duitse Post in China 
Michel nr. I I b 

prijs aanbod DM 15.000,-

HBA-veilingen zijn even 
^ P interessant voor kopers 

als voor verkopers. Alle 
douanetechnische vragen over 
in- en uitvoer worden tevoren-
door HBA opgelost. 

HBA werkt op provisie-
^ p basis. Bij grotere Objek

ten doen wij ook voor
uitbetalingen over de te ver
wachten opbrengst. 

HBA koopt ook direkt 
op, wanneer u niet tot de 
dag van de veiling zelf 
wilt wachten. 

Vraagt u met de navolgende cou
pon onze gratis catalogus van 
maar liefst 300 pagina's aan over 
de herfstveiling. U zult enthou
siast zijn over de interessante 
aanbiedingen. En wanneer u 
reeds vragen heeft over de vol
gende levering, schrijft u ons 
dan. Wij antwoorden per om
gaande. 

Hanseatische 
Briefmarkenauktionen OHG 
Gebrüder Ehrengut 
Pumpen 17 / Meßberghof II 
D-2000 Hamburg 1 
Bondsrepubliek Duitsland 

O 

O 

Coupon 
Stuurt u mij s.v.p. per om
gaande en gratis uw vei-
lings-catalogus voor de 
internationale herfstvei
ling op 14/15 oktober 
1988. 
Stuurt u mij informatie 
over de aanlevering voor 
de volgende voorjaars
veiling in 1989. 

Naam: 

straat: 

postcode/woonplaats 

land: 

datum: 
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Tweehonderd jaar Australië; 
ook filatelistisch een feest 
Dankzij de aandacht die de media aan het feit besteden kan 
het vrijwel niemand zijn ontgaan dat het dit jaar feest is in 
Australië. Onze tegenvoeters vieren een jaar lang hun bicen
tenary, ofwel het tweehonderdjarig bestaan van hun land. 
Vanwege onze eeuwenoude banden met dit land geeft de 
PTT op 30 augustus aanstaande een bijzondere postzegel 
van 75 cent uit. Naar aanleiding hiervan en geïnspireerd door 
de bijzondere ö/centenn/a/uitgiften die de Australische PTT 
in de afgelopen vier jaar liet verschijnen schreef de heer D. 
Veenstra uit Buitenpost bijgaand artikel. 

In 1984 begon de Australische 
PTT met de uitgifte van bicen
tenmaZpostzegels, waarbij 
een aantal thema's werd be
streken Begrijpelijkerwijze 
werd het accent gelegd op de 
moderne geschiedenis van 
Australië, die in 1788 begon 
De zegels hebben alle het
zelfde (vierkante) formaat en 
zijn voorzien van het bicenten
n/a/symbool, dat in 1984 werd 
afgebeeld op een zegel van 30 
cent Het symbool komt ook 
voor in het herdenkingsfran
keerstempel (FR 25479) van 
de Australische ambassade in 
Den Haag, waarvan de tekst 
luidt '1788 1988 Australian Bi
centenary' 
Naast talrijke zegels gaf de 
Australische PTT ook een se
rie stamp heritage books uit 
fraai uitgevoerde boeken over 
de belangrijkste thema's van 
de bicentennialzegels, zoals 
7/76 First Australians, Naviga
tors and Shipwrecks, Botany 
Bay en The First Fleet 
'Leuke dingen' dus, maar dat 
IS nog met alles Er werden 
daarnaast ook andere zaken, 
zoals enveloppen en derge
lijke uitgegeven Een feest 
voor de verzamelaar, zou je 
kunnen zeggen, al kan men 
zich voorstellen dat sommi
gen  met in het achterhoofd 

het 'sobere' uitgiftebeleid van 
onze PTT  het wat teveel van 
het goede vinden En natuur
lijk, het IS een 'aanslag' op de 
portemonnee van de verzame
laar, maar bij zo'n heuglijk feit 
mag dat wel eens En zeker 
als de PTT er in slaagt in een 
penode van vier jaar te zorgen 
voor een indrukwekkend filate
listisch 'document' Via de ru
bnek Nieuwe uitgiften blijkt dat 
misschien met zo, maar de af
leveringen van de kleurrijke 
Australische publikatie Stamp 
Bulletin geven een goed ver
slag van deze indrukwekkende 
prestatie 

Een continent 
ontdekt 
Australië werd in het begin van 
de zeventiende eeuw door de 
Hollanders ontdekt, zo meldt 
de emissiekalender van onze 
eigen PTT In feite is dat wat al 
te absoluut gesteld Inde 
meeste encyclopedieën staat 
het weliswaar net zo vermeld, 
maar geschiedkundigen zijn 
het er met over eens welke Eu
ropeanen Australië nu eigenlijk 
hebben ontdekt De Portuge
zen waren namelijk ook echte 
ontdekkingsreizigers Het feit 

dat Australië lange tijd Nieuw
Holland werd genoemd, zegt 
echter wel wat 
Het bestaan van een zuidelijk 
continent werd al vrij vroeg 
vermoed, want omstreeks 150 
na Chnstus tekende Ptole
meus al een kaart met Terra 
Incognita (onbekend land) Op 
latere kaarten werd dat Terra 
Australis Incognita het onbe
kende zuidland 
Wat die Hollanders zo ver van 
huis te zoeken hadden is wel 
duidelijk het had te maken 
met handeldnjven In 1602 
was de Verenigde Oostindi
sche Compagnie (VOC) opge
ncht, die vele schepen op ont
dekkingstocht uitstuurde Maar 
ook particulieren hadden een 
groot aandeel in de vele stout
moedige en ondernemende 
reizen Sommige van de na
men van Hollandse schippers 
en schepen zijn zelfs op de 
kaart van Australië terug te 
vinden Het is een boeiende 
penode geweest, wie hienn is 
geintereseerd kan worden ver
wezen naar de vele boeken 
die daarover zijn verschenen 
Na lezing van het voorgaande 
zal het uitgangspunt van de 
ontwerper van de Australieze
gel  een 'lege' landkaart van 
Nova Hollandia (NieuwHol
land) logisch overkomen 

Abel Tasman 
Het is eigenlijk met juist, dat de 
naam van Abel Tasman zo na
drukkelijk naar voren komt als 
de reeks ontdekkingsreizen 
naar het onbekende Zuidland 
ter sprake wordt gebracht De 
Amsterdamse schipper Willem 

'Duyfken' Jansz was namelijk 
de eerste Hollander die in 
1606 oog in oog kwam te 
staan met Australische inboor
lingen Nieuwe expedities van 
de VOC nchtten zich voorna
melijk op de westkust van Au
stralië, tot Abel Tasman op 24 
november 1642 het tegen
woordige Tasmame ontdekte 
Tasman doopte zijn ontdek
king Van Diemen's Land, naar 
de gouverneurgeneraal van 
Indie 
De VOC was nogal teleurge
steld over de resultaten van de 
reizen van Tasman Toch wa
ren het juist de expedities van 
Tasman die het hoogtepunt 
vormden van de 'ontdekking' 
van Australië door de Hollan
ders 
Omdat Tasman nergens land 
vond dat kansen bood voor de 
handel, begonnen de Hollan
ders hun belangstelling voor 
ontdekkingsreizen door de 
zuidelijke Stille Oceaan en om 
het Australische continent te 
verhezen Dat gold zeker voor 
de VOC, in die dagen een 
soort multinational 
Abel Tasman (16031659) 
werd geboren in het Groningse 
Lutjegast en dat is de reden 
dat met name het Nieuwsblad 
van het Noorden ruime aan
dacht aan het tweehonderdja
ng bestaan van Australië be
steedde Men dook uitgebreid 
in de histone en trok die door 
naar het heden Daarbij bleek 
dat er zelfs twee families Tas
ma(n) zijn, hetgeen de vraag 
actueel maakte, welke nu de 
'echte' familie is Boeiend om 
te lezen, maar omdat het ac
cent hier ligt op filatelie kan 
worden volstaan met de mede
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1 Samoa, 40 s - Abel Janszoon Tas
man (1603-1658) 
2 Samoa, 45 s - James Cook (1728-
1779) 
3 Samoa, 80 s - Comte Louis Antoine 
De Bougainville (1729-1811) 
4 Samoa, $ 2 - - Comte De La Pérouse 
(1741-1788) 
5 Australië, 30 c - Het officiële logo ter 
gelegenheid van Australia's bicente
nary 
6 Australië, 37 c - 'Happy Bicente
nary!' roepen de koala en de adelaar 
vrolijk uit 
7 Norfolk Eiland, 37 c - Scheeps-
sloep, varend van Botany Bay naar Port 
Jackson 
8 Norfolk Eiland, $ 1 —Landing bij 
Sidney Cove 
9 Australië, 2% d - In 1946 werd het 
eeuwfeest van de verkenning van Cen
tral Queensland door Mitchell herdacht 
10 Australië, vi]f maal37c -Deaan
komst van de eerste vloot in vijf panelen 
in beeld gebracht 
11 Australië, drie maal 30 en eenmaal 
85 c - De eerste Australiers lieten 
kunstzinnige sporen na hier zijn rotste
keningen afgebeeld 
12 Australië, 35 c - Kunst door atwri-
ginals 
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deling dat Tasman al in 1963 
op een Australische postzegel 
is afgebeeld (Yvert 299). Tas-
man werd ook opgenomen in 
een serie portretten van be
kende ontdekkers van Samoa, 
uitgegeven op 30 september 
1987 ter gelegenheid van de 
bicentenary van Australië. 
Naast Tasman zien we be
kende namen als James Cook 
(zie hierna) en van de Fransen 
De Bougainville en La Pé
rouse. 

James Cook 
en anderen 
In economisch opzicht had 
Nieuw-Holland de Hollanders 
dus nauwelijks iets te bieden. 
Daarom werd de verdere ont
dekking van Australië overge
laten aan Fransen en Engel
sen, van wie met name James 
Cook er in slaagde ook de 
oostkust van Australië te be
zeilen. James Cook (1729-
1779) behoort tot de grootste 
zeevaarders aller tijden. Zijn 
ontdekkingstochten leveren 
stof voor een bijzonder boei
end verhaal, dat ook filatelis-
tisch te 'vertellen' is. Zo vor
men de reizen van Cook het 
thema van een internationaal 
gewaardeerde verzameling 
van de heer J. Aalbers uit Li
thoyen. Zijn liefde voor het on

derwerp gaat zó ver dat hij een 
diapresentatie over zijn verza
meling wel eens heeft ver
zorgd, gekleed in een toepas
selijk uniform uit die tijd! Niet 
alleen Cook, maar ook ver
scheidene andere ontdekkers 
vindt u overigens terug op Au
stralische zegels. 
In dit verband kan de aandacht 
worden gevestigd op een bij
zondere serie in de reeks bi-
centennial-uWgliXen, namelijk 
de New Holland-Cook's Voy
age (de reis van Cook naar 
Nieuw-Holland). Het gaat om 
een serie van zes zegels uit 
1976 met het accent op de we
tenschappelijke kant van deze 
reis. Cook had namelijk een 
groep mensen aan boord van 
de Endeavour d\e zich tot taak 
had gesteld het plantenleven 
van het nieuw ontdekte gebied 
in 'kaart' te brengen. Botanici 
(plantkundigen) verzamelden 
er allerlei planten, en dat is de 
reden waarom de baai van 
waaruit die ontdekkingstoch
ten te land plaatsvonden de 
naam Botany Bay kreeg. Het 
derde deel uit de reeks Bicen
tennial Heritage Books kreeg 
ook die naam. 

Aan boord van de Endeavour 
waren twee kunstenaars, die 
opdracht hadden tekeningen 
te maken van de gevonden 
planten. Eén van hen overleed 
op Tahiti, zodat deze taak uit

sluitend op de schouders van 
Sidney Parkinson kwam te 
rusten. Pas veel later zijn er 
waterverfschilderijen van ge
maakt: maar liefst 362 in getal! 
Op vier zegels zijn daarvan 
voorbeelden te vinden; daar
naast werden ook vier enve
loppen met dezelfde planten 
uitgegeven. Voor de verzame
laars van het thema Flora een 
interessante combinatie! Op 
de zegels van 90 cent is Jo
seph Banks, de belangrijkste 
botanicus, afgebeeld, alsmede 
de eerder genoemde Sydney 
Parkinson. 

De eerste 
kolonisten 
Tweehonderd jaar geleden, 
met de kolonisatie door de 
Bntten, begon de geschiede
nis van Australië. Dat wil zeg
gen: de yongsfe geschiedenis; 
de oorspronkelijke bewoners -
de zogenoemde aboriginals-
komen verderop in dit artikel 
aan bod. 
De kolonisatie van Australië 
was in zekere zin het gevolg 
van de Amerikaanse onafhan
kelijkheid. De Engelsen kon-

Bijzondere geïllustreerde kaart met Amenkaanse b/cenfenn/a/-zegel en bijzonder 
vlagstempel 
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den hun misdadigers niet meer 
naar Virginia sturen, waardoor 
de gevangenissen in Londen 
20 vol werden, dat men een 
andere oplossing moest zoe
ken. Al in 1779 had de hiervoor 
genoemde botanicus Joseph 
Banks Sotóny Say voorgesteld 
als een ideale strafkolonie. Zijn 
voorstel werd pas in 1788 ver
wezenlijkt; vandaar dat Austra
lië dit jaar zijn tweehonderdja
rig bestaan viert. 
De eerste tachtig jaar deed het 
vijfde continent dienst als straf
kolonie voor Engelse crimine
len. In totaal werden honderd
zestigduizend misdadigers 
naar Australië gedeporteerd. 
Het woord 'misdadiger' moet 
daarbij niet te letterlijk worden 
genomen, want in die tijd was 
er maar weinig nodig om tot 
verbanning te worden veroor
deeld. Eén van de jongste 
'misdadigers' was de elfjarige 
James Grace. Hij kreeg zeven 
jaar dwangarbeid wegens in
braak in een huis, waaruit hij 
een paar zijden sokken en een 
dito lint had gestoten... De 
oudste crimineel was een 82-
jarige man uit Portsmouth, die 
werd gedeporteerd wegens 
meineed. 
Schaamde zo'n tien jaar gele
den menige Australiër zich nog 
voor zijn 'criminele' afkomst, 
tegenwoordig is het juist an
dersom, want de criminelen 
van twee eeuwen geleden 
worden nu geroemd als pio
niers en stichters van de natie. 
Vroeger werden genealogen 
ingehuurd om aan te tonen dat 
men van adel was, vandaag 
de dag worden diezelfde gene
alogen goed betaald om aan te 
tonen dat hun opdrachtgevers 
uit een misdadigersgeslacht 
stammen... Kennelijk is ook de 
Aussies (Australiërs) niets 
menselijks vreemd! 
Voor diegenen die zich in dit 
aspect van de Australische ge
schiedenis willen verdiepen is 
een uitstekend boek beschik
baar: de bestseller 'De fatale 
kust' van Robert Hughes (740 
pagina's, verschenen bij Uitge
verij Balans). 

The First 
Fleet 
Op 26 januari 1788 arriveerde 
in Port Jackson (dat later werd 
omgedoopt in Sidney Cove) 
aan de oostkust een vloot van 
elf Britse schepen, die onder 
het gezag stonden van kapi
tein Arthur Philip (1738-1814). 
De schepen brachten 1030 
mensen aan land, onder wie 
736 veroordeelden. Philip nam 
het gehele oostelijke deel van 
het continent, inclusief Tasma-
nië, officieel in bezit. Uit deze 

kleine strafkolonie zou later 
Sydney ontstaan, Australië's 
grootste stad. 
Met de uitgifte van vijf postze
gelseries rond het thema The 
First Fieet heeft de Australi
sche PTT deze voor de histo
rie van dit land zo belangrijke 
gebeurtenis treffend vastge
legd. In totaal eenentwintig ze
gels brengen de belangrijkste 
gebeurtenissen in beeld. 
De zegels zijn se-tenant (als 
strips) uitgegeven; wij noemen 
dat doorlopers. Het totale 
beeld wordt daarbij over alle 
zegels verspreid, waardoor 
een fraai panorama wordt ge
vormd. Het is een methode die 
bij uitstek geschikt is om een 
goed overzicht van een be
paalde situatie -in dit geval 
steeds een haven of een baai 
- t e schetsen. De verzame
laars van het thema Scheep
vaart komen met deze series 
ruimschoots aan hun trekken, 
en ook Faunaverzamelaars 
kunnen hun hart ophalen. In 
de laatste serie zijn typisch 
Australische 'zaken' zoals 
kangoeroes en aboriginals 
verwerkt. 

Naast de postzegels kwamen 
er allerlei 'meelopers' op de 
markt. Eerder werd de serie 
stamp tieritage bool<s al ge
noemd; Ttie First Fleet ver
scheen daarin als vierde deel. 
Verder kwamen er eerste-
dagcouverts, stamp packs, 
maximumkaarten en stamp 
colllector cards. Bij elkaar ge
nomen wel wat veel van het 
goede. Veel interessanter-
ook in filatelistisch opzicht-
zijn de pre stamped envelo
pes. De Australische PTT 
geeft regelmatig dit soort en
veloppen met ingedrukte post
zegels uit. De serie van vier 
enveloppen geeft een beeld 
van de mensen die met de 
First Fleet naar Australië kwa
men: criminelen, burgers, ma
riniers en zeelui. Links op de 
enveloppen wordt elk van 
deze groepen treffend in beeld 
gebracht, tenwijl op de zegels 
achtereenvolgens zijn afge
beeld kapitein Arthur Philip, 
David Collins (plaatsvervan
gend auditeur-militair). Watkin 
Tench (kapitein van de mari
niers) en Philip Gidley King. 
Wie de prille geschiedenis van 
Australië in een verzameling in 
beeld wil brengen behoeft zich 
trouwens niet te beperken tot 
de series van de laatste jaren. 
In 1938 vierde men het hon-
derdvijftigjarig jubileum van de 
stichting van Sydney en ook 
dat leverde herdenkingszegels 
op. 
Er kan op deze plaats geen 
compleet overzicht worden ge
geven van alle relevante emis
sies. Wel kan de naar comple-
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tering strevende verzamelaar 
worden gewezen op de - over
wegend Engelse - poststem
pels die de moeite van het in 
de gaten houden waard zijn. 
Zo bestaat er een mooi stem
pel van Botany (New South 
Wales) met een vol zeil voe
rende Sirius, één van de sche
pen van de First Fleet, die Bo
tany Bay binnenvaart. Verder 
zijn er uitgiften van een aantal 
omringende landen, die even
eens inhaken op de bicente
nary van AusXraWè. 

The Early Years 
De op 13 april 1988 versche
nen serie van vijf zegels met 
als thema Ttie Early Years 

vormt een logisch vervolg op 
de F/rsf F/eef-uitgiften; de 
landing van deze eerste vloot 
was immers slechts een begin. 
Het uiteindelijke doel was de 
stichting van een kolonie in 
New South Wales. Aanvanke
lijk was het in de 'Kolonie der 
Onteerden' een kommervol 
bestaan. De eerste acht jaar 
waagden de kolonisten zich 
niet ver buiten Sydney en pas 
daarna kwam de verdere ont
dekking van Australië op gang. 
De serie The Early Years (de 
eerste jaren) geeft een beeld 
van de beginjaren in Sydney 
Cove en Paramatta, waarbij 
schilderijen, onder meer van 
gedeporteerden, model ston
den. De vijf zegels laten afzon
derlijke afbeeldingen zien, 
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naar via een doorloper-effect 
s aan de onderzijde een pano-
ama van Sydney in de begin-
aren te zien. Verzamelaars 
^an molens op postzegels 
vorden geattendeerd op het 
stempel dat de eerstedag-en-
'eloppe siert; daarin is een 
nolen opgenomen. Ook deze 
jjtgifte ging vergezeld van vier 
?re stamped enveloppen met 
daarop details van het pano-
ama van Sydney; een fraaie 
aanvulling op de zegels. Voor 
ie echte liefhebbers is er een 
stamp heritage book met de ti
tel Sydney Cove. 

.iving Together 
\Ne kunnen er hier niet onder
uit melding te maken van de 
unieke Australische serie Li
ving Together (sarr\en\even). 
Samenleven is ook het thema 
voor de festiviteiten die dit jaar 
bij onze tegenvoeters plaats
vinden. Australië is een multi
culturele samenleving met in
woners, afkomstig uit meer 
dan honderdtwintig landen. De 
Australische PTT gaf zesen
twintig cartoonisten opdracht 
op een luchthartige manier 
hun licht te laten schijnen op 
de belangrijkste facetten van 
de Australische samenleving 
in haar tweehonderdste le
vensjaar, met als resultaat een 
grappige reeks postzegels. 
Het aardige voor met name de 
thematische verzamelaars is 
dat het om algemene thema's 
gaat, al hebben ze hier en daar 
een typisch Australische invul
ling gekregen: zo zien we op 
de zegel van 70 cent, die aan 
'wetenschap en technologie' is 
gewijd, een calculator in de 
vorm van de landkaart van Au
stralië. Een vrolijke noot in een 
verzameling mag ook best. 
De serie verscheen in twee af
leveringen van elk dertien ze
gels, die op 17 februari en 16 
maart van dit jaar aan de loket
ten kwamen. De waarden lo
pen van 1 cent tot 1 dollar. 
Voor aanvullende gegevens 
kan worden verwezen naar de 
rubriek Nieuwe uitgiften in dit 
blad (februari 1988, bladzijde 
131). 

Happy 
bicentenary! 
Uitgiften waarbij verscheidene 
landen eenzelfde ontwerp ge
bruiken zijn inmiddels min of 
meer gemeengoed geworden. 
De emissies die bij Australië's 
ö/centenary verschenen vor
men daarop geen uitzonde
ring. Deze zogenoemde yo/n/ 
issues hebben meestal een af
beelding die gelijk is aan een 

Australisch ontwerp. Daar
naast zijn er landen die zich op 
grond van een bepaalde rela
tie geroepen voelen een zegel 
uit te geven. Daartoe behoort 
ook Nederland, hetgeen de 
aanleiding was voor dit artikel. 
Waarom Nederland een Au-
stralië-zegel uitgeeft, is hier
voor al verteld. Genoemd 
zou hier kunnen worden 
de band die met het land be
staat via de tienduizenden Ne
derlanders die in het begin van 
de jaren vijftig naar Australië 
emigreerden. Er is aan de an
dere kant van de wereldbol 
zelfs een Beatrixdorp voor be
jaarde Nederlanders en er be
staat al vrij lang een Dutch 
Club Abel Tasman in Mel
bourne. Overigens worden Ne
derlanders eigenlijk niet meer 
als emigranten beschouwd; ze 
zijn Australiërs geworden. 
Israël gaf op 26 januari 1988 
een leuke zegel uit met daarop 
twee kangoeroes die samen 
een verjaardagstaart dragen. 
Eveneens op de echte feest
dag verscheen äe joint issue 
van Australië en de Verenigde 

Philatelic 

De Australische posterijen grepen de 
herdenking aan om wel érg veel filate-
listische Produkten te lanceren Hier 
een advertentie voor de speciale Au
stralia Post's Bicentennial Heritage 
Books 

Staten; beide zegels tonen de 
Amerikaanse adelaar en de 
Australische koala. Feestelijke 
zegels bij een feestelijke ge
beurtenis. 
Nederland hinkt met de uitgifte
datum 30 augustus wat na, 
maar is de enige niet: nog vrij 
onlangs, op 21 juni, versche
nen twee voor de hand lig
gende y'o/nf/ssues. In de eer
ste plaats een gemeenschap
pelijke uitgifte met Nieuw-Zee
land. Op de twee zegels staan 
een koala en een kiwi, die bij 
een kampvuur een toast uit
brengen met daarbij de tekst 
Happy Bicentenary! 
Het spreekt vanzelf dat Enge
land niet kon achterblijven. Het 
resultaat was een serie van 
vier zegels, zowel in Australië 

als in Groot-Brittannië. De ont
werper maakte er zegels van 
die vol toepasselijke - soms 
verrassende - symbolen zit
ten. Niet alleen de cricket-spe
ler W.G. Grace en de bard van 
Avon (Shakespeare) zijn afge
beeld maar ook - om maar iets 
te noemen - de popartiest 
John Lennon, dezelfde aan 
wie ook al een postzegel werd 
gewijd in de Westduitse serie 
Jugendmarken van 1988. Wat 
de gemeenschappelijke the
ma's (de zgn. links) betreft kan 
een aantal Engelse stempels 
met als thema cricket worden 
genoemd. 

De aboriginals 
De oorspronkelijke bewoners 
van Australië zijn de aborigi
nals. Hun cultuur is 40.000 
jaar oud: de oudste die de 
mensheid kent. Voor hen is het 
dit jaar geen feest, want in feite 
zijn de aboriginals een sterk 
gediscrimineerd volk. Hun lot
gevallen van de afgelopen 
tweehonderd jaar vertonen 
een sterke gelijkenis met groe
pen oorspronkelijke bewoners 
in andere landen, zoals de in
dianen. Kapitein Philip had 
weliswaar strikte orders van de 
Britse regering om de aborigi-
nalsXe respecteren, maar al 
spoedig werden er duizenden 
afgeslacht. Wie kon vluchten 
liep grote kans te bezwijken 
aan de nieuwe ziekten die de 
blanken hadden geïmporteerd. 
Eigenlijk zijn de aboriginals 
steeds als tweederangs bur
gers behandeld. Ze leven gro
tendeels in reservaten en lei
den daar een vrij triest be
staan. 

Filatelistisch gezien hebben de 
aboriginals ruime aandacht 
gekregen, namelijk via hun vrij 
gecompliceerde cultuur. Een 
aantal series is gewijd aan 
specifieke kunstuitingen van 
aboriginals. Het is dus niet zo 
verwonderlijk dat de eerste 
postzegels ter gelegenheid 
van de Bicentenary The First 
Australians tot ondenwerp had. 
De keuze viel op zeven rots
schilderingen van aboriginals; 

PTT doet iets 
aan klachten 
Goed nieuws voor mensen die 
regelmatig filatelistisch gefran
keerde stukken in de bus krij
gen: PTT heeft een order uit
gevaardigd die het gebruik van 
de gevreesde 'geen gehoor'-
sticker beter regelt. De letter
lijke tekst van de dienstorder 
(nummer H.286) luidt: 'Naar 

de achtste zegel werd gereser
veerd voor het bicentenary-
symbool. Ter afsluiting nog de 
opmerking, dat de aboriginal 
'One Pound Jimmy' op een 
postzegel werd afgebeeld 
(Yvert 174). Een thematisch 
hoogst interessante serie vind 
ik die ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van de vesti
ging van de kolonie Victoria in 
1934. Op drie zegels een abo
riginaldie naar de stad Mel
bourne kijkt. 

Australisch 
allerlei 
Eigenlijk zou op deze plaats 
ook aandacht moeten worden 
geschonken aan de Australi
sche uitgiften ter gelegenheid 
van belangrijke manifestaties 
in het jaar 1988, zoals bijvoor
beeld EXPO '88 en de Austra
lian Bicentennial Everest Ex
pedition 1988. Dat laat de 
plaatsruimte echter niet toe, 
zodat geïnteresseerden wor
den verwezen naar de afleve
ringen van de rubriek Nieuwe 
uitgiften. 
Ook is het verleidelijk aan
dacht te schenken aan recente 
uitgiften die betrekking hebben 
op typisch Australische zaken. 
Te denken valt aan series over 
Australian Antarctic Terri
tory, Australian Wildlife, The 
Man from Snowy River en de 
Aussie Kids. Hetzelfde geldt 
voor oudere zegels met 
koala's, kangoeroes en 
kookaburra's. Ze zijn welis
waar minder kleurig dan de ze
gels van tegenwoordig, maar 
daarom niet minder interes
sant. De eerste Australische 
zegels stammen uit 1913, 
maar filatelistisch gezien ging 
daar nog wel iets aan vooraf. 
Bij de zegels van de vroegere 
koloniën zitten ook thematisch 
bruikbare zegels; dat geldt 
vooral voor New South Wales, 
het gebied waar dit verhaal in 
feite ook begon. De cirkel is 
daarmee rond, zodat we na dit 
uitstapje naar de andere kant 
van de wereld weer terug zijn 
in Nederland! 
D. Veenstra, Buitenpost 

aanleiding van klachten van 
postzegelverzamelaars mag 
deze strook (bedoeld wordt de 
'geen gehoor'-sticker, red.)in 
geen geval worden aange
bracht over de postzegels, 
stempelafdrukken en eventu
ele etiketten of stroken. Is het 
niet mogelijk de strook P4518 
op de adreszijde van het stuk 
aan te brengen, dan dient 
deze op de achterzijde te wor
den geplakt.' 
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GRATIS PRIJSLIJST 
BELGIË-ENGELAND-FRANKRIJK-
L I E C H T E N S T E I N - L U X E M B U R G -
O O S T E N R I J K 

- zeer volledige aanbieding 
- redelijke prijzen 
- snelle levering 
- verzorgde kwaliteit 
- betaling op giro in Nederland 

L. DE HOUWER 
FRUITHOFLAAN 13 - 2600 BERCHEM - BELGIË 

A A N B I E D I N G : 
OLYMPISCHE SPELEN 
Korea Zd. blökst. Yv. 381-4 ƒ 45,50 
Korea Zd. blökst. 393-4 ƒ 25,50 
Korea Zd. blökst. 396-7 ƒ 27,50 
Korea Zd . ' 87 Seoul/z + bl. ƒ11 ,70 
Cook Isl. o.a. Steffi Graf/3z.sh. ƒ 10,50 
Centr. Afr. Rep./z+bl./Graf ƒ 19,95 
Centr. Afr. Rep./z+bl./Becker ƒ 22,40 
Gambia, Seoul '88/z4-bl. ƒ16 ,10 
Antigua & Barb, idem/z-i-bl. ƒ 13,00 
Sierra Leone '88/z + bl. ƒ 18,20 
Nicaragua, Calg. '88/z+bl . ƒ 16,10 
Tchad, Seoul '88/z+bl . ƒ 21,90 
Burkino Faso, idem/z + bl. ƒ 18,60 
Rep. Guinee, Ca lg . '88 /z+b l . ƒ23 ,55 
Ierland, Seoul '88 vel ! ƒ14 ,00 

VOCELS 
Anguilla Capex '87 
Bahamas Yv. 505-9/sh. 
Kampuchea Capex '87 
Griekenland Yv. 1350-5 
South Georgia '87/15w 
IJsland '87/4W 

ƒ 14,55 
ƒ 7,50 
ƒ 9,25 
ƒ 6,75 
ƒ31,40 
ƒ 19,00 

PAUSBEZOEK 
Paraguay 2FDC's 1985 

gouden + zi lverblok ƒ56 ,00 
Cameroon 2FDC's 1985 z+bl .ƒ 14,00 
België 1985 "poolse krt" 

(gr. formaat) ƒ 5,00 
Liechtenstein '83 JPII/HI. jaar 

vel gest. (8 zegels) ƒ 14,00 
V R A A Q I N L I C H T I N G E N 

P o s t z e g e l f i a n c T e l P. NÊEUWELÊNK 
W. Beckmanstraat 142, Postbus 349, 3760 AH Soest, Tel. 02155-13706 

Postgiro 438590 / NMB: 68.45.11.312 / AMRO-BANK: 48.22.59.973 

TE K O O P OF TE H U U R 
IN CENTRUM VAN 

MIDDELGROTE STAD IN NOORD-BRABANT 

MUNT- EN POSTZEGELWINKEL 
MET WONING 
Brieven onder Nr. P 816 

naar Bosch & Keuning Postbus 1 3740 AA Baarn 

POSTZEGELVEILING ' Z E I S T ' 

Ie veiling 
lillAANDAG 19 september 1988. 
Wij hebben reeds mooi materiaal voor deze velling beschik
baar, doch Inzenden Is nog mogelijk tegen zeer gunstige 
voorwaarden. 

Vellingkatalogus gratis op aanvraag, waarin alle verdere 
gegevens zijn vermeld. 

Organisatie: P . Z . V . P A S S O N tel: 085-811063 
Postbus 3016 6802 DA Arntiem 

Wij volgen de ontwikkel ing op de v o e t . . . 
Begin september 1988 verschijnen de NIEUWE 

ZUMSTEIN-EUROPA-CATALOG11988/89 Zumsfaein 
europa 
1988/89 

zumsbein 

Z33 

Zumstiein 

Schweiz 
lechbensbeln 

1988 /89 

In vier delen (72e editie) 
met meer dan 80 jaar marktobservatie, kennis en ervaring. 

Band 1, 2 en 3 West-Europa (Noord, Midden en Zuid) 
Band 4 Oost-Europa 

ƒ 47,50 
ƒ89,— 

ZUMSTEIN-ZWITSERLAND/ 
LIECHTENSTEIN-CATALOGUS 1988/89 
geheel in kleurendruk, tweetalig resp. Duits en Frans 

NIEUW: Met trendwijzer 

Gebrocheerd ƒ 25,- of met spiraalband ƒ 30,-

Voor verzamelaars te verkrijgen bij de vakhandel. Levering aan de vakhandel 
door onze vertegenwoordiger in Nederland: 

B . V . v / h P . W . M e i n h a r d t , Bleyenburg 5, 2511 VC Den Haag 

ZUMSTEIN + CIE, Inh. Hertsch. + Co., 
Postfach 2585, CH-3001 Bern, Zw., tel. 031-222215, telex 912 035 ZFIL CH 
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Kit de 
rievenbus 

in deze rubriek worden brieven van lezers van 'Philatelie' opgeno
men. De redactie behoudt zich het recht voor, brieven te bekorten of 

als er sprake is van onvoldoende raakvlakken met de filatelie  te 
weigeren. U vergroot de plaatsingskans van uw bijdrage door actu
ele thema's aan te snijden en door uw brief kort en kernachtig te 
houden. Post voor deze rubriek kan worden gezonden aan: Hoofdre
dactie 'Philatelie', Lis 20,1273 CD Huizen. 

Finse humor 
Bijgaande cartoon uit de Hel
singen Sanomat werd mij op
gestuurd door mijn Finse 
schoonzus. Ter verduidelij
king: in de tekst Finlandia 88 
maailmannäyttely betekent het 
laatste woord 'wereldtentoon
stelling'. Het onderschrift bij de 
tekening luidt: 'Ik begrijp niet 
dat ze voor een gebruikte post
zegel twee miljoen willen tieta
len, als je al een nieuwe kunt 
kopen voor minder dan twee 
mark.' 
Grappig, niet? 
G.J. Kersten, Schalkhaar 

'En ymmarra, miten joku voi maksaa 
kaytetysta postimerkista kaksi miljoona, 
kun uuden saa alle kahden marken' 

Analfabetisme 
nieuwe stijl 
'Nederlandse postzegels, je 
kunt ze óók verzamelen': een 
slagzin, die je telkens wéér te
genkomt: in het nieuwe post
zegelboekje met Crouwelze
gels, in stempelvlaggen,, in ar
tikeltjes in ons maandblad, en
zovoort. En steeds staan de 
accenten op ook, accenten, 
die er onder andere voor zijn 
om speciale nadruk te leggen 
op een woord of lettergreep. 
De tekst 'Je kunt ze óók verza
melen' betekent dat je van 
alles kunt kunt verzamelen, 
maar postzegels óók. De zin is 
echter stellig niet zo bedoeld. 
Nu zou het nog kunnen dat 
men bedoelt: iedereen ze kan 
verzamelen, jij óók. Maar ook 

NEDiUANDSI POSTZEGEIS 
M KUNT Z£ ÓÓK VERZAMELEN 

■: f̂ Mterfand 

dat zal wel niet het geval zijn. 
Als beoogd wordt  wat ik ver
onderstel  mensen op de mo
gelijkheid te wijzen datje post
zegels ook kunt verzamelen, 
dan had dat duidelijk gemaakt 
kunnen worden door het 
woord 'verzamelen' vet te 
drukken. In ieder geval zijn de 
accenten op het woordje ook 
misplaatst. Een voorbeeld van 
een soort modern analfabe
tisme, dat je telkens weer te
genkomt... 
H.J. Cramer, Rolde 

Stelling nie 
korrek nie 
Na aanleiding van 'n artikel in 
Philatelie no. 2 van 1988 neem 
ek die vrymoedigheid om u 
daarop te wys dat mnr. 
Boerma se stelling dat ons die 
sogenaamde fout op die 30c
seël van SuidwesAfrika van 
28 mei 1982 herstel het met 
die uitgifte van die 30c RSA
seël op 3 februarie 1988, nie 
korrek is nie en regstelling 
verg, asseblief. 
Volgens professor Eric Axel
son, rustende professor in ge
skiedenis aan die Universiteit 
van Kaapstad en 'n wêreldge
roemde outoriteit op die ge
bied van vroeë Portugese 
seevaartkunde, het Bartolo
meu Dias sy eerste kruis ty
dens sy ontdekkingsreis wat in 
augustus 1487 te Lissabon 'n 

aanvang geneem het, te 
Kwaaihoek in de RSA (en nie 
Luderitz in SWA nie) geplant. 
Die oorblyfsels van hierdie 
kruis is pas voor die tweede 
wereldoorlog deur professor 
Axelson opgegrawe. Die gere
konstrueerde kruis word tans 
by die Witwatersrandse Uni
versiteit in Johannesburg ver
toon. Dit is hierdie kruis wat die 
tema vorm van die 30c RSA
seël van 3 februarie 1988. 
By Kwaaihoek moes Dias te
rugdraai as gevolg van muitery 
onder sy bemanning en dit 
was tydens sy terugvaart dat 
hy 'n tweede kruis by Angra 
Pequena oftewel die huidige 
Luderitz geplant het. Hierdie 
kruis was die tema van die 30c 
SWAseël van 28 mei 1982. 
Die oorblyfsels van beide 
kruise by die betrokke twee 
punte is nagevors deur profes
sor Axelson, wie se bevindinge 
daarop dui dat die kruise in
denties was. Die kunstenares 
van beide seëlreekse het haar 
werk in dié verband in noue 
oorleg met professor Axelson 
uitgevoer. 

Interessantheidshalwe kan ek 
meld dat die gebruik om kruise 
onderweg te plant deur koning 
Joao II van Portugal geïnisieer 
is om die boodskap dat die 
Portugese die eerste was om 
nuwe waters te betree, met 
trots te verkondig. So was dit 
dan dat die eerste van hierdie 
kruise deur Dias se voorgan
ger Diogo Cao by die monding 
van die Kongorivier (tans 
Zaire) opgerig is. Tydens sy 
tweede seereis het Cao die 
kus van SWA bereik waar hy 
waarskynlik in 1486 oorlede is. 
Noord van Swakopmund het 
hy dan ook 'n kruis ingeplant 
(by Kaap Kruis) welke geleent
heid herdenk is tydens die uit
gifte van die 12c SWAseël op 
24januarie 1986. 
Die uwe, 
PosmeesterGeneraal 
Pretoria (RSA) 

Retour afzender 
na vijftig jaar 
In het maartnummer van 'Phi
latelie' werd aandacht besteed 
aan het feit dat de de heer A.C. 
Quirijnen zestig jaar lid was 
van Postzegelvereniging 
Breda. Ik herinnerde mij dat ik 
hier in Brazilië eens een 
briefkaart had gekocht met die 
naam erop. Toen ik de kaart 
had opgezocht werd duidelijk 
dat het om een en dezelfde 
persoon moest gaan: de voor
letters kloppen en de plaats 
waar de heer Quirijnen des
tijds woonde  Ginneken  ligt 
in de buurt van Breda. 
Het zou leuk zijn als u de kaart 
op of omstreeks 21 juli 1988 

aan de heer Quirijnen zou kun
nen zenden; hij krijgt de 
briefkaart dan precies vijftig 
jaar nadat hij hem heeft ver
zonden terug! 
K. Filet, Sao Paolo (Brazilië) 

/ J.^A^i.Ä*. 

GIKSEKENübBind 

uoilenig'J 

/S**^j^Xi* Skj^ /s/s, 

Vanzelfsprekend geven we 
graag gehoor aan uw verzoek. 
De kaart is inmiddels aan de 
heer Quirijnen gezonden. Red. 

Ergernis door 
vlagmisbruik 
Het past de Studiegroep Zwit
seriand niet om tijdens een 
verjaarspartijtje de Zwitserse 
vlag over de aarde te drape
ren. Het is namelijk niet toege
staan om welke landenvlag 
dan ook de grond te laten ra
ken. Als verzamelaar van het 
thema vexillogie ergert mij dit. 
Het zou goed zijn als de leden 
van de studiegroep ook eens 
een boek zouden willen lezen 
waaruit blijkt hoe men de vlag 
van een  zeker voor de des
betreffende leden  bevriend 
land moet behandelen. U had 
deze foto dan ook niet mogen 
plaatsen, te meer daar uw blad 
wereldwijd wordt gelezen. 
J. Roberst, Enschede 

Nog even 
nagenieten... 
Vraag van een enthousiaste 
voetbalfilatelist: 'Kan het 
Maandblad ons niet laten na
genieten van het succes dat 
het Nederiands elftal in West
Duitsland heeft behaald?'. 
Natuuriijk kan dat: als 'Philate
lie' zijn lezers trakteert op de 
zegel van de Bondsrepubliek 
met daarop het beroemde sta
dion in München waar de eind
strijd tegen Rusland werd ge
wonnen. Nederiand kwam in 
die finale na onze oosterburen 
met boter en suiker te hebben 
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ingemaakt. Zoals u weet lag in 
dat Münchense stadion nog 
een oude rekening die 'even' 
vereffend moest worden. 
Het gerucht wil dat Duitsland 
ernstig heeft ovenwogen de af
gebeelde groen-witte zegel 
opnieuw uit te geven, ditmaal 
met een tab waarop de West-
duitse Mannschaft zou worden 
afgebeeld. Toen dat elftal door 
Gullit CS. werd verslagen ging 
dat feest natuurlijk niet door. 
De Nederlandse PTT rea
geerde - nog steeds volgens 
die geruchten - daarna zeer 
alert; in allerijl werd aan de 
Duitse collega's voorgesteld 
de zegel dan maar zonder tab, 
maar wel in een Oranje-kleur 
te laten drukken. Ineens werd 
de verbinding verbroken. Ze
ker opgehangen... 
W.J. Roffelsen, Breda 

Instradieren: 
routebepaling? 
Naar aanleiding van het stukje 
over het postverdrag met Prui
sen uit 1851 en de vraag wat 
instradieren zou kunnen bete
kenen doe ik de volgende sug
gestie. Ik zie in instradieren het 
Italiaanse woord strada; met 
de term zou wellicht het aan
geven van de route op het 
poststuk bedoeld kunnen zijn. 
J.H.G. de Kruif, Ede 

Uzit waarschijnlijl< op het 
goede spoor. Het woord waar 
onze oosterburen kennelijk 
zo'n moeite mee hebben staat 
in 'onze eigen' Van Dale Duits-
Nederlands vermeld. Van Dale 
zegt dat instradieren een ver
ouderde uitdrukking is voor 'de 
route bepalen van'. Ook met 
de andere 'moeilijke' uitdruk
king uit het postverdrag, 'Esta
fette-Brief', weet het woorden
boek raad: een Estafette is 
een koerier of renbode. Met 
Estafette-brief werd destijds 
kennelijk bedoeld een brief die 
per koerier werd bezorgd. 
Red. 

Stick anders 
kan ook 
'Kijk eens goed naar postze
gels' lees ik bijna altijd, ook al 
ben ik het met het commentaar 
niet altijd eens. In hetjuninum-
mer schrijft Desiderius dat de 
hockeyers op een bepaalde 

zegel hun sf/c/c verkeerd vast
houden. Nu heb ik zelf jaren
lang gehockeyd en ik hield de 
stick precies zo vast als op de 
zegel staat. Ik speelde links
achter, tot grote tevredenheid 
van de club. Een voordeel was 
dat mijn tegenstander zeer 
verrast was door de stand van 
mijn sf/c/cten opzichte van de 
zijne. 
S.H. Schaafsma, Son 

'Service' van 
de PTT 
De filatelistische dienstverle
ning van de PTT laat de laatste 
jaren nogal te wensen over. 
Postzegels worden onduidelijk 
of onnodig dubbel afgestem
peld. Met buitenlandse post, 
onder meer uit Zwitserland en 
Oostenrijk, heb ik veel betere 
ervaringen. 
De kaarten die in ons land wor
den gebruikt om te worden 
voorzien van een filatelieloket-
stempel komen vaak verkreu
keld aan. Sommige PTT-kan-
toren stoppen de kaart geluk
kig in een dienstenvelop. 
Als de PTT straks op eigen be
nen moet staan dan is het te 
hopen dat dit niet ten koste 
gaat van de filatelie. A propos; 
wanneer worden we bevrijd 
van het machinestempel 'Post
code'? Dit stempel schijnt niet 
weg te branden te zijn. Het 
heeft bovendien geen enkel ef
fect meer. 
H. Buinjng, 's-Gravenhage 

Naschrift van de redactie: 
Uit recent onderzoek blijkt dat 
bijna 98 procent van alle post 
van een postcodenummer is 
voorzien. Je zou dus kunnen 
zeggen dat het door u be
doelde machinestempel inder
daad met pensioen kan. Aan 
de andere kant kan het ook 
zijn dat genoemd percentage 
juist dankzij dat stempel zo 
hoog is én blijft... 

Bijna over 
de grens 
In 'Philatelie' van februari 
jongstleden las ik op pagina 
109 de brief van de heer K. 
Keesman te Soest, getiteld: 
'Noem het beest bij z'n naam'. 
Met de strekking en inhoud 
van deze bijdrage ben ik het 
volstrekt eens. Te vaak wordt, 
ook in omroepjournaals en 
nieuwsuitzendingen, over 
'Rusland' gesproken, terwijl 
men bedoelt te spreken over 
de Sovjet-Unie. 
Mijn bezwaar ligt bij de kop bo
ven het stukje. De uitdrukking 
die in de tekst wordt gehan
teerd ('als we het tjeestje nu 
eens bij zijn naam zouden 
noemen') is correct. Zodra 
echter - zoals in de kop - het 
verkleinwoord wordt veran
derd in 'beest' wordt mijns in
ziens de grens van het beta
melijke gevaarlijk dicht bena
derd, zo niet overschreden. 
Wie zich realiseert dat de ge
voelige Russische ziel (hier is 
het gebruik van het bijvoeglijk 
naamwoord juist!) op zijn minst 
onaangenaam kan worden ge
troffen door zowel het oude 
Rusland als de huidige Sovje
tunie aan het woord 'beest' te 
relateren, zal net als ik een iets 
gepaster titel prefereren. Uiter
aard ga ik ervan uit dat het ge
wraakte titelwoord niet bewust, 
maar ongewild is gebruikt. Als 
we een stukje schrijven waarin 
het ons zo bekende geheven 
vingertje een rol speelt, laten 
we dan vooral trachten 
niemand te kwetsen, ook niet 
onbedoeld. 
P. Vijzelaar, Hilversum 

Naschrift van deredactie: 
De kop boven de brief van de 
heer Keesman werd door de 
redactie gemaakt. Slechts de 
praktische onmogelijkheid om 
in de smalle kolom ook nog de 
letters ' j ' en 'e' kwijt te raken, 
verhinderde dat de oorspron-

De logica 
van tante Pos 
Ziehier de logica van tante Pos 
ten voeten uit: enerzijds re

clame maken voor de Kinder
zegels (zie machinestempel), 
maar anderzijds deze zegels 
door de uitgifte van de korting
zegels van december'1987 fel 
beconcurreren... 
C. Lans, Utrecht 

kelijke kop boven het stukje 
kwam te staan; die luidde; 
'Noem het beest/e bij zijn 
naam'. We zullen (nog) beter 
opletten... 

Verkwansel 
ze niet 
De laatste tijd kunnen we re
gelmatig genieten van adver
tenties waarin 'frankeergel-
dige' postzegels van Neder
land en andere landen te koop 
worden gevraagd tegen prij
zen die beneden nominaal lig
gen. Kwalificaties als 'rente-
verslindende postzegels' moe
ten u daarbij over de streep 
trekken. 
Inderdaad leveren deze post 
zegels geen rente op, maar als 
we zien hoe de vragers dit in 
hun biedprijzen venwerken, 
dan moet er toch wel een 
lampje gaan branden. 
Wel heel bont maakt het een 
adverteerder in het januari
nummer van 'Philatelie'; hij 
biedt voor Nederland maxi
maal 73 procent van de fran-
keerwaarde - en dan moeten 
de zegels nog gegomd zijn en 
in complete vellen zitten ook. 
U wordt in feite uitgenodigd 
een verlies ineens van min
stens 27 procent te accepte
ren. Uitgaand van een rente
stand van vijf procent staat dat 
gelijk aan rentederving over 
een tijdsbestek van bijna vijf 
jaar. In die periode 
- zou u zelf flink wat van die 

'renteverslindende' zegels 
kunnen opgebruiken; 

- is het niet geheel uitgeslo
ten dat de postzegelmarkt 
weer aantrekt (hij kan ook 
verder inzakken, maar dat 
heeft dat geen enkele in
vloed op de nominale 
waarde); 

- kan de rentevoet dalen, 
maar ook weer stijgen. 

We mogen de handelaar zijn 
negotie van harte gunnen, 
maar het hemd mag in dit ge
val best nader zijn dan de rok. 
In ieder geval is het boven
staande reden genoeg om 
goed na te denken voordat 
u uw frankeergeldige zegels 
voor een appel en een ei ver
kwanselt. 
P.W. IWIulder, Rotterdam 

Zegels met 
'L'-stempel 
In de Vragenrubriek in het ja
nuarinummervan 'Philatelie' 
wordt op bladzijde 31 ge
vraagd naar de betekenis van 
het stempel 'L' op de achter
zijde van zegels uit de serie 
'Bedeutende Deutsche'. 
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Toen de eerste Lumogenze
jels van de Bondsrepubliek 
Duitsland uitkwamen (dat wa
en de Heusszegels) ontving 
k van de firma Borek aan
jiedingen van deze zegels De 
jegels waren door Borek voor
den van de firmanaam en een 
L' Men liet weten dat dit de 
ïnige manier was om onder
jcheid te maken tussen zegels 
)p gewoon papier en exempla
en op het zogenoemde Lumo
jenpapier UVlampenen 
soortgelijke hulpmiddelen wa
■en destijds nog met op de 
markt 
Ik vermoed dat de stempelaf
drukken op de achterzijde van 
de sene 'Bedeutende Deut
sche' om dezelfde reden zijn 
aangebracht 
B.P.J. Warnaar, Schellinkhout 

Rondzending: 
rampzalig 
Filatelisten die bij hun vereni
ging goed gevulde boekjes in 
het rondzendverkeer brengen 
staan met altijd stil bij de grote 
risico's waaraan zij blootstaan 
Zo had een aantal inzenders 
in 1983 en '84 droevige erva
nngen, toen bij de rondzend
vereniging 'Het Poststuk' te 
Groningen (onderdeel van de 
I V Philatelicate Den Haag) 
door wisseltrucs voor een 
waarde van vele duizenden 
guldens uit hun boekjes bleek 
te zijn gestolen Bij een politie
onderzoek werd de dader van 
deze grootschalige fraude 
(nota bene een sectiehoofd) 
ontmaskerd De Groninger 
vereniging wees echter hal
starng iedere vergoeding of te
gemoetkoming in de schade 
van de inzenders van de hand, 
hoewel alleen al door de om
vang van de fraude duidelijk 
was dat de controle in het 
rondzendcircuit alles te wen
sen had overgelaten 
Zelf was ik een van de gedu
peerden en als zodanig nep ik 
de hulp in van een advocaat 
Deze heeft een civiele proce
dure tegen de dief aangespan
nen, waarna deze uiteindelijk 
bij vonnis van de Kantonrech
ter te Groningen op 24 oktober 
1985 werd veroordeeld om de 
waarde van de mij ontstolen 
postzegels (vermeerderd met 
de wettelijke rente) terug te 
betalen Daarbij is de vereni
ging helaas buiten schot ge
bleven Het heeft nog tot me
dio 1986 geduurd voordat ik 
de schadevergoeding volledig 
uitbetaald kreeg, want het geld 
moest via een afbetalingsre
geling en een deunwaarder op 
tafel worden gebracht 
Nauwelijks bekomen van de 

emoties van deze affaire deed 
ik nogmaals soortgelijke nega
tieve ervanngen op, nu met de 
Filatelistenvereniging Den 
Helder In december 1986 zag 
ik bij terugontvangst van een 
boekje dat bij deze vereniging 
in roulatie was geweest, dat 
negen vrij waardevolle zegels 
in dat boekje waren venwisseld 
voor volkomen waardeloze 
exemplaren De schade be
droeg ruim honderdtachtig 
gulden Nadat ik me hierover 
had beklaagd, kreeg ik ruime 
tijd later schriftelijk antwoord 
In dat antwoord stond 'dat de 
tot nu toe bekende verwisse
lingen een groot bedrag heb
ben aangenomen, waardoor 
het bestuur van mening is met 
tot schadevergoeding over te 
gaan' Met andere woorden er 
waren zoveel postzegels ge
stolen, dat het bestuur 
meende mets te moeten doen' 
Dat bestuur wilde met eens de 
moeite nemen om zelf aan
gifte te doen bij de politie, om
dat dit, volgens het bestuur, 
'weinig nut' zou hebben En 
wat de civielrechtelijke aan
sprakelijkheid van de vereni
ging betrof verwees men mij 
simpelweg naar een artikel m 
het Reglement voor het rond
zendverkeer, luidende dat 'in
zendingen geschieden voor 
eigen nsico van de inzenders 
Daarbij zagen de heren ge
makshalve over het hoofd, dat 
andere artikelen van datzelfde 
reglement nauwkeunge voor
schriften bevatten om derge
lijke gevallen van diefstal te
gen te gaan, controlevoor
schnften die, wanneer zij stnkt 
waren nageleefd, de dief of 
dieven in het rondzendcircuit 
bijna automatisch zouden 
hebben aangewezen 
Ook deze Helderse vereniging 
was dus schromelijk in ge
breke gebleven met de nale
ving van de controlevoor
schriften van haar eigen regle
ment Ze zag desondanks 
geen enkele jundische of zelfs 
maar morele verplichting om 
de gedupeerde inzenders in 
de geleden schade tegemoet 
te komen Dat rondzendboek
jes bij deze Helderse Philate
listenveremging met in ver
trouwde handen zijn, bleek mij 
enige tijd later opnieuw, toen 
ik het laatste in omloop ge
brachte boekje van deze club 
terugontving en moest consta
teren dat ook daarin postze
gels waren verwisseld met 
een totale waarde van zo'n 
vierhonderd gulden 
Moe van het klagen, het cor
responderen en procederen, 
heb ik deze laatste diefstal 
voor kennisgeving aangeno
men Wie, zoals ik, om ge
zondheidsredenen een rustig, 
huisgebonden leven moet lei

den en hevige emoties uit de 
weg moet gaan, zal misschien 
kunnen begrijpen dat ik er te
gen op zie om nu weer de 
lange, moeizame weg van een 
civielrechtelijke procedure te 
gaan bewandelen 
Het IS echter van algemeen 
belang dat ervaringen van bo
venstaande aard in de vakbla
den worden gesignaleerd Op 
die manier kan worden bereikt 
dat argeloze inzenders op hun 
hoede zijn voor plunderaars 
van postzegelboekjes en dat 
ze weten, dat zij het risico lo
pen hun schade met vergoed 
te krijgen 
Zeer wenselijk lijkt mij ook dat 
inzenders van postzegelboek
jes ernstige gevallen van 
diefstal of fraude, waarvan zij 
de dupe zijn geworden, in het 
maandblad 'Philatelie' be
kendmaken 
Wie over de door mij beschre
ven gevallen nadere inlichtin
gen wenst, kan mij opbellen 
Mijn telefoonnummer is 058
661627 
M. Jaasma, Leeuwarden. 

Gewild modern 
De bijdrage van de heer Veen
stra in 'Philatelie' van decem
ber jongstleden (bladzijde 
837/840) onder de titel 'Gewild 
modern' is mij uit het hart ge
grepen De uitspraak van di
recteur Zegel waarden en Fila
telie, de heer Glas, doet ver
moeden dat er in 1988 en de 
daarop volgende jaren nog 
meer 'progressieve vruchten' 
van het PTT emissiebeleid te 
verwachten zijn Ook de Kin
derzegels 1987 komen uit die 
progressieve hoek, ook al zijn 
de afbeeldingen met progres
sief, maar lijken ze van een 
kinderhand afkomstig kunnen 
zijn (en met van een ruim veer
tigjarige ontwerpster) Wat 
moeten we denken van de kin
derzegel met daarop een 
vrouw die woest op een boom 
lijkt in te hakken'? Mensen die 
met milieu en natuurbehoud 
te maken hebben zullen daar 
met blij mee zijn, want op de 
zegel staat met dat de boom 
ziek IS Het is onbegrijpelijk dat 
de verantwoordelijke PTT
mensen een dergelijk ontwerp 
goedkeuren Wél wordt een 
ontwerp voor een Europaze
gel afgekeurd, omdat in de af
beelding een histonsche kust
vaarder voorkomt die destijds 
öorax vervoerde Borax, zegt 
de heer Glas, is agressief en is 
een gootsteenontstopper 
 daarom geen boraxschip op 
een postzegel Tussen haak
jes borax wordt met gebruikt 
om een gootsteen te ontstop
pen Daarvoor hebben we 

soda en het agressieve na
tronloog, borax wordt onder 
meer gebruikt in de cosmeti
sche en in de zeepindustne 

Zegelontwerpers als Kisman 
en Mutsaers en de Dienst voor 
Estethische Vormgeving van 
PTT zou ik willen voorhouden 
dat er velen zijn  waaronder 
filatelisten  die een progres
sieve Nederlandse postzegel 
met mooi vinden Het is onde
mocratisch dat een paar men
sen (de medewerkers van de 
Dienst voor Estethische Vorm
geving) voor zeer vele ande
ren  zeg maar de Neder
landse bevolking vanaf 18 jaar 
 beslissen hoe de Neder
landse postzegels er moeten 
uitzien In zijn artikel op pagina 
837 van het decembernum
mer 1987 van 'Philatelie' laat 
de heer Boerma zien hoe de 
Bntse pendant van de heer 
Glas, mr Colin Pawson, er 
over denkt Hij vindt de sa
menwerking tussen verzame
laars en PTT belangrijk en hij 
zegt dat er inspraak is van 
vele kanten (ook van verza
melaars) om de ontwerpen in 
beelden te vertalen' Zo'n sa
menwerking IS in Nederland in 
hoge mate nuttig en noodza
kelijk zijn 
H. Carst, Heemstede 

Postzegels 
in databank 
Het aanbod in de kleine an
nonces van 'Philatelie' is als 
het om 'zeldzame' zegels gaat 
vrij klem Hoewel ik een post
zegelverzameling van zowel 
Nederland als het buitenland 
heb spaar ik al een tijdje met 
meer Ruilen is erg moeilijk en 
kopen erg kostbaar, juist om
dat ik belangstelling heb voor 
die zeldzamere zegels 
Als computerhobbyist lijkt het 
mij interessant een metcom
merciele databank voor post
zegels op te zetten Daarin zou 
kunnen worden opgeslagen 
wie welke zegels wil kopen of 
verkopen en tegen welk per
centage van de catalogus
waarde 
In verband hiermee zou ik le
zers van het maandblad 'Phila
telie' die aan de opzet van zo'n 
databank zouden willen mee
werken, of die belangstelling 
hebben voor gebruikmaking 
ervan, willen vragen zich met 
mij in verbinding te willen stel
len Aan de hand van de bin
nengekomen reacties kan dan 
worden bezien of de plannen 
haalbaar zijn 
Mijn adres is Penningkruid
straatr 1 IV, 6841 DD, Arnhem 
B.E.W.Hulsman, Arnhem 
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Agenda van f ilatelistische 
gebeurtenissen 
Opgaven voor deze rubriek in het ok
tobernummer 1988 moeten uiterlijk 1 
september aanstaande in het bezit 
zijn van de hoofdredactie, Lis 20, 
1273 CD Huizen. 
Hoewel deze agenda met de meeste 
zorg wordt samengesteld, kan de re
dactie geen aansprakeliikheid aan
vaarden voor het al dan niet plaats
vinden van de genoemde evenemen
ten op de aan haar opgegeven tijd
stippen en lokaties. 

Tentoonstellingen 
I juli tot en met 4 september: 
Leiden. Geologie op postzegels Ti|de-
lijke tentoonstelling van het Rijksmu
seum van Geologie en Mineralogie, 
Hooglandse Kerkgracht 17 
26 augustus tot en met 4 september: 
Praag (Tsjecho-Slowakije) PRAGA 
88, wereldpostzegeltentoonstelling ge
organiseerd door het ministerie van 
posterijen en telecommunicatie en de 
bond van Tsjechische filatelisten FIP-
congres van 4 tot en met 6 september 
19 tot en met 28 september: 
Seoul (Zuid-Korea). OLYMPHILEX 
'88, internationale thematische ten
toonstelling van de motieven 'olympi
sche spelen' en 'sport' onder patro
naat van de internationale federatie van 
olympische filatelie (FIPO) 
27 september tot en met 2 oktober: 
Londen (Groot-Brittannie). Autumn 
STAMPEX1988 (The British Philatelic 
Exhibition) Royal Horticultural So
ciety, Greycoat Street en Vincent 
Square, Londen S W 1 Inlichtingen 
Stampex Ltd , 27 John Adam Street, 
London WC2N 6HZ 
18 tot en met 23 oktober: 
's-Gravenhage. FILACEPT, internatio
nale postzegeltentoonstelling (uitslui
tend CEPT-landen) onder auspiciën 
van de F I P, georganiseerd door de 
Stichting Filatelie Ca 2400 kaders, 
stands voor handelaren en postadmi-
nistraties Bekertoernooi voor klas
sieke filatelie op 23 oktober Congres
gebouw Den Haag Inlichhngen Post
bus 85602, 2508 CH 's-Gravenhage 
5 en 6 november: 
Goor. PHILATWENTE '88 Tentoon
stelling, georganiseerd door de 
Goorse Postzegelclub Aula Thomas 
Amsworth College, Gruttostraat 1, 
Goor Openingstijden 5/1 Ivan 10 30-
17en6/1 Ivan 10-17 InlichhngenG 
Drent, J M de Bruynstraat 57, 7471 
KH Goor 
12 en 13 november: 
's-Gravenhage. HOFSTAD 88 Jeugd-
tentoonstelling, georganiseerd door de 
Zuidhollandse Vereniging van Postze
gelverzamelaars J Westerman-
school,JW Frisolaan4 Openingstij
den 12/11 van 10 30 tot 20 uur, 13/ 
I I van 11 tot 16 uur Inlichhngen 
Lommerbaan 133, 2728 JC Zoeter-
meer 
Luchthaven Schiphol. 27ste 

Dag van de Aero-Philatelie, georgani
seerd door de Nederlandse Vereniging 
van Aero-Philatelisten 'De Vliegende 
Hollander' De Zonneruiter, Luchtha
ven Schiphol Inlichtingen N V v A -
Ph , F W M Hugenholtz, Postbus 
10300, 7301 GHApeldoom 
19 en 20 november: 
Amsterdam. Dag van de postzegel 
Gebouw Nedertand, Delflandlaan/hoek 
Schipluidenlaan Openingstijden op 
19/11 van 10-18 uur en op 20/11 van 
10-16 uur Sluihngsdatum aanmel-

. ding 1 augustus a s Nadere gege
vens zie Bondspagina's junmummer 
Breda. Dag van de postzegel BRE-
POST III, jubileumtentoonstelling (dis
trictstentoonstelling) ter gelegenheid 
van het 95-jarig bestaan van de Post
zegelvereniging 'Breda' Thematisch 
Bekertoernooi 1988 en Dag van de 
postzegel in het Sport- en Partycen
trum 'De Heerbaan', Nieuwe Inslag 
99, Breda Openingstijden 19/11 van 
10 30-18 uuren 20/11 van 10-17 uur 
Nadere gegevens zie Bondspagina's 
junmummer 
iVliddelharnis. Dag van de Postzegel 
Koningin Julianaweg 60, Middelhar-
nis Openingstijden op 18/11 van 19-
22 uur en op 19/1 Ivan 10-17 uur 
Nadere gegevens zie Bondspagina's 
junmummer 
Wanssum. Dag van de postzegel 
LIMPHILEXXIXMaasdorpen Ge
meenschapshuis De Zandhoek, St 
Leonardsweg 1, Wanssum Openings
tijden op 19/11 van 13-21 uur en 20/ 
11 van 10-17 uur Secretariaat G van 
Gastel, Hoenderstraat 87,5801 CJ 
Venray Sluitingsdatum aanmelding 
10 september 1988 Nadere gegevens 
zie Bondspagina's junmummer 
Hoogezand-Sappemeer. Dag van de 
postzegel HS 88 Cultureel centrum 
'Het Kielzog', Gerecht Oost 157, 
Hoogezand Openingstijden op 18/11 
van 19 30-22 uur, op 19/11 van 10-22 
uur en op 20/11 van 11-16 uur Na
dere gegevens zie Bondspagina's ju
nmummer 
Rheden/De Steeg. Dag van de postze
gel Jubileumtentoonstelling ter gele
genheid van het 25-jang bestaan van 
de afdeling Rheden/De Steeg van De 
Globe Zalencomplex Woerts, Worth 
Rhedenseweg 2, Rheden Openingstij
den op 19/11 van 11 -18 uur en op 20/ 
11 van 10-16 uur Nadere gegevens 
zie Bondspagina's junmummer 
Rotterdam. Dag van de postzegel 
Hoofdpostkantoor Rotterdam-Cen
trum, achtste etage, Delftseplem 31/ 
33 Openingstijden op19/11 van10-
18uurenop20/11 van 10-16 uur 
Nadere gegevens zie Bondspagina's 
junmummer 
9,10 en 11 december: 
Berkel-Enschot. BEPHILEX '88, rang-
3 tentoonstelling ter gelegenheid van 
het 12y2-jarig bestaan van de verzame
laarsvereniging 'DeTorenhoek' Zaal 
Concordia, Burgemeester Brenders-
straat 3, 5056 HX Berkel-Enschot 
Openingstijden 20-22 uur (9/12, geno
digden), 10-21 uur (10/12) en 10-16 
uur(11/12) Inlichtingen JAM van 
Dooremalen, Postbus 136, 5120 AC 
Rijen, telefoon 01612-6507 

Rulldagen 
20 augustus: 
Ede. Sociaal Cultureel Centrum, Fern-
houtstraat, 10-15 Telefoon 08330-
20509 
21 augustus: 
Berkel-Enschot. Het Raadhuis, Raad
huisstraat 54, 10-14 Telefoon 01612-
6507 
27 augustus: 
Gouda. De Nieuwe Veste, Ridder van 
Catsweg 300,10-17 Telefoon 01820-
33810 
Oldenzaal. Hotel De Zon, Bentheimer-
straatl, 10-17 Telefoon 05410-
13640 
3 september: 
Lelystad. Restaurant De Meerkoet, 
Polderdreef13,10-16 Telefoon 
03200-28107 
Oosterhout. De Bunthoef, Bloemenhof 
2,13-16 Telefoon 01621-29154 
10 september: 
Bodegraven. Parochiehuis, Oud Bode-
graafseweg 17,10-17 Telefoon 
01726-13475 
Ede. Sociaal Cultureel Centrum, Fern-
houtstraat, 10-15 Telefoon 08330-
20509 
Hoofddorp. Hotel De Beurs, Kruisweg 
1007,10-16 Telefoon 02503-13929 
(na 20 uur) 
Steenwijk. De Meenthe, Stationsstraat 
1,10-16 Telefoon 05217-1462 
11 september: 
Leuven (België). Foyer Cultureel Cen
trum, Koning Albertlaan 52, 9-17 Te
lefoon 09-3216230086 
17 september: 
Lisse. Pauluskerk, Ruishornlaan, 10-
17 Telefoon 02521-12887 
Zeist. Zinzendorf-Mavo bij het Zeis-
terslot, 10-16 Telefoon 03404-54115 
(na 18 uur) 
17 en 18 september: 
Berkel-Enschot. Het Raadhuis, Raad
huisstraat 54, 10-16 Telefoon 01612-
6507 
18 september: 
Raalte. Huishoudschool, Kennedy-
laan, 10-17 Telefoon 05720-53519 
Sint-Niklaas(Beigie). Stadszalen, Le
opold H-laan, 9-17 
IJmuiden. De Dwarsligger, Planeten-
weg 338,10-17 Telefoon 02550-
22310 
24 september: 
Arnhem. Filatelistische contactgroep 
Oost-Europa DeCoehoorn, Coe-
hoornstraat 17,10-16 Inlichtingen 
Boomstede 424, 3608 BE Maarssen 
Dieren. Ontmoetingskerk, Adm Hel-
frichlaan, 10-17 Telefoon 08330-
20509 
Dordrecht. CJMV-gebouw, Burg de 
Raadtsingel 25,10-17 Telefoon 078-
125869 
Geldermalsen. Filatelistische contact
groep Islamitische wereld De Gentel, 
Genteldijk 34,10-14 Belangstellenden 
welkom Telefoon 080-583423 
Hillegom. De Hoeksteen, K Door-
manplein,9 30-16 Telefoon 02520-
15217 
Middelburg. De Schakel, Bachten-
steene 14,10-17 Telefoon 01184-
61846 

IVlijdrecht. De Meijert, dr J v d 
Haarlaan 6,10-17 Telefoon 02979-
83318 
Schagen. Hotel De Roode Leeuw, 
Markt 15,10-17 Telefoon 02240-
12000 
25 september: 
Enschede. Parkhotel, Hengelosestraat 
200,10-17 Telefoon 053-352755 
Lichtenvoorde. St Franciscusschool 
voor Mavo, Pastoor Sandersstraat, 
10-17 Telefoon 05443-71881 (na 18 
uur) 
Oudenbosch. De Roskam, Markt 82, 
10-13 

Veilingen 
26 en 27 augustus: 
Arnhem. Postzegelveilmg Passon, 
Postbus 3016 6802 DA Arnhem Tele
foon 085-811063 
26 en 27 augustus: 
Eindhoven. De Brabantse Postzegel-
en Muntenveiling Nic Sichmans-
straat 9, 5521 TJ Eersel (bij Eind
hoven) Telefoon 04970-12057 
1,2,3, 5 en 6 september: 
Arnliem. Tot Ieders Tevredenheid, 
Postbus 175, 6940 AB Didam Tele
foon 08362-27448 
8,9 en 10 september: 
Amsterdam. Postzegelveilmg Wiggers 
de Vries, Singel 282,1016AD Amster
dam Telefoon 020-249740/249749 
21 september: 
Arnhem. Postzegelveilmg Willemijn 
Postbus 2987, 6802 CB Arnhem Tele
foon 085-811063 

Nieuwe emissies 
Nederland 
23 augustus 1988: 
Bijzondere briefkaart ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan van de 
Koninklijke Nederlandse Zwemband 
(KNZB) 
30 augustus 1988: 
Een postzegel, gewijd aan 200 jaar Au
stralië Waarde 75 cent 
27 september 1988: 
Gecombineerde uitgifte van twee post
zegels, een ter gelegenheid van het 75-
jarig bestaan van de Erasmus Universi
teit te Rotterdam en een ter gelegen
heid van het honderdjarig bestaan van 
het Concertgebouw en het Concertge
bouworkest te Amsterdam Beide ze
gels hebben een waarde van 75 cent 
18 oktober 1988: 
Blokje met drie zegels ter gelegenheid 
van de internationale postiegelten-
toonstelling 'Holland Europa '88-
FILACEPT' 
16 november 1988: 
Kinderpostzegels Een serie van drie 
postzegels met bijslag en een velletje 
Thema kind en water (mede naar aan
leiding van het honderdjarig bestaan 
van de Koninklijke Nederlandse Zwem-
bond Waarden 55 -i- 25,65 -1-35 en 
75 + 35 cent (serieprijs ƒ 2 90) 
Inhoud van het velletje (verkoopprijs 
ƒ5- ) een maal 55 -i- 25 cent, twee 
maal 65 -i- 35 cent en twee maal 75 + 
35 cent 
1989: 
Zie rubnek 'Nederland' 

Nederlandse 
Antillen 
23 augustus: 
Twee postzegels ter gelegenheid van 
een conferentie onder auspiciën van de 
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nteramerican Foundation of Cities. 
/Vaarden: 80 en 155 cent. 
!0 september: 
/erdiensteliike Antillianen (Cola De-
)rot, De la Try Ellis, MaudO. Ed-
rards-Jackson en Charles Hellmund). 
/ier zegels: 55,65, 90 en 120 cent. 
26 oktober: 
Kinderzegels: 55 + 25,65 -i- 30 en 
115 -I- 55 cent. Velletje met de drie 
raarden. 
13 december: 
■iorazegeis 1988. Drie waarden: 55, 
115 en 125 cent. 

Aruba 
24 augustus: 
Olympische Spelen 1988 (ƒ 1,35) 

26 oktober: 
Kinderzegels (f 3,^5) 

Het Nederlandse 
Postmuseum 
Zeestraat 82,2518 AD 's-Graven-
hage, telefoon 070-624531. 
Openingstijden: dagelijks van 10-17 
uur, zon en feestdagen 13-17 uur, 25 
december en 1 januari gesloten 

Diapresentatie 
- De vormgeving van de Nederlandse 

postzegel 

Exposities 
- Rode Kruiszegels 1987, ontworpen 

door Max Kisman met behulp van 
de computer; ontwerpen, proeven 
en modelvellen 

- Per drijvende brandkast (brandkast-
zegels 1921) 

- Hoe postzegels tot stand komen 
Ontwerpen, drukmateriaal, proe
ven, modelvellen van oude en mo
derne Nederlandse postzegels in 
boek-, plaat-, rasterdiepdruk en off
set 

- Nederland en overzee, compleet en 
ongestempeld, 1852-heden 

- Gespecialiseerde verzameling Ne
derland 1924-1941, etsingsnum-
mers 1-691 

- Collectie G. Buys: postwaardestuk-
ken Nederland gespecialiseerd 
1871-1912 

Collectie CD. Ricardo: Japanse be
zetting Nederlands-Indië 1942-
1945; Java, Borneo, Celebes, Mo-
lukken en Kleine Soenda Eilanden 
Portret van PTT 
Nederlandse postzegelontwerpen 
met thema posterijen, telecommu
nicatie en gelddiensten 
Waller, de grondlegger van het 
Postmuseum 
Selectie uit de posthistorische en fi-
latelistische collectie P.W. Waller; 
Nederland en overzee, tot 1924 
Postzegels veroveren de wereld 
De invoering van postwaarden, de 
Wereldpostvereniging, het verza
melen en vervalsen van postzegels 
1001 postzegels 
De postzegels van Europa en het 
werelddeel Amerika, 1840-heden 
De postzegels van China 

Kijk eens goed naar 
postzegels (18) 
Nog maar een maand en dan 
is het zover: de Olympische 
Zomerspelen van Seoel wor
den gehouden. Ter ere van 
deze spelen zijn inmiddels 
weer de nodige postzegels uit
gegeven, maar die heb ik nog 
niet gezien. Vrijwel alle zegels 
die ik u tot dusver heb laten 
zien heb ik uit rondzendboek-
jes gehaald. De nieuwe zegels 
zitten daar nog niet in. Ik ver
trouw er echter op dat er onder 
dit nieuwe koren wel wat kaf 
zal zitten, f^isschien doet zich 
in een volgend Olympisch jaar 
een gelegenheid voor om daar 
dan weer aandacht aan te be
steden... 
Terug naar de zegels die ik wél 
heb bekeken. Laten we maar 
eens beginnen met de boksers 
van Spanje die op een zegel 
uit 1976 staan. De twee afge
beelde pugilisten zijn duidelijk 
beroepsboksers. Ik heb u daar 
eerder al eens op gewezen: 

amateurboksers dragen een 
hemd (en tegenwoordig ook 
een hoofdbescherming). En 
omdat de Olympische Spelen 
alleen toegankelijk zijn voor 
amateurs (althans bij het bok
sen) mogen we rustig aanne
men dat deze twee boksers 
l\/lontreal niet gehaald hebben. 
Mogelijk dat de dubbel-twee 
roeiers op de Russische post
zegel uit 1968 in Mexico wél 
hebben meegedaan, maar dan 
toch wel wat beter gekleed dan 
op de zegel het geval is. De 
twee gespierde mannen op de 
voorgrond hebben alleen maar 
een klein zwembroekje aan. 
De exacte kledingvoorschrif
ten voor Olympische roeiers 
ken ik niet, maar tot dusver 
heb ik nog nooit een roeiwed-
strijd gezien waarbij de roeiers 
zó spaarzaam gekleed waren. 
Eveneens te spaarzaam ge
kleed zijn de speenwerpers 
van de Centraal Afrikaanse 

Republiek uit 1964. Ook zij 
moeten een hemd aantrekken; 
bovendien zal hen er op wor
den gewezen dat het verboden 
is dat twee speenwerpers tege
lijk aantreden. 
Marokko is - net als de Cen
traal Afrikaanse Republiek-
een warm land. Dat zal de re
den zijn waarom de worste
laars op een van de Marok
kaanse zegels uit de Olympi
sche serie van 1960 zo luchtig 
gekleed gaan. Dat de voorge
schreven worstelkleding er an
ders uitziet hebt u in het mei
nummer van dit jaar kunnen le
zen. Er is echter nog iets dat 
niet klopt. Op deze zegel vindt 
het partijtje worstelen plaats in 
een ring, tenwijl de worstelmat-
ches in werkelijkheid op een 
mat worden uitgevochten: zon
der boksring met touwen. 
De laatste zegel die we behan
delen komt uit Marokko's buur
land Algerije, waar het al even 
warm is. De twee wielrenners 
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die op de Algerijnse zegel zijn 
afgebeeld zullen wel niet aan 
de Olympische Spelen van 
1972 in München hebben 
meegereden, zelfs als we hun 
merkwaardige kledij even voor 
lief nemen. Hun grootste han
dicap is hun fiets. Het stuur 
van de voorste rijder staat 
scheef, want ondanks het feit 
dat we recht tegen het rijwiel 
aankijken (de wielen zijn zui
vere cirkels) steekt de rechte
rarm van de betrokken coureur 
verder naar voren dan z'n lin
ker. Een derailleur heeft het rij
wiel niet (kijk maar hoe de ket
ting aan de achteras zit); ken
nelijk ter compensatie daarvan 
is de fiets voorzien van een 
pompje, een attribuut dat wel 
decoratief staat, maar dat bij 
baannummers geen enkel nut 
heeft. 
Het grootste vraagteken wordt 
echter gevormd door de con
structie van de fiets. Als we het 
frame goed bekijken zien we 
dat de buis tussen zadel en 
trapas ontbreekt en dat heeft 
gevolgen: gezien de afstand 
tussen de beide wielen is de 
wielrenner door zijn fiets aan 
het zakken! De cyclist kan ge
lukkig wel gaan lopen, want zo 
te zien heeft hij wandelschoe
nen aan. Nee, Afrika: daar 
komen geen grote wielrenners 
meer vandaan, dat is wel dui
delijk. De laatste was de inder
tijd bekende Abdel Kader Zaaf. 
Hij was het die in de Tour de 
France van 1950 in een moor
dend hete etappe in de buurt 
van Perpignan meer dan een 
half uur uitliep op het peloton. 
Hij kreeg daar zo'n dorst van 
dat hij een café binnenstapte 
en een paar flessen wijn naar 
binnen goot. Zaaf werd zó 
dronken dat hij na een korte af
stand slapend van zijn fiets tui
melde. Na een poosje werd hij 
toch weer wakker; hij klom op 
z'n fiets en peddelde weer te
rug... het peloton tegemoet. 
Ook zulke oude herinneringen 
kunnen bovenkomen als je 
goed naar postzegels kijkt! 

Desiderius 
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1 -2-3-5 september 
4̂  veiling "Tot ieders tevredenheid" 

in Musis Sacrum, 
Arnhem 

Ruim 5000 kavels 
5000 redelijke taxaties! 
5000 lage inzetprijzen! 

Kavels van ƒ 1 - tot 3000,-
vakkundig verkaveld! 

De eerder aangekondigde 
10.000 kavels worden 
verdeeld over de 
4e en 5e veiling 

Alle kopers, verkopers, schriftelijke bieders en aanvragers 
van onze catalogus vanaf de 1 e veiling ontvangen onze 
prachtig geïllustreerde veilingcatalogus. 

Alle andere geïnteresseerden en wie is dat niet?! 
even aanvragen via een briefkaart of telefoontje. 

inzendingen 
5" veiling: 
tot±15sept. 

"Tot ieders tevredenhe id" 
vei l ing van postzegels en munten 

Postbus 175, 6940 AB Didam 
Tel. 08362-27448 
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Taxatie ƒ 3«H),- Inzet ƒ 1500,-

Taxatie ƒ 6000,- liuet/SOOO,-
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Taxatie ƒ 200,-
Inzet ƒ 100,-
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Cat.nrs. 261/264 Postlrle 

Taxatie ƒ 140,- Inzat ƒ 70,-
Taxatle ƒ 250,-
Inzet / 1 2 5 , -

Taxatie / 60,-
Inzet f 30,-

1 september: 1264 kavels munten: 200 lots Provinciaal en ouder, 700 lots Koninkrijk o.a. 80 gouden tientjes, 150 lots buitenland, 
100 Varia lots, bankbiljetten, penningen, millitaria en literatuur. 

2 september: ruim 1000 kavels Nederland en O.G. met topstukken, veel postfris, veel mooi gebruikt materiaal. 
f — - ———— 

f>A« A V I O N 

Taxatie ƒ 500,-
Inzet ƒ 250,-

S&Éi 

Taxatie ƒ 300,-
Inzet ƒ 150,-

Taxatie ƒ 700,-
Inzst i 350,-

###' 
3 september: 400 kavels Nederland, verzamelingen, partijen en restanten en 1250 kavels buitenland losse nrs. en verzamelingen, 

partijen en restanten o.a. veel Duitsland. 

TOTALE TAXATIE MEER DAN ƒ 600.000,-
5 september: Nederland, 3 ^ kavels Ie emissie, alle geplaat en veel mooie afstempelingen, 400 kavels kleinrondstempels 

en 600 kavels brieven postgeschiedenis. 
proef 

«■JfW«««!««!*«'« 

3 ; 

..... 
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Taxatie ƒ 150,-
Inzet ƒ 75,-

Taxatle ƒ 350,-
Inzet ƒ 175,-

Taxatie ƒ 80, -
Inzet ƒ 40,-

Taxatie ƒ 120,-
Inzet ƒ 60,-

r« 
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«ga ̂  
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Taxatie ƒ 200,-
Inzet ƒ 100,-

Taxatie ƒ 2 , -
Inzet ƒ 1 , -
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POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDF 

Postbus 176, 
7440 AD NIJVERDAL 

kantooradres: Jan van Galenlaan 5 
telefoon 05486-55855 

VEILING 38 
Zaterdag 24 september, 

aanvang 13.00 uur, in ,,Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdag: vrijdag 23 september 
van 14.00 uur tot 22.00 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur tot 12.30 uur in ons gebouw. 

* Vraag onze gratis catalogus aan 
* Inzendingen zijn dagelijks mogelijk 
* Veiling no. 39 vindt plaats op zaterdag 19 

november 1988. 
* Vrijblijvend advies, zowel telefonisch als 

persoonlijk, over de mogelijkheden hoe we 
uw verzameling kunnen veilen 

* Snelle afrekening wordt gegarandeerd. 
* Op grotere inzendingen zijn renteloze voor

schotten mogelijk. 
* Tevens taxaties voor 

verzekeringen e.d. 
IV. V. Leopardi filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur 

W\ ^ _ 

postze^éhialir^ên 
Wij zoeken doorlopend goede 
verzannelingen, alsmede betere losse 
zegels en series voor realisatie via onze 
veiling of contante aankoop. 

Voor grotere objecten desgewenst bezoek 
aan huis. Discretie verzekerd. 

Bel of schrijf voor een vrijblijvend advies. 

Goed verzorgde en rijk geïllustreerde 
catalogus op aanvraag 

Volgende veiling september. 

Van Lokven Postzegelveilingen 
Buitenhaven 5 
5211 TP Den Bosch 
Tel.:073-122033 

esa 

DE VEROVERING VAN DE RUIMTE 
De mooiste verzameling aller tijden. 
Lollinl Catalogus 17e editie, 448 pagina's, 8000 il
lustraties, vermeldt alle zegels met betrekking tot de 
Cosmos en de Ruimtevaart die in de Wereld zijn 
uitgekomen. Prijs ƒ 60,-. 
COSMOS 6e editie. Catalogus van enveloppen 
van de Wereld, 224 pagina's en 3400 illustraties. 
Prijs ƒ 48,-. 
REVUE DE L'ESPACE 1987/1988. Supple
ment op de 2 Lollinl catalogi, 3 nummers ƒ 60,-. 
Losse nummers ƒ 22,- . 
LOLLINI ALBUMS. De geschiedenis van de 
ruimte in 16 delen. Elk deel los leverbaar: Stan
daard ƒ 130,-; Luxe ƒ 250,-; Cassette ƒ 45,-. 

ANDERE LOLLINI ALBUMS 
standaard Luxe 

ƒ ƒ 
385,-
230,-
238,-
200,-
208,-
160,-
208,-
140,-
268,-
140,-

POOL&AGI 185,-
STERRENKUNDIGEN-Copernicus.... 125,-
'ATOOM'en'ATOOMFYSICUS' 130,-
STERREN& STERRENWACHT 120,-
METEO&STRATOSFEERBALLON... 110,-
VOORLOPERS & RAKEHEN 105,-
ARIANE 135,-
GAGARINE 85,-
KOMEETHALLEY (Album Giotto) .... 146,-
KOUROU-Fdc's ESA Base 100,-
Voor meer informmatie, vraagt onze gratis broctiure! 

De LOLLINI ALBUMS worden elk half jaar bijgewerkt 
Gedurende 30 jaar zijn we de enige gespecialiseerden op het gebied van Cosmos 
en Ruimtevaart. Onze Nieuwtjesdienst zorgt er voor dat u alles ontvangt wat er 
op dit gebied in de Wereld verschijnt, zowel zegels als Fdc's. U kunt een abon
nement krijgen op onze maandelijkse geïliusteerde nieuwtjesprijslijst. Dit be
tekent 12 aanbiedingen voor ƒ 48,-. Ook verzorgen wij uw mancolijst, wij heb
ben in voorraad 95% van de zegels en Fdc's vermeldt m onze catalogi. 
Betaling gelijk met uw bestelling: 

LOLLINI - sinds 1939 PHILATELIE 'PRIOR' 
Av. Michel de Cimiez Westerzicht 390 
06000 NICE 4385 BN VLISSINGEN 
FRANKRIJK Giro: 44.27.267 (geen winkel) 

FA. MANVSKOWSKI 
Meer dan 65 jaar het vertrouwde 
adres onn uw verzameling te 
completeren. Zowel voor de spe
ciaalverzamelaar, de land- of mo
tiefverzamelaar - behandelen wij 
de mancolijsten binnen twee 
weken. 
Wij hebben een enorme voorraad 
van Nederland en Overzeese Ge
biedsdelen, West-Europa en 
Oost-Europa en natuurlijk Israël, 
Japan, Australië en Nieuw Zee
land en Amerika en Zuid-Afrika 
v.a. 1930. 
Verder een uitgebreid stock van 
Franse Koloniën hoofdzakelijk pe
riode 1935-1975, en Engelse Ko
loniën van 1935 tot nu, ook ande
re buiten-Europese landen hoofd
zakelijk tot 1975. Merendeels on
gebruikt. 

Schrijft u eens vrijblijvend uw mancolijst aan: 

Fa. Manuskowski 
Wagenstraat 105 
2512 AS Den Haag 
Giro 33530 
Tel. 070-605147 
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/larkt gezond 
'e Duitse bladen houden zich 
'eer indnngend met het prijs-
erloop op de filatelistische 
larkt bezig In de Deutsche 
Tiefmarken Zeitung (DBZ) 
an 3 juni jl wordt een gron-
ige analyse gemaakt van de 
rijsmutaties in de zojuist ver-
chenen Michel-catalogus 
Deutschland Spezial Het blad 
omt tot de conclusie dat de 
larkt gezond is Tegenover 
lechts enkele prijsverlagingen 
taan aanzienlijke prijsverbe-
jnngen voor het klassieke 
latenaal, de zegels uit de pe-
ode van de Weimar-republiek 
jnen kleine verbetenngen en 
oor echt gelopen inflatieze-
els gelden zelfs aanzienlijke 
rijsverhogingen Ook de post-
egelboekjes en zegels in bij-
ondere samenhang houden 
ich goed IVIichel heeft nu een 
parte notering voor auto-
naatboekjes met telbalkjes, 
leze boekjes noteren vaak 
lanzienlijk hoger De uitgifte 
oor de bezette gebieden ten 
jde van de Tweede Wereld-
)orlog daarentegen blijken 
;tabiel te blijven 
n het voorwoord van de cata-
ogus zegt de Michel-redactie 
iat de groothandel nu al vaak 
noeite heeft voldoende mate-
laal te kopen 

Sriefmarlcenmagazin (mei-
iugustus '88) vindt zelfs dat 
)ostzegels voldoende zeker-
leid bieden als beleggingsob-
ect, het citeert onder andere 
iet tijdschnft Capital dat zegt 
iat beleggen in postzegels 
)ver het algemeen winst ople
vert De uitzondenngen op die 
egel zitten dus waarschijnlijk 
ïan deze kant van de grens 
Bnefmarkenmagazin zegt er 
wengens wel bij dat dit na-
uurlijk alleen geldt voor top-
itukken van onbenspelijke 
cwaliteit, men waarschuwt be-
eggers voor vervalsingen 
Het derde Duitse 'pu-
)lieksblad' dat in de kiosken 
vordt verkocht is Briefmar-
(enspiegel Ook dit blad is 
leel optimistisch 'Er wordt 
neer gekocht zegels zowel 
lis toebehoren zo opent een 
jeschouwing over de filatelisti-
;che markt in het juninummer 
3e redactie heeft de mening 
/an verschillende grote vei-
inghouders gepeild Ze mei-
Jen allen belangrijk hogere op-
Drengsten en klagen te zelfde--

tijd over het gebrek aan goede 
verzamelingen Bnefmarken-
spiegel geeft verder een uit-
voeng overzicht van de Duitse 
veilingbedrijven met informatie 
over kosten voor kopers en 
verkopers Uit Frankrijk zijn de 
benchten weliswaar niet som
ber maar wel duidelijk minder 
juichend Timbroscopie ana
lyseert maandelijks een zegel 
en volgt het prijsverloop via ca
talogi, maar ook via de veiling-
opbrengsten Conclusie 
goede gebruikte zegels hou
den zich goed, ongebruikte 
met plakker daarentegen zeer 
matig Men verwacht, dat de 
internationale postzegelten
toonstelling Philexfrance, die 
in juli volgend jaar in Parijs zal 
worden gehouden de markt 
over de gehele linie zal doer 
aantrekken (HG) 

Postdropping 
De vereniging Zuidwest Paci
fic brengt in het apninummer 
een artikel onder de titel Post-
dropping in Nederlands 
Nieuw-Guinea na 1945, ge
schreven doorJ J Heyboer 
De auteur heeft geprobeerd 
alle gegevens over dit onder
werp op een rijtje te zetten 
Van harte aanbevolen voor 
wie zich voor dit onderwerp in
teresseert 
In hetzelfde nummer wordt ook 
aandacht besteed aan enkele 
Japanse veldpost-bnefkaarten 
uit Nieuw-Guinea, afkomstig 
uit de collectie wijlen J Bonn 
te Ouderkerk aan de Amstel 
De studiegroep voor Postme-
chanisatie heeft in het num
mer van april enkele afbeeldin
gen van de Rotterdam-code uit 
1962 opgenomen Daaruit 
blijkt dat deze codenng al in 
mei van dat jaar werd gebruikt 
en met pas in november Het 
nummer bevat verder nieuws 
en nieuwtjes over automatise-
nng in België en in het buiten
land 

Franse post 
Frankrijk-verzamelaars vinden 
in het iVlarianne Bulletin van 
mei als extraatje een artikel 
van acht pagina s over verzen-
dingsmogelijkheden en ta-
neven van de postdienst in 
Frankrijk van de hand van D 
de Vries Hij beschrijft nieuwe 

Phi 

ontwikkelingen bij de Franse 
post Een overdruk is verkrijg
baar door storting van f 7 50 
op giro 4074171 n v H Ga-
bnels te Den Haag 

In Randverschijnselen, het 
tijdschnft van de studiegroep 
Velrandbijzonderheden, zijn 
heel wetenswaardige, maar 
zeer specialistische gegevens 
te vinden Ze gaan over knipte-
kens en etsingsnummers en 
staan in het meinummer van 
dit jaar 
Het artikel Een weinig be
kende 2 cent Van Krimpen 
door de heer B Verbeek is een 
recapitulatie van een intnge-
rend verhaal, dat oorspronke
lijk dateert uit de jaren vijftig 

Brievenmalen 
Het kwartaalblad van De 
Globe, Globe Koerier (mei 
1988, nummer 2) besteedt on
der de titel Postverkeer in Ne
derland 1988 aandacht aan 
moderne zaken als sorteren, 
automatisch stempelen en co
deren van de post Het over
zicht IS van de heer D IJzer
man, die in hetzelfde nummer 
een stukje schrijft over Open
bare aanbesteding van het 
vervoeren der brievenmalen 
door de administratie der Ko
ninklijke Nederlandse 
Posterijen per 1-10-1817 Er 
moet uit blijken, dat de rege
ling van de ntten goed in el
kaar heeft gezeten Maar of 
de praktijk werkelijk met het 
boekje in overeenstemming 
zal zijn geweest '̂  

De vereniging Scandinavië 
brengt in het meinummer van 
dit jaar (nummer 96) van Het 
Noorderlicht naast korte arti
kelen over het verzamelgebied 
ook de jaarlijkse inhoudsop
gave Handig Verder geeft 
G L van Welie bijzonderheden 
over De ontwikkeling van een-
heidstaneven voor post naar 
het buitenland' 

Een ander gespecialiseerd 
blad IS De Aero-Philatelist 
van 'De Vliegende Hollander' 
Luchtvaart op IJsland is de titel 
van een artikel in het meinum
mer, geschreven door W F 
Bnel Daarnaast wordt in dit 
nummer een belangrijke plaats 
ingenomen door wetenswaar
digheden en nieuwtjes over 
(luchtvaart)stempels 

Grenskantoren 
Tentoonstellingscatalogi be
vatten naast de gebruikelijke 
informatie vaak heel interes
sante artikelen en bijdragen 
Hieronder een greep uit de 
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oogst van de afgelopen maan
den 
In de catalogus van de Lim-
philex 18 (Dag van de postze
gel 1987) werden alle kantoor
stempels van Kerkrade opge
nomen Tezelfdertijd werd in 
Heerhugowaard Reigerpost 
87 gehouden De catalogus 
bevat histonsche bijzonderhe
den over de postgeschiedenis 
van Heerhugowaard van 1631 
tot heden, samengesteld door 
P Donker 
In oktober '87 volgde Tilphilex 
V in Tilburg In de catalogus is 
een uitstekend posthistonsch 
overzicht over de grenskanto
ren in Nederland sinds 1811 
(auteur J Jonssen) afgedrukt 
In maart van dit jaar werd in 
Hilversum een tentoonstelling 
gehouden Rene Hillesum be
schrijft in de catalogus op 
vlotte wijze het postvervoer via 
Aland, met zo verwonderlijk, 
want het oostelijke Baltische 
gebied is zijn specialiteit In 
dezelfde catalogus komt het 
artikel Het oudste poststem
pel van Hilversum met zo 
uit de verf De schrijver, J G E 
Petersen, ven/vijst wel naar de 
tentoonstellmgsstukken maar 
geeft maar twee afbeeldingen 
Een gemiste kans"? 

Ook Fnesland had dit voorjaar 
een tentoonstelling Friphilex 
3, die m apnl te Leeuwarden 
werd gehouden De catalogus 
wordt gesierd door een artikel 
van E Haak, dat een goed en 
duidelijk overzicht van de punt-
stempels van Nederland geeft 
(invoenng, vorm en gebruik er
van op opeenvolgende postze-
gelemissies ) Het artikel be
slaat maar liefst achttien pagi
na's en IS ruim geïllustreerd 
Verder in deze catalogus Hon
derd jaar postmerken van 
Leeuwarden door J W de 
Jong 

Waalpost 88 (Nijmegen) werd 
eveneens in apnl gehouden 
Gegevens over Nijmeegse be
stellerstempels, bijkantoren en 
agentschappen en hoofden 
van dienst is de lange titel die 
boven de in de catalogus afge
drukte gegevens van ge
noemde onderwerpen staat 
Ze werden door J Giphartop 
de van hem bekende grondige 
wijze samengesteld Jacques 
Ruften en Jos Stroom beschrij
ven het gebruik van de stem-
pelmachines te Nijmegen in de 
penode 1907-1947 en doen 
dat al even grondig Postze
gels, filatelie en nog wat meer 
geeft Bert Buurman als titel 
mee aan een hele reeks ge
mengd nieuws over onze 
hobby Een gezellig verhaal, 
waann elke verzamelaar wel 
iets kan vinden dat hij nog met 
wist 
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panorama 
Een nieuw thematisch 
reglement 
Via de Bondspagina's is de 
Nederlandse Bond van Filate
listen-Verenigingen In het mei
nummer van 'Philatelie' be
gonnen met voorlichting over 
de nieuwe reglementen van de 
FIP (Federation Internationale 
de Philatelie) en dat dan onder 
de kop 'Jureren In een nieuwe 
jas'. Die keuze voor het zich 
richten op juryleden verbaast 
me niet. In ons land wordt na
drukkelijk voorrang gegeven 
aan de voorlichting en oplei
ding van juryleden boven voor
lichting aan de verzamelaars. 
Toch ben ik niet zo gelukkig 
met het motto 'Jureren in een 
nieuwe jas', omdat deze vlag 
de lading niet helemaal dekt. 
De vaststelling van een nieuw 
reglement is immers veel meer 
dan alleen maar een stel 
nieuwe spelregels voor het be
oordelen van verzamelingen 
op tentoonstellingen. Zo'n 
nieuw reglement komt vooral 
neer op het uitzetten van een 
nieuwe koers. Als we ons be
perken tot de thematische fila
telie dan gaat die stelling zeker 
op. De regels voor het jureren 
zijn dan in feite een afgeleide 
van die nieuwe koers. Ze zijn 
een middel en geen doel en 
dat is nu juist wat geproefd kan 
worden uit de titel van de reeks 
publikaties waarin de Bond zijn 
voorlichting verstrekt. 
Verder mag het dan zo zijn, 
dat regels voor tentoonstel
lingsverzamelingen weliswaar 
belangrijk zijn, maar dat ze 
door de Bond toch wel met een 
erg zwaar accent naar voren 
worden gebracht. Er wordt 
enigszins aan voorbij gegaan 
dal maar een gering percen
tage van alle verzamelaars 
aan tentoonstellingen deel
neemt. Overigens sneed de 
stelling in de eerste aflevering, 
dat de maximafilie tot op ze
kere hoogte verwant is aan het 
thematisch verzamelen, me 
door mijn thematische ziel! 

Nieuw reglement, 
nieuwe l<oers 
Hoewel de Bond heeft aange
kondigd nadere aandacht aan 

de thematische filatelie te zul
len schenken, behoeft dat 
geen beletsel te zijn op deze 
plaats eveneens aandacht te 
schenken aan het nieuwe the
matische reglement. In deze 
aflevering wil ik graag nader 
ingaan op wat ik hiervoor de 
nieuwe koers noemde. 
Fundamentele veranderingen 
in de wijze van verzamelen ko
men niet zo snel tot stand. 
Toch is voor de thematische fi
latelie het vernieuwingsproces 
relatief snel gegaan. Daarbij 
moet worden bedacht dat het 
hier gaat om een betrekkelijk 
jonge tak van de filatelie. Een 
goede graadmeter daarvoor is 
de 'leeftijd' van de Neder
landse Vereniging voor The
matische Filatelie, die nog een 
paar jaar heeft te gaan voordat 
het veertigjarig jubileum kan 
worden gevierd. Ook de oor
spronkelijke naam van de ver
eniging, 'De Beeldfilatelist', 
herinnert aan de periode dat 
deze verzamelvorm bekend 
stond als beeldverzamelen. 
Het jaar 1972 was een belang

rijke mijlpaal in de ontwikkeling 
van de thematische filatelie op 
weg naar volwassenheid. 

Toen trad namelijk een nieuw 
reglement in werking, waaraan 
onverbrekelijk de naam van de 
voorzitter van de Thematische 
Commissie van de FIP, de 
heer Frans de Troyer, is ver
bonden. Van een driedeling 
werd toen overgestapt op een 
tweedeling; de echte themati
sche verzamelingen en de do
cumentaire verzamelingen. 
Kenmerk voor het thematisch 
verzamelen werd vooral het 
gebruik van alle beschikbare 
filatelistische elementen; ik 
zou dit willen omschrijven met 
totale thematische filatelie. Het 
verzamelplan speelde in het 
reglement van 1972 eveneens 
een belangrijke rol. Ook nu 
heeft de voorzitter van de The
matische Commissie een be
langrijk aandeel gehad in de 
jarenlange voorbereiding van 
het nieuwe reglement. De hui
dige voorzitter is de heer G. 
Morolli. 

Eind goed, 
al goed goed 
Aanvankelijk was er reden tot 
ongerustheid over het eindre
sultaat, een vrees die in dit ge
val werd ingegeven door mijn 
visie op het thematisch verza
melen. De uitkomst stemt ech
ter voor honderd procent tot te 
vredenheid. 
Het belangrijkste verschil met [ 
vroeger is dat het nieuwe reg
lement geen onderscheid 
meer kent in de twee ge
noemde soorten verzamelin
gen; in de thematische filatelie 
kennen we alleen maar thema 
tische verzamelingen. Voor 
mijn gevoel heeft de themati
sche filatelie daarmee defini
tief het stadium van de volwas
senheid bereikt! 
Vandaar dat je zou kunnen 
spreken van een nieuwe 
koers, die verder reikt dan uit
sluitend de tentoonstellings
verzamelingen. Van deze 
nieuwe koers mag een uitstra
lingseffect op alle thematische 
verzamelaars worden ver
wacht. Daar moet direct aan 
worden toegevoegd dat het 
wel een kwestie van lange ter
mijn zal zijn, maar dat het ef
fect zal hebben, staat als een 
paal boven water. Het is een 
ontwikkeling die toe te juichen 
valt. Het geeft steun aan de 
gedachte dat alleen echte the
matische verzamelingen in 
overeenstemming zijn met het 
wezen van de thematische fila
telie. Aangenomen mag wor
den dat het loslaten van het 
onderscheid in twee soorten 
verzamelingen aangeeft dat 
men op internationaal niveau 
de tijd rijp acht voor een door
braak naar een soort themati
sche verzamelingen. 

Het is niet zo venwonderlijk dat 
het proces waarbij van drie 
soorten verzamelingen naar 
één verzamelvorm is overge
stapt tientallen jaren in beslag 
heeft genomen. Zeker in de 
aanloopfase zijn internationale 
reglementen onderhevig aan 
allerlei compromissen, omdat 
de opvattingen per land kun
nen verschillen. Maar goed. 

Aidsstempel van het ministerie van WVC (zie 'Gezondheid troef') 

Bij het gebruik van alcohol moet je op je tellen passen (zie 'Gezondheid troef') 

Dit stempel waarschuwt rokers tegen een riskant trekje (zie 'Gezondheid troef') 
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et is er dan toch van geko
len! 

Centrale 
unctie 

het oude reglement had het 
lan voor de verzameling al 
en plaats gekregen. Die posi
e Is in het nieuwe reglement 
og eens versterkt. Gesteld 
an zelfs worden dat het ver
amelplan een centrale functie 
ervult. Op deze plaats zal 
laar verder niet op worden in
legaan, omdat de heer T.H. 
>iem (onder meer Internatio
laal thematisch jurylid), die 
oor de Bond de voorlichting 
en behoeve van juryleden be
lartigt, werkt aan een artikel 
)ver dit plan in de thematische 
erzameling. 
)e meeste verzamelaars pas
en zich maar moeizaam aan 
lis het om nieuwe regels gaat. 
)at is ook begrijpelijk, want het 
raagt veel energie en tijd om 
jen verzameling helemaal om 
e zetten. 
och leert de ervaring dat na 
erloop van enige tijd de 
neeste verzamelaars  dus 
)ok zij die niet deelnemen aan 
entoonstellingen  zich laten 
meeslepen' door de nieuwe 
coers. 

Er is evenwel een categorie 
i/erzamelaars, voor wie de 
Dvergang naar het zich laat 
aanzien een vrij zware opgave 
wordt: diegenen die zich heb
Den toegelegd op het samen
stellen van documentaire ver
zamelingen. Bij dit soort verza
melingen kan niet meer wor
den volstaan met een chrono
logische of systematische 
volgorde zoals bij een verza
meling Olympische Spelen, 
100 jaar Rode Kruis, en derge
lijke, maar zal uitvoering moe
ten worden gegeven aan de 
voor thematische verzamelin
gen geldende bekende princi
pes die vallen te omschrijven 
met het begrip creativiteit. 
De zogenoemde herdenkings
verzamelingen zijn daarmee 
duidelijk verleden tijd; be
paalde gedeelten daarvan 
kunnen evenwel worden ge
bruikt voor een nieuw thema. 
Om een voorbeeld te geven: 
een verzameling 'Honderd jaar 
Rode Kruis' zal kunnen op
gaan in een verzameling over 
ontstaan, doel en werkwijze 
van het Rode Kruis, maar zal 
daarin geen overheersend 
aandeel mogen hebben! 
Voor de ene verzameling zal 
het vrij gemakkelijk zijn deze 
om te werken op basis van het 
nieuwe reglement, voor de an
dere wordt dat problematisch. 
Maar zelfs wanneer het 'ge
makkelijk' is, betekent het toch 
nog veel werk. Nu is het zo. 

dat de meeste verzamelaars in 
dat opzicht gelukkig eelt op 
hun thematische ziel hebben; 
geen enkele verzamelaar ont
komt immers aan het regelma
tig om of bijwerken van de 
verzamelingen. Sommigen 
stellen dat jaren uit, maar dat 
maakt het probleem alleen 
maar groter. Hoe het ook zij: 
talrijke verzamelaars staan op 
dit moment voor een moeilijke 
keuze, en dat is iets waar ze 
niet om hebben gevraagd! 

Andermaal Aids 
Omdat in de loop van dit jaar 
uitsluitend afgeronde thema's 
zijn behandeld, is de bericht
geving over een aantal actuele 
en interessante zaken wat in 
het gedrang gekomen. Het is 
ondoenlijk de opgelopen ach
terstand in te halen; in deze af
levering van 'Thematisch pa
norama' daarom een selectie 
uit de stapel ondenwerpen die 
lagen te wachten voor opname 
in de rubriek. 
In de eerste plaats de melding 
dat het ministerie van WVC al 
enige maanden een frankeer
stempel, gewijd aan de actie 
Aids en iver/(gebruikt. Rond 
een afdruk van dit stempel 
zouden zegels met daarop 
vertegenwoordigers van tje
roepsgroepen die een zeker ri
sico lopen door bloedbloed
contact, kunnen worden ge
groepeerd. Met behulp van 
één frankeerstempel kunt u op 
die manier een heel blad aan 
uw verzameling toevoegen! 

Gezondheid 
troef 
Het is begrijpelijk dat over
heidsinstanties ook via hun 
frankeerstempels iets doen 
aan de voorlichting over de ge
varen, verbonden aan alcohol
misbruik. Vorig jaar werd daar
aan in deze rubriek ruime aan

dacht geschonken. Inmiddels 
is weer een aantal van deze 
stempels gesignaleerd; de 
'liefhebbers' attendeer ik er 
graag op: 

Alcohol mondjesmaat 
Basisgezondheidsdienst 
West en Noord Groningen te 
Bedum (HR 8342) 
Gezonder zonder alcohol 
Ansvar te Amsterdam 
(PB 10132) 
Alcohol pas op uw tellen 
Gemeente Oldebroek 
(PB 10898) 

Ook roken is een vanuit ge
zondheldsstandpunt gezien 
riskante zaak. Vandaar 
het frankeerstempel met een 
rode driehoek, een sigaret en 
de tekst 'riskant trekje!', onder 
andere in gebruik bij de Dis
trictsgezondheidsdienst Oost
Groningen te Veendam 
(PR 6545). 

Al deze stempels vormen een 
welkome aanvulling op verza
melingen die op deze thema's 
betrekking hebben! 

In kort bestek 
D Het ministerie van WVC is 
een 'actieve' gebruiker van 
frankeerstempels. Dat blijkt 
niet alleen uit het stempel 'Aids 
en werk', maar ook uit het feit 
dat de actie Nederland Mu
seumland 1988 met een toe
passelijk stempel werd bege
leid. 
D Een ander ministerie, name
lijk dat van Landbouw en Vis
serij, voert dit jaar een fran
keerstempel ter gelegenheid 
van de Europese Campagne 
voor de Landelijke Gebieden 
met als slogan 'Leve het plat
teland'. 
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Boeken
plank 
Katalog der Afrika Aerogramme, deel 
l i l (ZuidAfrika); veel afbeeldingen. 
De Arbeitsgemeinschaft Aerogramme 
van de Europaisctter AeroPhilatelis
tenClub e. V. in Stuttgart is gereed ge
komen met tiet laatste deel van een 
catalogus, gewijd aan de aerogram
men van Afrika. In 1985 werd een 
boekje uitgegeven (nummer 5) waarin 
de aerogrammen worden betiandeld, 
uitgegeven in Afrikaanse landen met 
een landsnaam, beginnend van A tot 
Le. In 1987 een volgde een tweede 
boekje (nummer 7), met daarin de 
overige Afrikaanse landen, met uitzon
dering van ZuidAfrika. 
Nu IS dan als derde deel verschenen 
een boekje over de aerogrammen, uit
gegeven in ZuidAfrika. Daaronder 
wordt ook verstaan ZuidwestAfrika en 
de zogenaamde thuislanden (Bophu
thatswana, Ciskei, Transkei en 
Venda). Zoals we gewend zijn van de 
EAPC is ook deze catalogus weer een 
knap stukje werk. Hij behandelt het be
streken gebied en detailed spitst zich 
vaak toe op kleine verschillen; er is een 
schat aan afbeeldingen opgenomen. 
Uitgegeven door de EAPC e. V. Te be
stellen door overmaking van DM 12.50 
op girorekening 107104704 ten name 
van Werner Wiegand, Burgstraße 8/2, 
D7253 Renningen (Bondsrepubliek 
Duitsland). 

Stanley Gibbons 
Commotïweaftft Two Reigns stamp Calalogue 

St. Helena 
ies 

Stanley Gibbons Commonwealth Two 
Reign Stamp Catalogues St. Helena 
and Dependencies en Falkland Is
lands and Antarctica; resp. 48 en 36 
pagina's; zwart/wit illustraties; for
maat 14.5 X 20 cm. 
In deze eenvoudige, maar redelijk uit
voerige en overzichtelijke catalogi wor
den de uitgiften van de betrokken ge
bieden sinds 1937 opgesomd. 'St. He
lena and Dependencies' omvat de ei
landen Ascension, St. Helena en Tris
tan da Cunha en 'Falkland Islands and 
Antarctica' behandelt de Antarctische 
uitgiften van Australië, NieuwZeeland 
en GrootBrittannië, alsmede de emis
sies van de Falkland Eilanden (en on
derhorigheden), ZuidGeorgia en de 
zuidelijke Sandwicheilanden. 
Uitgegeven door Stanley Gibbons Pu
blications Ltd, Londen en Ringwood. 
Verkrijgbaar bij de erkende postzegel
handel of via Davo Publications Deven
ter Prijzen: £ 4.50 (St Helena) en 
£ 3.95 (Falkland Eilanden). 
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AMSTERDAMSE POSTZEGEL VEILING B.V. 

• Aankoop van postzegels. 
• Internationale veilingen. 
• Volgende veilingen: 

7 en 8 oktober en eind december 
• U kunt dagelijks inleveren op ons kantoor. 
• Grote objecten worden desgewenst bij u thuis 

opgehaald. 
• Voorschotten mogelijk. 
• Voor betere objecten gewijzigde tarieven. 
• Vrijblijvende deskundige taxatie en adviezen. 
• Gratis catalogus. 

Adres: N.Z. Voorburgwal 294,1012 RT Amsterdam, 
Postbus 10474, 1001 EL Amsterdam. Tel. 020258806 
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C Muys, Pioenweg 25 
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Ing A van Dooren 
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meester NBvf^ Assen 
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Inlicfitingen 
Nederland en overzeese gebieden 
J van Hal 
Hoefbladlaan 53 
2555 EB 's-Graventiage 
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Beetslaan 134 
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Hoofd H W vanderVlist 
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1516KVAssendelft 
Keurzendingen uitsluitend aangetekend 
naar de secretaris 
K Kouwenberg 
Thorbeckelaan 238 
2564 BW 's-Gravenhage 

Juryzalcen 
J G Balkestein 
Willibrorduslaan 1 
5591 BG Heeze 
Telefoon 04907-3032 
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J Th A Friesen 
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Telefoon 05470-72135 

Jeugdzaken 
L M A Grandel, Seinestraat 18 
1966 VG Heemskerk 
Telefoon 02510-34676 
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H Gabriels, Park Vronesteyn 57 
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9 tot 17 uur, met uitzonderng van woensdagmorgen en vrydagmiddag Correspondentie van algemene aard, alsmede 
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Jureren in een 
nieuwe jas (3) 
Het jureren 
Is jureren nu eenvoudigweg 
het bezien van de hier zeer 
verkort weergegeven criteria 
tegenover de puntenverde
ling? Zo simpel is het bepaald 
niet. In de praktijk blijkt dat cri-
tena elkaar kunnen overlap
pen. Dat betekent dat be
paalde aspecten meer dan 
éénmaal in beschouwing zou
den kunnen worden genomen, 
hetzij in positieve, hetzij in ne
gatieve zin. Verder Is het niet 
altijd eenvoudig binnen een 

bepaalde waarde - bijvoor
beeld 30 - te bepalen hoeveel 
punten moeten worden toege
kend: 14 tot 16 punten, iets 
daarboven of iets daaronder? 
Wil men bij het jureren het 
credo blijven volgen dat ieder 
zoveel mogelijk moet krijgen 
waar hij of zij recht op heeft, 
dan is er behoefte aan verfij
ning van de normen, ook al 
omdat anders uniformiteit in ju
rering ver te zoeken zal kun
nen zijn. 
Dit heeft er toe geleid dat voor 
de thematische en de posthis-

Tabel 2 

Globale richtlijnen voor de beoordeling van de ontwikkeling 
(uitwerking) voor de thematische en posthistorische klassen 

Ontwikkeling ontbreekt 
Veel series gewoon achter elkaar geplakt 

Ontwikkeling rudimentair 
Teksten spaarzaam aanwezig 

Thema correct maar oppervlakkig uitgewerkt, 
of thema dieper maar zeer onsamenhangend 
uitgewerkt 
Teksten ontbreken veelal en zijn oppervlakkig 
Nog geen verhaal (opsommingen) 

Thema correct maar voor de hand liggend 
uitgewerkt. Teksten zijn aanwezig maar geven 
feitelijke, gemakkelijk beschikbare 
informatie. De lijn van het verhaal is 
slechts enkele malen herkenbaar. Weinig 
creativiteit 

Thema correct en zo nu en dan diepgaand 
uitgewerkt. Lijn van het verhaal meestal 
aanwezig (verbindende teksten), maar niet 
altijd correct en consequent doorgevoerd 
Enige creativiteit en originaliteit 

Thema is correct en diepgaand uitgewerkt 
Lijn van het verhaal is duidelijk aanwezig 
Creativiteit en originaliteit herhaaldelijk 
aanwezig. Enig thematisch speunverk 

Thema is correct en zeer diepgaand uitgewerkt 
Uitweri<ing draagt een duidelijk persoonlijk 
stempel. Thematisch speunwerk herhaaldelijk 
aanwijsbaar 

Uitmuntend 

Schaal 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Punten 

7-8 

9-11 

12-13 

14-16 

17-18 

19-21 

22-24 

25 

torie-klassen 'glijdende scha
len' zijn opgesteld, welke zich 
nog deels in een experimen
teel stadium bevinden. De 
schalen geven aan waarop 
met name gelet wordt bij het 
toekennen van een bepaald 
aantal punten. Voor de traditio
nele en luchtpostinzendingen 
zijn deze schalen in ontwikke
ling. Een klein voorbeeld van 
zo'n schaal wordt tabel 2 ge
geven. 

Hulp van specialisten 
Ondanks deze nieuwe bena
dering in het jureren zal toch 
nog steeds blijven gelden dat 
een jurylid met alles kan weten 
van de inzendingen, met name 
als het gaat om nieuw inge
voerde klassen als maximafilie 
en astrofilatelie, om nieuwe 
thema's, om vernieuwingen in 
de postdienst (automatise
ring), om minder bekende 
landen (bijvoorbeeld in Afrika 
of Azië), om weinig gebruikte 
postroutes, tarieven of stem
pels (bijvoorbeeld buiten
landse veldpost in Siberië ten 
tijde van de Russische revolu
tie), om de postwaardestukken 
van Montenegro of om ver 
doorgevoerde specialisaties. 
Er zijn verschillende mogelijk
heden om een bepaald gebrek 
aan kennis binnen een jury wat 
op te heffen. Zo is bij Mokum-
post voor een aantal verzame
lingen door de jury advies ge
vraagd aan specialisten op het 
desbetreffende gebied of is 
een gesprek gevoerd met de 
inzenders. Dit soort oplossin
gen is mogelijk als daar vol
doende tijd voor beschikbaar 
Is, zowel aan juryzijde als aan 
de andere kant. Daarnaast 
wordt in de jury-adviescom
missie overlegd of vooraf - bij
voorbeeld bij aanmelding of tij
dig vóór een tentoonstelling -
meer gegevens over de inzen
ding kunnen worden verschaft. 
Gedacht kan worden aan het 
toesturen van het plan en de 
inleiding die bij elke inzending 
vereist worden. Hierdoor kun
nen juryleden zich wellicht be
ter voorbereiden op de inzen
dingen dan tot dusver mogelijk 
is. 
Ondanks dit alles zal nooit vol
ledig kunnen worden voorko
men dat het puntentotaal voor 
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een inzending van tentoonstel
ling tot tentoonstelling verschil
len vertoont; de juryleden wis
selen per tentoonstelling en ju
ryleden zijn tenslotte ook maar 
mensen. 
Als een inzender met de jury 
over zijn inzending van ge
dachten wil wisselen is daar op 
iedere tentoonstelling in de 
wedstrijdklasse gelegenheid 
voor. Elk jurylid moet bereid 
zijn de beoordeling nader aan 
de inzender toe te lichten. Het 
is echter niet de bedoeling dat 
het grootste deel van dat ge
sprek wordt besteed aan een 
discussie over het aantal pun
ten dat verleend is of dat naar 
de mening van de inzender 
verleend had moeten worden. 
Ook hier geldt 'don't shoot the 
pianist, he is doing his utmost'. 
Een jurylid kan in zo'n gesprek 
een aantal suggesties doen. 
Het al of niet opvolgen daar
van is een beslissing van de 
inzender, want het is zijn in
zending en hij mag - in vrijheid 
en, maar gehoopt wordt, in blij
heid - op zijn manier zijn ver
zameling opzetten. 
Gezien de toch wat gewijzigde 
opzet in het jureren kunnen 
gesprekken tussen jury en in
zenders bijzonder nuttig blij
ken, omdat in onderling begrip 
gestreefd kan worden naar de 
beste resultaten binnen de 
grenzen van het systeem. 
Tenslotte nog dit: internatio
naal wordt bezien of voor de 
tentoonstellingen ook een in
deling in tijdperken gewenst 
kan zijn. Het gaat dan om de 
penode vóór 1900, de jaren 
1900 tot ongeveer 1945 en de 
moderne tijd na 1945. Welke 
invloed dit zal hebben moet 
worden afgewacht. 

Oproep nieuwe 
juryleden 
In een van de vorige nummers 
van 'Philatelie' werd een op
roep geplaatst aan filatelisten 

met belangstelling voor het ju
reren. Hierop werden in korte 
tijd al twintig reacties ontvan
gen. 
Als u in het komende winter
seizoen wilt 'meedraaien' in 
het jurywezen en u hebt zich 
nog niet aangemeld, dan is er 
nu nog een laatste gelegen
heid om dit alsnog te doen. 
Voor de goede orde wordt er 
op gewezen dat de kwalifica
ties waaraan nieuwe juryleden 
worden geacht te voldoen, be
doeld zijn als brede richtlijnen. 
Als u bijvoorbeeld niet te lang 
geleden de leeftijdsgrens van 
50 jaar gepasseerd bent, zal 
dit geen beletsel behoeven te 
zijn om u toch op te geven als 
potentieel jurylid. Met name 
wordt ook uitgezien naar da
mes. Het heeft er momenteel 
namelijk alle schijn van dat ju
reren een typische bezigheid 
voor mannen blijft. 
Gegadigden dienen zich snel -
dat wil zeggen: voor eind au
gustus - (schriftelijk) op te ge
ven bij de Bondscommissaris 
Juryzaken, de heer J. Balke-
stein, Willebrorduslaan 1, 
5591 BG Heeze. 

Aanvulling 
Bondserelijst 
Op de Bondserelijst kan de 
volgende aanvulling worden 
gegeven (alle vermelde onder
scheidingen werden in 1988 
uitgereikt): 

Goud: 
E.J. Mulders, Eindhoven 
Th. Stem, 's-Hertogenbosch 

Zilver: 
Mevr. J. Dekker-van Doorn, Am
sterdam 
J. Goossens, Terneuzen 
J.C. Kooijmans, Zwijdrecht 
M. Reumkens, Landgraaf 
W. Schoitissen, Heerlen 
J.G.M, de Wilde, H.l. Ambacht 
L. de Wilde, Hulst 
J. Zagt, Bilthoven 

Thematische expositie 
Wien '90 in Wenen 
Van 19 tot 28 oktober 1990 zal 
te Wenen onder de titel Wien 
'90 een thematische tentoon
stelling worden gehouden. De 
expositie, die door het Ver
bond van Oostenrijkse Filate
listenverenigingen wordt geor
ganiseerd, valt in klasse 1 
(Rang 1). De tentoonstelling 
zal zes klassen omvatten, te 
weten: 
1. Thematische verzamelingen 
2. Maximafilie 
3. Streekhistorische verzame
lingen thematisch opgezet 
4. Streekhistorische verzame
lingen (posthistorie) 

5. Literatuur voor de klassen 
1-4 
6. Jeugdverzamelingen voor 
de klassen 1 -4 

Omdat de klassen 3 en 4 niet 
binnen het bestek van de FIP-
reglementen vallen wordt 
Wien '90 niet onder auspiciën 
van de FIP gehouden. 
Nederlandse verzamelaars 
zijn uitgenodigd om aan deze 
expositie deel te nemen. Tot 
Bondscommissaris is aange
wezen ir. C. Stapel, Delfland 4, 
9405 NL Assen, bij wie men 
zich kan aanmelden. 

Onderscheidingen Bondsdag 
1988 in beeld gebracht 
Bijgaande foto's geven een 
beeld van de uitreiking van di
verse onderscheidingen tij
dens de Bondsdag in de Pan
dahallen op zaterdag 28 mei 

jongstleden (zie 'Philatelie' va 
juni, pagina 402). De foto's 
werden gemaakt door Foto
persbureau Stevens te Hilver
sum. 

Mevrouw T.B. Steiner-Spork werd benoemd tot erelid van de Bond Op de foto wo 
ze geflankeerd door Bondsvoorzitter C Muys (rechts), aan wie een geldprijs uit tiet 
H P van Lentefonds werd toegekend, en Bondscommissaris H van den Berg, die 
de Bondsfierinneringsmedaille in goud ontving 

De fleren C Stapel (links) en L De Clerq werden geïnstalleerd als lid van tiet 
Costeruskapittel, ze ontvingen de eretekenen uit tianden van Bonds- en kapittel-
voorzitter C Muys 

De heer B Buurman (links) overhandigt namens de beleidscommissie van de stich 
ting H P van Lentefonds geldprijzen aan de heren A H L van Veen (rechts) en J 
Nijmeijer 

Leden
mutatie 
Voor het lidmaatschap van de 
Bond hebben de volgende ver
enigingen zich kandidaat ge
steld: 
Postzegelvereniging Phile-
tica te Sliedrecht (de heer A. 

Stam, Molenhoek 6, 2973 AG 
Molenaarsgraaf) en 
Fiiatelistenvereniging Zulde 
lijl< Afrika (de heer J. Stolk, 
Wilgensingel 166,3053 CZ 
Rotterdam). 
Eventuele bezwaren kunnen 
door verenigingen binnen drie 
maanden bij het Bondsbureau 
worden ingediend. 



K 
Ir^'i 
M 

1 * 3 i ^ 
l^^y 
^^^^^ 
| A ( O ) 
| A ( O ) 
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18(0) 
l9(o) 
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b 2 x 
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bo/45 X 
15(0) 
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B5/79X 
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B1a/94ax 
65/00 X 
101/17 X 
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Hoia/11ax 
h l9/32 X 
h33x 
h34x 
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h35x 
h 36/42 X 
he i X 
h61ax 
h58b/61bx 
h 69/87 X 
h 88/05 X 
P32/51 X 
B90/96 X 
P04/ I2x 
p i 4 / 2 5 x 
P26/30 X 
[326/30(0) 
psi /SOx 
1368/73 X 
1374/77 X 
p74/77(o) 
P78/89 X 
P93/98 X 
p93/98(o) 
P98A/F X 
1399/04 X 
k05/18x 
k l 9 x 
U i 9(0) 
U20/25 X 
U20/25(o) 
W26/29 X 
U26/29(o) 
ksox 
U30(o) 
k31/36x 
k31/36(o) 
k37/40 X 
U41/58X 
k58ax 
1458(0) 
U58a(o) 
M59/60 X 
M60A/65 X 
460A/65(0) 
M66x 
467/70 X 
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25,— 

1 , — 
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80,— 
65,— 

7,50 
10,— 
15,— 
12,— 
12,— 

4 ,— 
2,25 

100,— 
8,— 

15,— 
95.— 

120,— 
418,— 

50,— 
149,50 

9,80 
325,— 

29,— 
320,— 
165,— 

20,— 
375,— 

9,50 
98,— 
25,— 

152,50 
160,— 
135,— 
155,— 
275,— 

7,50 
40,— 

125,— 
20,— 
24,— 
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37,50 
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37,50 
45,— 
42,50 
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12,50 
30,— 
37,50 
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108,— 
330,— 
135,— 
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25,— 

175,— 
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52,50 
14,40 
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8,— 
66,— 

5,— 
97,50 

105,— 
1,80 
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O O S T E N R I J K 
Goedkoop, vanaf 10 et. Yvert Fr. 

1 470(0) 
471/76 X 
471/76(o) 
477/80 X 
477/80(0) 
482 X 
483 X 
483(0) 
484 X 
485/88 X 
489/94 X 
496/98 X 
499/02 X 
503/05 X 
506/14 X 
517/33 X 
534/38 X 
539/42 X 
543/52 X 
543 II X 
553/75 X 
553/75 
keur(o) 
577/99 X 
600/32 X 
634/37 X 
638/45 X 
648/52 X 
648/52 
Camet(o) 
697/11 X 
722/31 X 
732/38 X 
738A/54A x 
755/62 X 
765/68 X 
765/68(0) 
773/76 X 
779/81 X 
788/90 X 
788/90(0) 
794/97 X 
794/97(0) 
798/99 X 
800 X 
801/07AX 
809 X 
809(0) 
810/11 X 
812 X 
812(o) 
813/15 X 
816 X 
816(o) 
819/20 X 
821 X 
822/26 X 
822/26(o) 
832/37 X 
832/37(0) 
839 X 
840 X 
845/49 X 
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16,50 
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7,50 

30,— 
25,50 
25,— 
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26,— 
25,— 
18,— 
18,— 
18,— 
14,— 
10,— 
15,— 
18,— 
19,50 
22,— 
10,— 
30,— 
30,— 

mooi gebruikt 
ook veel losse 
waarden leverb. 
gaarne-manco-
opgave. 
Kranten 
1(0) 
8(0) 
9 x 
9(0) 
12/15 x 
12a/15ax 
16/19AX 
16/19BX 
25/28 X 
29/35 X 
36/54 X 
Luchtpost 
1/3 X 
4/11 X 
12/31 X 
29(o) 
30(0) 
31(0) 
32/46 X 
46(o) 
47/53 X 
54/60 X 
54(0) 
55(0) 
56(0) 
57(0) 

75,— 
144,— 

48,— 
17,50 
10,— 
66,— 
49,50 
25,— 

3,20 
3,— 
3,— 

27,75 
15,— 

180,— 
72,— 
22,50 
15,— 
96,— 

100,— 
9,— 

244,— 
4 , — 

23,40 
7,20 

108,— 1 

158(0) 108,— 
59(0) 33,50 
60(0) 4 ,— 
Porto 
1/9x 82,50 
10/21 X 49,— 
34/43 X 63,50 
34/43(0) 10,— 
34a/43aB x 59,75 
44/45(0) 21,60 
49/59 X 10,— 
60/63 X 8,— 
64/74 X 54,— 
75/01 X 2,50 
111/30 X 30,— 
131/54 X 225,— 
155/70 X 19,75 
171/84 X 2,50 
185/99 X 3,— 
200/27 X 12,75 
228/53 X 29,50 
Porto/Kranten 
1 III X 25,— 
1 II X 37,50 
3 III X 37,50 
4 1 X 350,— 
8/9(0) 4 ,— 
Veldpost 
1/21 X 275,— 
22/48 X 49,80 
49/68 X 32,— 
Kranten 
1/4x 4,70 
Bez. Italië 
1/20 X 6,— 
21/22 X 24,— 
23/26 X 2,25 
27/40 X 49,— 
Porto 1/4 X 14,— 
Bez. Roemenië 
1/17 X 18,— 
18/34X 7,— 
Bez. Servië 
1/21 X 44,— 
22/42 X 425,— 
Karinthiè 
1/19 X 27,50 
Kreta, Levant 
div. kantoren 
leverbaar 
Afdeling 
Postfris z.pl. 
232/51 XX 20,— 
290/96 XX 55,— 
326/30 XX 78,— 
331/50 XX 188,— 
368/73 XX 19,50 
378/89 XX 365,— 
393/98 XX 135,— 
399/04 XX 202,— 
419 XX 2 1 , — 
431/36 XX 350,— 
437/40 XX 74,— 
459/60 XX 6,50 
460A/65XX 145,— 
477/80 XX 170,— 
481 XX 1 , — 
482 XX 32,50 
483 XX 66,— 
484 XX D P 
485/88 XX 22,50 
489/94 XX 44,— 
496/98 XX 7,50 
499/02 XX 14,— 
543/52 XX 245,— 
576 XX 2,— 
600/32 XX 15,— 
633 XX 5,40 
634/37 D XX 15,50 
634/37 XX 325,— 
647 XX -,80 
648/52 XX 2 1 , — 
653/62 XX 18,— 
666/73 XX 4,25 
675/84 XX 4,50 
687/92 XX 2,— 
694/95 XX 12,50 
696 XX -,75 
697/11 XX 56,— 
712/21 XX 3,50 
722/31 XX 10,80 
732/38 XX 52,50 
738A/54AXX 190,— 
755/62 XX 24,50 
763 XX 4,50 1 

1764 XX 
765/68 XX 
769 XX 
771 XX 
772 XX 
773/76 XX 
777 XX 
778 XX 
779/81 XX 
782 XX 
783 XX 
784 XX 
785 XX 
786 XX 
787 XX 
788/90 XX 
791 XX 
792 XX 
793 XX 
794/97 XX 
798 XX 
799 XX 
800 XX 
801/07AXX 
808 XX 
809 XX 
810 XX 
811 XX 
812 XX 
813 XX 
814 XX 
815 XX 
816 XX 
817 XX 
818 XX 
819 XX 
820 XX 
821 XX 
822/26 XX 
827 XX 
828 XX 
829 XX 
831 XX 
832/36 XX 
838 XX 
839/40 XX 
845/59 XX 
850 XX 
851 XX 
852 XX 
853/54 XX 
855 XX 
856 XX 
857 XX 
858 XX 
859 XX 
860 XX 
861 XX 
862 XX 
864/65 XX 
869A/74 XX 
869/74B XX 
Lp.4/11 XX 
Lp. 32 /46 XX 
Lp. 47/53 XX 
Lp. 54/60 XX 
Lp. 61/65 XX 
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11,70 
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14,40 
5,— 

20,70 
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18,— 
10,80 
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162,50 
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95,— 
6,30 
9,— 
9,— 

36,— 
5,50 

29,75 
10,— 
10,— 
31,50 
10,80 
11,70 
11,70 
21,60 
20,— 
13,50 
11,70 

6,30 
18,— 
18,— 
3,50 

10,— 
16,20 
21,60 
24,30 

9,— 
72,— 
54,— 

4,50 
4 , — 
4 , — 

14,40 
27 ,— 

7,20 
6,30 

24,30 
21,60 

6,30 
3,— 
5,40 
9,75 

60 ,— 
39,50 
25,50 

145,— 
12,— 

425,— 
5,— 

Kpl. jaargang 
1959 XX 
1960 XX 
1961 XX 
1962 XX 
1963 XX 
1964 XX 
1965 XX 
1966 XX 
1967 XX 
1968 XX 
1969 XX 
1970 XX 
1971 XX 
1972 XX 
1973 XX 
1974 XX 
1975 XX 
1976 XX 
1977 XX 
1978 XX 
1979 XX 
1980 XX 
1981 XX 
1982 XX 
1983 

1 1 , — 
13,— 
17,— 
30,— 
14,50 
18,— 
13,50 
12,50 
13,— 
18,50 
33 ,— 
22 ,— 
18,50 
27,— 
19,— 
2 1 , — 
26,50 
33,50 
24,50 
30,— 
29,50 
29,50 
37,50 
36,— 
39,— 

enz. op aanvraag. 

Nrs Yvert, ook behandeling van opdrachten volgens Michel of Philex, prijzen dan op aanvraaq. 
Alle zegels zi|n pracht ex. tenzi] anders aangegeven. xx=postfris zonder plakker, x= 
met plakker, (o)=mooi gebruikt. Bij opdracht boven ƒ 500,- 2% kortina voor contant. 

ongebr. 
^anbod 

geldig voor zover de voorraad strekt. Porto extra, echter franco vanaf ƒ 250,- opdracht. Postairo 
271040. Prijzen incl. BTW. Geen winkel, bezoek gaarne na afspraak. 

1 J . H . A 
ROSENDAEL 2 

TEL 

C t C E R I M A N N 
- 1 1 2 1 H H LANDSMEER 
.. 0 2 9 0 8 - 3 9 6 6 
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Postzeffelhandel -M. V r k 7 ^ ^ J X i ^ £ ^ V ^ . I . M A C > V - J . . I . W - ^ / A 

QUIRIJNS 
AMSTERDAM 
De hoogste prijs voor uw 
collecties/partijen 
P O S I Z K G E L S . 
Gratis tax. Bez. aan huis. 
Correcte afwikkeling 
Kantoor/Bezoekadres 
Bosb. Toussaintlaan 51 
1215 CB Hilversum 
035-19470 
Bezoek in Amsterdam alleen volgens afspraak. 

U kunt ons de gehele week 
bereiken van 8.00-22.00 uur. 

VÓÓR U VERKOOPT, 
BEL ONS! 

E R M O E T T O C H ' N R E D E N Z I J N , 
D A T \A^IJ R E E D S 4 0 J A A R L A N G 
Z O S U C C E S V O L V E I L I N G E N 
O R G A N I S E R E N . 

Onze uitgebreide relatiekring vraagt 
doorlopend betere losse nrs. resp. 
series en verzamelingen van vrijwel alle 
landen. 
Wenst u 'n goede prijs voor uw collectie 
en of doubletten te ontvangen neemt u 
dan eens contact op met 
ondergetekende. 

Voor onze 1 5 4 S T E V E I L I N G kan tot nader order 
nog uitsluitend kwalitatief goed materiaal worden 
toeqevoeqd. 
~ ^ ^ ^y ^ ^ ^y 

Indien aangetekend verzonden zijn uw zendingen tot 
ƒ 5 0 . 0 0 0 - door ons verzekerd. (A.u.b. géén zendingen 
beneden een verkoopwaarde van ƒ 500,-). 

/ ^ , /^ ./? ^-^>^Vi J //Tyo^-ij^y/} ii£>j//yyj^y 
^_y Od^.'CiSG^c^ti'f^^yoty/'u/^ 

^ l7 ^ 

0 W? r^/ /^ 

Beëdigd Makelaar en Taxateur 
Kantoor: St. Annaplein 7, Postbus 3106,5003 DG TILBURG 
Tel. 013-421776. 

^ ^ 
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VERZAMELAARSVEILING 
Elke zes weken een schnftelijke veiling 
Van Postzegels, FDC's, Postwaarde s t ukken , 
Ans ich tkaar ten , Boeken, enz enz Ook rondzendingen 
Gratis veilinglijst op aanvraag 

P f n - i j f c - « ! . Postbus 23420, 3001 KK, Zwarte Paarde-
• U « I r r U I l l i j straat 12, Rotterdam, Tel 010-4143036 

FRANKRIJK-NEDERLAND-ANDORRA-SPANJE 
Gratis prijslijst op aanvraag 

PHILATELIE " P R I O R " 
Westerzicht 390 
4385 BN Vlissingen 
Tel 01184-64869 I F S D A 

WILLEM & MARY: max. kaart: ƒ 6,30, Spec. Boottocht-kaart: ƒ 5,-
SPEC. STEMPELS op 1ste dag: nominaal ƒ 1,50 
2 spec. Iste-dag-stempels op 1 fdc nom.+f 2,50 
Profil en Postz. mapjes op 1ste dag: nom.+f 2,50 
FDC's met plaatsnrs en teksthoeken 
opfdc:2nom.-i-/1,35 

0 5 9 7 8 - 1 8 4 7 8 

» O S T 4 k : 
W. H Bosgrastr 26 
9665 PD Oude Pekela 

M O E L A B P U I - A H A P 

Voor al uw aanvragen nieuwe uitgiften van J o r d a n i ë 
(elke hoeveelheid van de komende uitgiften) 

Ook voor al uw postzegels A r a b i s c h e l a n d e n . 
PO Box 2493, Amman/Jordanie. Telex 21627 Noel Jo, 

Fax- 00962/6/648904. Tel. 09-962 639817-643983 

WERELD NIEUWTJESDIENST 
A B O N N E M E N T E N voor zowel landen 
als motieven. Vraag om onze speciale 
icwartaaiaanbiedingen-li jst. Grote 
stock van Nederland en O.G. en West-
Europa, tevens Engeland en gebieden. 

POSTZEGELHANDEL 

„DE Dl tt 
Nieuwstraat 3 - 5211 NL Den Bosch Telefoon 073-132157 DRIESSEN PHILATELIE 

POSTZEGELS NEDERLAND 
* posttris, gestempeld en 

ongebruikt, waaronder 
zeer uitgebreid: losse 
nummers, ook postfris! 

* verzorgde kwaliteit tegen 
de laagste prijs. 

* gratis maandelijkse 
prijslijsten op aanvraag, | 
een briefje of telefoontje is 
voldoende. 

Wat anderen er van denken: 
„zegelszeer fraai"HZ. 
..uitmuntende verzorging" 
LH. 
„tot zeer grote tevredenheid" 
B.D. 
..zeer korrekt geregeld" S.N. 
..zeer tevreden over prijs en 
kwaliteit" B.Z. 
..eerste kwaliteit, als altijd" 
e.G. 
(kopieën van deze brieven zi|n 
opgestuurd, '- " " 

Postbus 222, 7240 AE Lochein. Giro 7973 
De Heest 1, Loctiem. Tel. 05730-54493 

iïU Signoscope 
de eerste optische-electrische 
watermerkzoeker. 

/ 4,- of 
ƒ 2000-
De Safe-Signoscope maakt 
zichtbaar hoeveel bijvoor
beeld deze postzegel 

Michel Nr. 137 of 137 y. Waard IS. 

Met de Signoscope kunt u voor de eerste keer zonder chemische hulpmiddelen het watermerk duidelijk zichtbaar 
waarnemen. Secondesnel kunt u de kwaliteit van het zegel controleren, papier onregelmatigheden ontdekken, repa
raties en zijden draadjes ontdekken enz. 

De Signoscope kunt u met een transformator op het lichtnet aanschakelen of met batterijen gebruiken (5 mignon 
batterijen - 1,5 volt). 

i 5 

Signoscope Bestel nr. 9886 ƒ325,— 
Transformator Bestel nr. 9887 ƒ 29,— 
Set batterijen (5 stuks) 
Mignon 1,5 V LR 6 Bestel nr. 9888 ƒ 8,75 
Stof kap Bestel nr. 9891 ƒ 14,— 

Wij geven een jaar garantie op dit apparaat 
(uitgezonderd op de batterijen en lampje). 

Vraag gratis demonstratie bij uw handelaar 
of bel voor gratis folder: 

Safe-importeur: Fa. J. van Mastrigt - Botersloot 20 - 3011 HG Rotterdam - Telefoon 010-4143580 
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erenigings-
nieuws 

Samenstelling: 
Mevr. E. Braakensiek 
Postbus 5905 
3273 ZG Westmaas 
Telefoon 01864-1776 

lultingsdata voor het verenl-
ngsnieuws (In enkelvoud) en muta-
es (in tweevoud): oktobernummer: 
) augustus, novembernummer: 4 
(tober en decembernummer: 1 no-
smber. Nakomende mutaties en 
lutatiestaat (in drievoud) 10 dagen 
a vermelde data. 

et overnemen van de in deze rubnek 
irmelde gegevens is slechts toege-
taan na schrifteli|ke toestemming van 

redactie van Philatelie 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
AN POSTZEGELVERZAMELAARS 
leer mw M N Slager-Bosga, Leem-
uilen 6, 8051 PW Hattem, tel 05206-

945 Penningm Ir E H van 
Iroekhüizen, C T Storkstraat 10, 
553 AR Hengelo (0) Ledenadm 
E M Putman, Mauritslaan 8, 7261 

!L Ruurio Dir Rondzending G J v d 
ogt, Mendelvi/eg 14, 2771 TN Bos-
:oop,tel 01727-3134 

POSTZEGELVERENIGING 'BREDA' 
iecr P M van Spellen, Hendrik 
loeymakerstraat 19, 4827 CH Breda, 
el 076-870738 Ledenvergadering op 
!3 aug , o a lezing Jeugdbijeen-
;omst op zondag 4 sept inhetge-
neenschapshuis 'De Zandberg', Zand-
)erglaan 54 bis, Breda van 10 00 -
2 30 uur, met ABC-cursus Postze-
lelsoos op woensdag 14 sept van 
4 00-16 30 uur 

I. VERENIGING VAN POSTZEGEL-
rERZAMELAARS 'HOLLANDIA' 
AMSTERDAM 
Jecr J J Groen, Meerstraat 38, 
1411 BH Naarden, tel 02159-41211 
Seen bijeenkomst m augustus 

I. UTRECHTSCHE PHILATELISTEN-
/EREENIGING 
Jecr J J van Markesteijn, Cathanj-
iesingel78, 3511 GN Utrecht, tel 
)30-310185 (alleen 's avonds) Le
ienvergadering op 30 augustus, 
!0 00 uur in het Jaarbeurscongre-
icentrum, Croeselaan, Utrecht 

). HAAGSCHE PHILATELISTEN-
/EREENIGING 
>ecr G J M Rese, Hammarskjold-
aan 473, 2286 HM Rijswijk Leden-
idm F A A Schoevaars, Nieuwen-
lamlaan 270, 2547 JR 's-Gravenhage 
.edenbijeenkomst op dinsdag 20 
;ept, 20 00 uur m de benedenzaal van 
Je Houtrustkerk, Beeklaan 535, 
s-Gravenhage 

6. INTERNATIONALE VERENIGING 
'PHILATELICA' 
Kantoor Korte Poten 9a, 2511 EB 
s-Gravenhage Secr postadres Mo-
-elgaard 19,3206 AP Spijkenisse 

Centrale ledenadministratie tel 070-
652324 Rondzendverkeer tel 070-
652211 Lijst van afdelmgssecretaria-
ten en bijeenkomsten (Wijzigingen 
voor deze rubriek en bestuursmutaties 
met opgave van lidnummer aan de 
Centrale Ledenadministratie, Korte Po
ten 9a, 2511 EB 's-Gravenhage) Wij
zigingen en aanvullingen in deze lijst 
geplaatst m het meinummer 
Amstelveen: mw W Verhoet-Zeven-
huizen, postbus 992,1180 AZ Amstel
veen, tel 020-410202 
Brielle/Westvoorne: J van Elswijk, 
van der Fuyckstraat 37, 3232 AL 
Brielle,tel 01810-13119 2e donder
dag 20 00 uur, Soc Cultureel Cen
trum 'De Goote', Reede 2, Brielle 

7. ROnERDAMSCHE PHILATELIS-
TENVEREENIGING. 
Secr PJ van de Kasteele, Veldhof 3, 
Berkel-Rodenrijs Ledenadm A G 
Schipper, Schepenstraat78a, 3039 
NM Rotterdam, tel 010-4651376 Le
denvergadering maandag 29 aug , 
vanaf 19 00 uur. De Romeijnshof, 
Stresemannplaats 8, Rotterdam-Om
moord Agenda zie mededelingenblad 
Clubbijeenkomsten zaterdag van 14 00 
tot 16 00 uur in het wijkcentrum Mid
delland, Ie Middellandstr 103, Rot
terdam Donderdag 1 sept vanaf 
19 00 uur in sporthal Asterloo, Rotter
dam-Zuid, (metro Slinge) 

9. AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
'DE PHILATELIST' 
Secr J de Vries, Postbus 138,1260 
ACBIaricum,tel 02152-57245 Alg 
vergadering op 5 sept m het Woest-
dumcentrum, aanvang 20 00 uur, zaal 
open 19 00 uur Bijeenkomst op dins
dag 20 sept inCasa 400, aanvang 
20 00 uur Middagbijeenkomst op 22 
sept in Woestdumcentrum, aanvang 
14 00 uur, zaal open 13 30 uur. 

10. POSTZEGELVERENIGING S.P.A., 
AMSTERDAM 
Secr /penningm N J Stam, Essen-
laan 117,1161 EC Zwanenburg, tel 
02907-4422 Bijeenkomsten op 6 
sept en4okt in het ontmoetingscen
trum. Dr Schaepmanstr 16, Halfweg, 
aanvang 20 00 uur 

15. FIUTELISTENVERENIGING 
AMSTERDAM-NOORD 
Secr P G M Stouthart, Amsterdam, 
tel 020-310520 Bijeenkomsten 2 en 
23 sept, 14 ok t , 4 en 25 nov en 16 
dec m de benedenzaal van de Bethel-
kerk, Plejadenplem 44, Amsterdam-
Noord, (Tuindorp Oostzaan) aanvang 
20 00 uur 

16. FILATELISTENVERENIGING 'DE 
GLOBE' 
Secr D C Thieme, Beemdgras 30, 
3902AMVeenendaal,tel 08385-
14141 Ledenadm F Wessels, O L 
Vrouwestraat 63, 6666 AK Heteren, 
tel 08306-23158 
Afdelmgssecretariaten en data van de 
bijeenkomsten 
Apeldoorn: F W N Hugenholtz, Aris-
totelesstraat 859, 7323 NV Apeldoorn, 

3e maandag 
Arnhem: G A Macrander, Sleedoorn-
laan 6,6841 AB Arnhem, Ie dinsdag 
Barneveld: mw M M A Meinders-
Schimmel, Da Costastraat 16, 3771 
ZB Barneveld, 2e donderdag 
Beuningen/Ewijk: L W Tillema, 
Sportlaan 4, 6551 AX Weurt, 3e don
derdag 
Brummen/Eerbeek: mw W van 
Soldt, Veldkantweg 57, 6961 HG Eer
beek, laatste maandag even maanden 
te Brummen, oneven maanden te Eer
beek 
Dieren: L Verschuur, Willem Keslaan 
2, 6952 DM Dieren, Ie en 3e dinsdag 
Dlnxperlo:J Westerveld, Wendelen-
kamp 3,7091 TV Dmxperlo, 3e dins
dag 
Doesburg: T G M v d Sman, Begonia-
straat 51, 6982 CV Doesburg, 2e 
maandag 
Doetinchem: A Bakker, W de Zwij
gerlaan 16, 7001 GH Doetinchem, 2e 
donderdag 
Druten: J J Gubbels, Rijdt 36, 6631 
AT Horssen, 2e donderdag 
Duiven/Westervoort: A F B M Bom, 
Oranjestraat 26, 6921 ZJ Duiven, 2e 
maandag 
Ede:mw Z Weener-Beerdsen,Tol-
Ienburg32,6714EKEde, ledonder-
dag 
Eist: J E Hartog, Zoetendaal 5, 6662 
XG Eist, 2e maandag 
Epe:JB Haverkamp, Woestijnweg 
170,8172 CW Vaassen, laatste don
derdag 
Hengelo (G): H van Dalen, Roosevelt-
singel 25, 6981 EG Doesburg, 3e 
maandag 
Lichtenvoorde: A Hukema, Slee-
doomstraat 16, 7132 CH Lichten
voorde, laatste dinsdag 
Lobith:PA deJong, Haggenburg-
straat 16, 6911 BG Pannerden, 3e 
dinsdag oneven maanden 
Nijmegen: T H Holl, Hegdambroek 
11 -08 6546 VE Nijmegen, 2e vrijdag 
Oosterbeek: A Bootsma, Nieuwland 
78, 6862 GE Oosterbeek, 2e dinsdag 
Renkum/Heelsum: W J G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 6871 VN 
Renkum, 3e maandag 
Rheden/De Steeg: A F Muller, Dal
weg 2, 6994 CP De Steeg, laatste 
maandag 
Rhenen: J A T van Goethem, Heren
straat 86, 3911 JG Rhenen, 3e maan
dag 
Varsseveld: C R Keesman, Burg 
Goldbergstraat 10,7051 CD Varsse
veld, 2e dinsdag 
Veenendaal: W Dijkstra, Duizend 
Roeden 19,3901 KA Veenendaal, 2e 
dinsdag 
Veip/Rozendaal: H Wolthuis, Wul
penstraat 6,6883 ET Velp, 1 e maan
dag 
Wageningen: R E Labruijere, Hinde
laan 21,6705 CV Wageningen, 2e 
maandag 
Wlnterswi|k/Aalten: mw H teSelle-
Leemkuil, Morgenzonweg 101, 7101 
BJ Winterswijk, Ie dinsdag even 
maanden te Winterswijk, oneven 
maanden te Aalten 
Wijchen: mw K van Kesteren-van 

Vhet, Kraaijenberg 9609,6601 PC Wij
chen, Ie zondag 
Zet ten:JGM Cuppen, H Dunant-
plantsoen 11, 6671 BS Zetten, bij toer
beurt te Opheusden, Zetten, Hervel-
N en Dodewaard 
Zevenaar: J A A v d Düngen, Wil-
genhoek 10, 6903 BT Zevenaar, 3e 
donderdag 
Zutphen: mw M J Renssen, Leeuwe-
riklaanlO, 7203JEZutphen, ledms-
dag 
Individuele leden L W van Kooi, Ooi
evaar 16, 3435 EN Nieuwegein, cor
respondent en tevens hoofd rondzen-
dingen individuele leden 

17. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'ASSEN' 
Secr H Gerrits, Speenkruidstraat 9, 
9404 HA Assen, tel 05920-13698 
Penningm A B Hadderingh, Peli-
kaanstr 25, 9404 CH Assen, tel 
05920-10692 Rondzending J J G 
Schaap, Leie 1, 9406 EH Assen, tel 
05920-50434 Bijeenkomsten laatste 
dinsdag van de maand in 'Bellevue', 
aanvang 20 00 uur 

19. POSTZEGELVERENIGING 
'ONDERLING CONTACT' 
BERGEN OP ZOOM 
Secr CJ Meesters, Stellestraat 9, 
Rilland-Bath Ledenadm J Rutten, 
Franciscusberg 2, Bergen op Zoom 
Rondzending J Koopman, Past Ju
tenlaan 64, Bergen op Zoom Bijeen
komsten op 13 sept en 11 okt inde 
HollandscheTuin, Huybergsestraat 
14, Bergen op Zoom, junioren 18 30 
uur, senioren-19 30 uur 

20. KENNEMER POSTZEGELCLUB 
BEVERWIJK 
Secr Th Erkamps, Beneluxlaan334, 
1966 WX Heemskerk, tel 02510-
37108 Bijeenkomsten op 22 aug ,12 
en 26 sept m de Nieuwe Slof, Kerk
straat 146, Beverwijk Zaal open 19 00 
uur 

23. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DELFT' 
Secr mw A Mafia-Vos, Hof van 
Delft laanlig, 2613 BL Delft, tel 015-
126904 Bijeenkomsten iedere eerste 
donderdag van de maand in het kerk
gebouw 'Immanuel', Schoenmaker
straat 1, Delft, aanvang 20 00 uur, 
zaal open 19 00 uur, geen bijeenkom
sten in juli en aug 

24. PHILATELISTEN VERENIGING 
'DE FIVEL', DELFZIJL 
Secr T G Medema, Zwaluwoever 
46, 9932 LC Delfzijl, tel 05960-
20199 Rondzending H Bergman, 
Kustweg 346, 9933 BR Delfzijl, tel 
05960-15311 Bijeenkomsten iedere 
tweede maandag van de maand in de 
'Bolder', Molenbergplein, Delfzijl, aan
vang 19 30 uur 

25. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DORDRECHT' 
Secr S D Akkerman, Nolensweg 
104, 3317 LG Dordrecht, tel 078-
170884 Bijeenkomsten iedere tweede 
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woensdag van de maand in gebouw 
C J M V , Burg de Raadtsingel Dor
drecht, aanvang 20 30 uur, zaal open 
19 30 uur 

26. DORDTSE PHILATELISTEN-
VERENIGING 'DE POSTJAGER' 
Secr J J Ouwerkerk, Rozenhof 19, 
3311 JT Dordrecht Rondzending 
A H J de Boever, J W Frisostr 62, 
Dordrecht, tel 078-137708 

27. PHIUTELISTENCLUB 
'EINDHOVEN' (P.C.E.) 
Secr en ledenadm C Loch, Jan van 
Eyckgracht 191, 5645 TH Eindhoven, 
tel 040-119654 Rondzendverkeer 
EJ Mulders, Boutenslaan 185, 5654 
AN Eindhoven, tel 040-518805 Bij
eenkomsten op de eerste woensdag 
van de maand in het activiteitencen-
trum Henr Roelants, Corn Dankerts-
straat 2, Eindhoven, aanvang 20 15 
uur, zaal open vanaf 19 15 uur 

28. PHILIPS' PHILATELISTEN 
VERENIGING EINDHOVEN 
Secr C M G A V d Bosch, Ullerberg-
laan 22, 5628 EH Eindhoven, tel 040-
425750 Ledenadm M H Schenke
laars, de Koppele 78,5632 LB Eindho
ven, tel 040-416358 Rondzend-
dienst A W A Findhammer, tel 040-
435013 Bijeenkomst op 5 sept, 20 
00 uur m het Henriette Roelantshuis, 
C Dankertsstraat2, Eindhoven 

29. ENSCHEDESE PHILATELISTEN 
VERENIGING 
Secr R Zegger, Tusveldburg 13, 
7511 LR Enschede, tel 053-303843 
Bijeenkomsten iedere 3e maandag van 
de maand in het Parkhotel, Hengelose-
straat 200, Enschede, aanvang 20 00 
uur EPV-Societeit bijeenkomsten 
iedere 4e maandag van de maand in de 
Renatakerk, Brinkstraat, Enschede, 
aanvang 19 30 uur Jeugdbijeenkom
sten iedere 3e vrijdag van de maand in 
de Renatakerk, Enschede, aanvang 
18 00 uur 

30. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DE PHILATELIST' 
GELEEN 
Secr J H Stevens, Dahliastraat 5, 
6163 CH Geleen, tel 04490-46618 
Ledenadm en penningm G Simo
nis, Julianalaan 20, 6191 AM Beek, 
tel 04490-72266 Bijeenkomsten 
iedere eerste zondag van de maand 
(beh in aug ) in de 'Heremiet' m Ge
leen, aanvang 10 00 uur 

32. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'GOUDA' 
Secr H C J Bakker, Gravestem 86, 
2804 GW Gouda, tel 01820-33810 
Ledenbijeenkomst op 26 sept in ge
bouw het Anker, Emmastraat49, 
Gouda Jeugdafd G J Westendorp, 
tel 01820-22892 

33. POSTZEGELCLUB 'DE KRING' 
's-GRAVENHAGE 
Secr L H Arkesteijn, Binnenzijde 26, 
2543 XK Den Haag, tel 070-675180 
Bijeenkomsten elke Ie en 3e maandag 
van de maand in de aula van de Ludger 
Mavo Ambachtsgaarde 1 's-6raven-
hage, zaal open 19 30 uur, aanvang 
20 00 uur 

35. PHILATELISTEN VERENIGING 
'GRONINGEN' 
Secr /ledenadministratie L Leertou-
wer, Batinge 42, 9331 KX Norg, tel 
05928-13564 Ledenvergadering elke 
vierde maandag van de maand m u v 
juni, juli en aug in wijkcentrum 'De 

Trefkoel', Zonnelaan 30, Groningen 
Centrum vereniging Emmastraat5, 
9722 EW Groningen, tel 050-259610, 
b g g 05945-15214 Open woensdag 
van 13 00-16 00 uur en zaterdag van 
10 00-16 00 uur 

36. HAARLEMSE FIUTELISTISCHE 
VERENIGING 'OP HOOP VAN ZEGELS' 
Secr D van Tol, Alb Schweitzerlaan 
140, 2037 RV Haarlem, tel 023-
363673 (tussen 18 30 uuren 19 30 
uur) Ledenadm J B Broodman, 
Zaanenlaan 120, 2024 ZD Haarlem, 
tel 023-254404 Contributie 1988/ 
1989 bedraagt ƒ 30, - Ledenbijeen
komsten op 20 sept, 25 okt 22 nov 
(jaarvergadering) en 20 dec inde Aula 
van de Mr Joh Enschedeschool, Zijl-
vest 25A (ingang poort Raaks), Haar
lem, zaal open 19 00 uur 

37. POSTZEGELVERENIGING 
'HEERLEN EN OMSTREKEN' 
Secr mw C H Wolsmg-Grens, 
Geerstraat 256, 6411 NW Heerlen, tel 
045-717790 Corr adres postbus 
237, 6400 AE Heerlen Ledenadm 
J H C Vluggen, Marshallstr 20, 6441 
JXBrunssum, tel 045-270521 Bij
eenkomst op dinsdag 6 sept in het 
Casino, Treebeekplein 133, Treebeek, 
aanvang 20 15 uur, zaal open 19 00 
uur 

38. FILATELISTENVERENIGING 
'DEN HELDER' 
Secr J H E Baart, Bremstraat 9, 
1783 JA Den Helder, tel 02230-
27089 Ledenadm A P Vlam.Tum-
tjesweg 38,1783 AT Den Helder, tel 
02230-14200 Bijeenkomsten elke 3e 
donderdag van de maand in Trefhoek 
Formosa, Koningstraat 70, Den Hel
der, zaal open 19 00 uur 

42. LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr L Vijlbrief, Paramaribohof 107, 
2315 VZ Leiden, tel 071-221629 Le
denadm J D H Kranenburg, Zand-
zegge 7,2318 ZK Leiden, tel 071-
223030 Vergadering op dinsdag 27 
sept in het restaurant van het zwem
bad 'De Z i j l , Paramaribostraat66, 
Leiden, aanvang 20 00 uur, zaal open 
19 00 uur 

43. PHILATELISTENVERENIGING 
'ZUID-LIMBURG' MAASTRICHT 
Secr Pres Rooseveltlaan 206c 6224 
CZ Maastricht Bijeenkomsten op 5 en 
19 sept m hotel'Den Ossekop' 
Boschstraat 1 Maastricht, zaal open 
vanaf 19 15 uur 

44. POSTZEGELCLUB 'GROOT-VELD
HOVEN' 
Secr P Willems, Mullerlaan 75, 
5505 VB Veldhoven tel 040-533429 
Clubavond iedere tweede maandag van 
de maand m het P T T Post Voorsor-
teercentrum. De Schimmerik 5, Veld
hoven 

45. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'NOORDWIJK' 
Secr B Wijling, Spoorlaan29, 2215 
KN Voorhout Bijeenkomsten iedere 
derde maandag van de maand in 'De 
Kuip', Zeestraat 1, Noordwijk, aan
vang 20 15 uur, jeugd om 19 00 uur 

48 PHILATELISTENCLUB 'ROHER-
DAM' 
Secr J Vellekoop, Pres Steynstraat 
21, 2312 ZP Leiden Bijeenkomsten 
2e dinsdag van de maand. Beursge
bouw, ingang Beursplein 

51 POSTZEGELVERENIGING 
'ZEEUWSCH-VLAANDEREN' 
Secr G v d Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536HCTerneuzen,tel 01150-
94001 Ruilavond elke 2e maandag 
van de maand m de bovenzaal van "Du 
Commerce", Markt2, Terneuzen, aan
vang 19 30 uur 

54. POSTZEGELCLUB WASSENAAR 
Secr J F Suyver, Van Polanenpark 
268, 2241 RZ Wassenaar, tel 01751-
10909 Bijeenkomst op 8 september in 
'De Warenar', Kerkstraat 75, Wasse
naar, aanvang 20 00 uur 

55. POSTZEGELVERENIGING 
IJMUIDEN 
Secr G C Bakker-Bakker, Nobel
straat 7,1972 RS IJmuiden, tel 
02550-22310 Dir rondzending J E 
Swets-Bremmers, Kon Emmastraat 
1,1975 BL IJmuiden, tel 02550-
16574 Vanaf september bijeenkom
sten op de eerste maandag van de 
maand in de Adelbertuskerk, Sparren
straat, derde maandag van de maand 
in het Cultureelcentrum, Moerberg-
plantsoen, IJmuiden Jeugd van 
18 30-19 45 uur, senioren van 20 00-
22 00 uur 

58 VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS SASSENHEIM 
Secr B G Doornekamp, Kwekersweg 
92,2171 DZSassenheim, tel 02522-
16740 Penningm FG vanKesteren, 
Berkenlaan 14, 2171 AG Sassenheim, 
tel 02522-13502 Verenigingsavond 
elke 3de maandag van de maand in de 
kantine van Sporthal 'Wasbeek', van 
Alkemadelaan 12, Sassenheim, aan
vang 19 00 uur voor de jeugd en 
20 00 uur voor volwassenen 

59 VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DE LANGSTRAAT' 
Secr W M Laarakker, Van Anrooy-
park 17,5144 VE Waalwijk, tel 
04160-30516 Bijeenkomsten iedere 
tweede donderdag van de maand in de 
Heibloem, St Antoniusstr, Waalwijk 

67 VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'ZWIJNDRECHT EN 
OMSTREKEN' 
Secr J C Kooijmans, Rotterdamse-
weg 62, 3332 AKZwijndrecht, tel 
078-127395 M i v 1 sept wordt het 
secretariaat overgenomen door T G 
Baan, Reeweg-Oost 100, 3312 CT 
Dordrecht, tel 078-147931 

68. POSTZEGELVERENIGING 'WAU-
BACH'.UBACH OVER WORMS 
Secr E P Valent, Europaweg Zuid 
195,6374 KK Landgraaf, tel 045-
314376 Bijeenkomsteniedereleen 
3e zaterdag van de maand van 15 00 
tot 18 00 uur in het ver lokaal " t 
Straotje', Eygelshovenerweg 4, m u v 
juni, julienaug 

69. FILATELISTENVERENIGING 
VEENDAM EN OMSTREKEN 
Secr J Beer, Straat Soenda 61, 9642 
AM Veendam, tel 05987-18061 Le
denadm S Tuin, Nieuweweg 115, 
9649 AC Muntendam, tel 05987-
26447 Ledenbijeenkomst op donder
dag 9 sept in Hotel Java, Pr Hendrik
plein 7, Veendam, aanvang 20 00 uur, 
zaal open 19 00 uur Jeugdbijeen-
komst op donderdag 9 sept in R S G 
'Winkler Pnns', Veendam, aanvang 
16 30 uur 

75 'SKF POSTZEGELCLUB 
FRIMARKET' VEENENDAAL 
Secr J H ter Haar, Dahliastraat 13, 

3905 ZL Veenendaal, tel 08385-
11420 Rondzending M A Heijink, 
Conifereniaan 17,3904 RK Veenen
daal, tel 08385-24595 Bijeenkom
sten op de eerste dinsdag van de 
maand m de kantine van de firma v 
Schoonhoven, Industriein 22 Veen 
endaal, aanvang 20 00 uur 

77. PHILATELISTENVERENIGING 
'HOOGEZAND-SAPPEMEER' 
Secr L Koetje, Deldenlaan 7,9627 
PL Helium, tel 05983-2392 Rond-
zenddienst H J Grasdijk, Schubert 
laan 4, 9603 AX Hoogezand, tel 
05980-26534 Bijeenkomst op 7 sepi 
in 'De Tibbe, K de Haanstraat 73, 
Sappemeer, aanvang 20 00 uur, zaal 
open 19 00 uur 

81. FIL.VER.'DE KLOMP', 
WINTERSWIJK 
Secr NJ Wind, Pasbrink 3, 7103 
BG Winterswijk, tel 05430-13308 
Rondzending J N Kuypers, Molenst 
6, 7101 GW Winterswijk, tel 05430 
12266 Jeugd G J A vanEk, A de 
Ruyterslr 108, 7122 ML Aalten Bij 
eenkomst op 5 sept in rest Prinsen 
hof Jeugdafdeling van 18 00-19 30 
uur 

85. POSTZEGELVERENIGING HEEMS 
KERK 
Secr H W van Zon, Frankrijklaan 5̂  
1966 VC Heemskerk, tel 02510-
33894 Bijeenkomsten op 5 en 19 
sept in het gebouw 'De Jansheeren 
Kerkweg, Heemskerk, aanvang 20 00 
uur, jeugd 19 00 uur 

86 EERSTE KERKRAADSE PHILATE
LISTEN VERENIGING 
Secr W J Haagmans, Pr Bern-
hardstr 50, 6461 BG Kerkrade, tel 
045-452276 Ledenvergadering elke 
derde zaterdag van de maand om 
20 00 uur m het lokaal van J Dreeser 
Markt 54, Kerkrade 

88 POSTZEGELCLUB HOOGEVEEN 
Secr H J Ruiter, Satellietenlaan 18 
7904 CP Hoogeveen tel 05280-
63259 Rondzending M Schuilen-
berg. Roerdomplaan 83, 7905 EC 
Hoogeveen, tel 05280-63307 Bijeen 
komst op 26 september in de Toren
zaal van de Goede Herderkerk, Lomar 
laan, Hoogeveen, aanvang 20 00 uur 
zaal open 19 00 uur Jeugd van 18 3( 
-19 45 uur 

95. POSTZEGELVERENIGING 
'CASTRICUM' 
Secr W H Janszen, Lindenlaan76, 
1901 SL Castricum, tel 02518-5194/ 
Rondzendverkeer A M van Pmxterei 
Oranjelaan 9,1901 TV Castricum, tel, 
02518-52015 Bijeenkomst op 5 sept 
in dorpshuis 'De Kern', Overtoom 15, 
Castncum, aanvang 20 00 uur, jeugd 
18 30 uur, geen bijeenkomsten in juli 
en aug 

98. POSTZEGELVERENIGING 
'PHILETICA', SLIEDRECHT 
Secr A Stam Molenhoek 6,2973 
AG Molenaarsgraaf Bijeenkomsten 
iedere tweede maandag van de maane 
in de Bonkelaar, Scheldelaan 1, 
Sliedrecht, aanvang 20 00 uur 

99. OLOENZAALSE PHILATELISTEN 
VERENIGING 
Secr /penningm H Helthuis, post
bus 252,7570 AG Oldenzaal, tel 
05410-15808 Bijeenkomsten iedere 
derde maandag van de maand in hote 
'De Zon' , Bentheimerstr 1, Olden
zaal, aanvang 20 00 uur 
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10. VERENIGING VAN POSTZEGEL-
ERZAMELAARS 'MAASSLUIS' 
3cr E J Dubbeld, Buizerdstr 92, 
I45AD Maassluis, tel 01899-
5747 Bijeenkomsten op 23 aug en 
)sept de maand in de'Koningshof', 
iverlaan 20, Maassluis-West, aan-
inglQ 30 uur 

92. AMERSFOORTSE POSTZEGEL-
LUB'DE KEI' 
eer R A Tolhuizen, Victoriestraat 
), 3815 MP Amersfoort, tel 033-
52503 Rondzendverkeer F J Tref-
rs, Schumannstraat 19,3816 NT 
mersfoort.tel 033-725366 Bijeen-
jmsten op de eerste dinsdag van de 
laand in de Fonteinkerk, Robert 
ochstraat 

D3. POSTZEGELVERENIGING 
;EMLAND', SOEST 
eer H Gert,Türfstreek35, 3766HR 
oest,tel 02155-16635 Ledenadm 
iw C M de Bruin, Kastanjelaan 11, 
768 AH Soest, tel 02155-12032 
ondzending K Meinecke, Soester-
ergsestraat 135, 3768 MB Soest, tel 
2155-18166 Bijeenkomsten iedere 
veede woensdag van de maand m 'De 
Ijverhof', Klarinet 39, Soest, m u v 
lil en aug 

04. FIUTELISTENVERENIGING 
ILVERO' REUVER EN OMSTREKEN 
eer en ledenadm H Cuijpers, Park-
lan la , 5953 BP Reuver, tel 04704-
152 Bijeenkomst op 9 sept, aan-
ang 20 00 uur, jeugdbijeenkomst op 
0 sept, in gemeenschapshuis 'de 
;chaker vanaf 13 30 uur 

08. VERENIGING VAN ZAANSE 
'OSTZEGELVERZAMELAARS 'DE 
•OSTHOORN' 
leer mw J Hendriks-van Dongen, 
ortuinlaan 43,1561JB Krommenie, 
Bi 075-283685 

09. PHILATELISTENVERENIGING 
lEERHUGOWAARD EN OMSTREKEN 
leer L vanDijk, Lek54,1703KJ 
leerhugowaard, tel 02207-11935 
lijeenkomsten op 13 sept, 11 ok t , 8 
\oy en 13 dec aanvang 19 30 uur 
boorde jeugd op 19 sept, 17ok t , 14 
lov en 19 dec van 18 30-20 00 uur 
1 het ontmoetingscentrum 'De 
Ichakel, Middenwaard 61, Heer-
lugowaard. 

11. FILATELISTENVERENIGING 
WESTFRIESUND', SCHAGEN 
leer R Bakker, Beethovenlaan 78, 
741 HV Schagen, tel 02240-96307 
.edenadm D Sleutel, Corn Breg-
nanstraat26,1741 BL Schagen, tel 
12240-12273 Bijeenkomsten iedere 
erste vrijdag van de maand, aanvang 
10 00 uur m het Regio Centrum, A 
/lauvestraat 163, Schagen Jeugd 
anaf 18 30 uur 

13. OOSTERHOUTSE VERENIGING 
fAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
ïecr P V d Wulp Vicarislaan 3, 
1901 TB Oosterhout, tel 01620-
11633 Penningm A Berkhoudt 
jostbus 474,4900 AL Oosterhout, tel 
11620-29154 Ledenadm C Stuy, 
(oordenbos 53,4931 VA Geertruiden-
)erg,tel 01621-14021 Ledenverga-
lenng iedere derde dinsdag van de 
naand in cafe Slrijen, Oosterhout 
leugd- en ruilmiddagen iedere eerste 
:aterdag van de maand van 13 00 tot 
16 00 uur in het buurthuis DeBunt-
loef', Bloemenhof 2, Oosterhout 

114. ZEISTER ZEGEL ZOEKERS'74 
3ecr J W K Fros, Nijenheim 63-14, 

3704 BM Zeist, tel 03404-54174 Le
denadm J J M Crombach Crose-
stein 40-17, 3704 NR Zeist, tel 03404-
51664 Bijeenkomsten op 13 sept, 11 
ok t , 8 nov en 6 dec in cultureel cen
trum 'Boschlust', Boslaan 19, Zeist, 
aanvang 20 00 uur, zaal open 19 00 
uur 

115. VERENIGING VAN BOXTELSE 
VERZAMELAARS 
Secr J A van Laak, Chopinstraat 14, 
5283 LB Boxtel, tel 04116-78019 Bij
eenkomsten op 18 sept, 16 ok t , 20 
nov en 18 dec in Taveerne' t 
Huiske', Rechterstr 56, Boxtel van 
10 00-13 00 uur 

119. FILATELISTENVERENIGING 
'IJSSELHAM' 
Secr en ledenadm mw Th Hof-
Plat, de Polle 38, 8471 HG Wolvega, 
tel 05610-5153 Rondzendcomm S 
Hulzinga, Venebosweg 1, 8376 EH Os-
senzijl,tel 05617-375 Ledenbijeen
komsten iedere derde dinsdag van de 
maand in cafe 'De Steen', Willems
oord, aanvang 20 00 uur, zaal open 
19 30 uur 

120. FILATELIE HEEZE 
Secr A C A van Beek, Mesdaglaan 
4, 5591 CD Heeze, tel 04907-1801 
Bijeenkomsten op 27 sept, 25 ok t , 
29 nov en 13 dec m Cultureel Cen
trum D'n Toversnest, Jan Deckers-
straat 26, Heeze, aanvang 20 00 uur 

121. FILATELISTISCHE VERENIGING 
'DELTA OOST' TE BERGEN OP ZOOM 
Secr A J M Verstraten, Molensingel 
49A, 4724 CM Wouw Ledenadm 
A J H Mortel, Huygensstr 111,4631 
GP Hoogerheide 

122. POSTZEGELVERENIGING 'WA
TERLAND' MONNICKENDAM 
Secr H Nijssen, Lameroen 19,1141 
ZT Monnickendam, tel 02995-1748 
Rondzending C R Jager Avegaar 18, 
1141 JG Monnickendam, tel 02995-
2190 Bijeenkomsten op 13 sept en 4 
okt m soc cultureel centrum 'De Bol
der', 't Spil 14, Monnickendam, aan
vang 20 15 uur, jeugd van 19 30-
20 10 uur 

123. POSTZEGELVERENIGING ZALT-
BOMMEL 
Secr H Poelman, Buitentuin 51, 
Zaltbommel, tel 04180-14408 Bij
eenkomsten elke tweede dinsdag van 
de maand in 'de Aak', Gisbert Schairt-
weg 68, zaal open 19 30 uur, de 
jeugdafdeling van 18 15-19 30 uur 

130 POSTZEGELVERENIGING OOT-
MARSUM EN OMSTREKEN 
Secr E Post, Beatrixstr 26, 7591 
GD Denekamp, tel 05413-1936 
Rondzending H J van der Aa,' t Hoge 
11,7631HLOotmarsum,tel 5419-
1747 Bijeenkomsten iedere Ie dins
dag van de maand in zaal Pikkemaat, 
Ganzemarkt 3, Ootmarsum, aanvang 
20 00 uur 

134. POSTZEGELVERENIGING REGIO 
ZWARTSLUIS E 0. 
Secr T Wijnbergen, Rietgorsstr 5, 
8064 CV Zwartsluis, tel 05208-
66727 Bijeenkomsten elke derde za
terdag van de maand (sept t/m mei) in 
gebouw Vrede', Zwartsluis, aanvang 
10 00 uur Inl H J Winters, Bis-
schopstr 60, 8325 BD Vollenhove, 
tel 05274-3110 

136. PHILATELISTENVERENIGING 
'WINSUM EN OMSTREKEN' 
Secr J Sikkema-Rispens, De Streek-

weg 43,9956 PP Den Andel Pen
ningm A J Bus-Steendam, Red-
gerstr 1, 9951 BN Winsum Bijeen
komsten derde dinsdag van de maand 
in " t 01 Pakhoes, Westerstr 37, Win
sum (Gr) 

137 FILATELISTENVERENIGING 
STATUUT 80' 

Secr /ledenadm mw A C Hooger-
huis-van Schellen, van Baerlestraat 
14bv , 1071 AW Amsterdam, tel 020-
734323 Hoofd rondzendverkeer J C 
Hemelaar, Borgerstraat 28 B, 1053 PS 
Amsterdam, tel 020-114079 (alleen 
dinsdagavond van 20 00 tot 22 00 
uur) Bijeenkomsten iedere eerste en 
derde donderdag van de maand in het 
Obrechthuys, Jac Obrechtstraat 26 
ledere derde maandag van de maand 
in de 'Albatros', Meeuwenlaan 265, 
Amsterdam-Noord ledere tweede 
maandag van de maand in 'De Licht-
boog', Klokkeluidersstraat 10, Almere 
Stad Aanvang 20 00 uur Geen bij
eenkomsten in juli en augustus 

142. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS ALMERE 
Ledenadm J van Daal, Hofmark 
413,1355 JJ Almere, tel 03240-
12110 

143. PHILATELISTENVERENIGING 
'BOXMEER EN OMSTREKEN' 
Secr H C M A M Kennis, van Gro-

Boeken
plank 
De spoorwegbriefkaarten van Neder
land door C. Stapel, deel 12 uit de 
serie Posthistorische Studies; 100 
pp., geill.; formaat 15x21 cm. 
Tweeenzestig jaar geleden schreef ir 
J J Stieltjes, inspecteur-generaal van 
de spoor- en tramwegdiensten, het 
volgende in het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie 'In de negentiger 
jaren, misschien zelfs eerder, ge
bruikte de HSM (Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij, red ) 
bnefkaarten met ingedrukt stempel' 
Stieltjes' tussenzinnetje misschien 
zelfs eerder blijkt te kloppen de oudst 
bekende kennisgeving van aankomst-
want voor dat doel werden de spoor
wegbriefkaarten gebruikt - dateert van 
februari 1872 Het is, aldus auteur 
Stapel, met uitgesloten dat de HSM al 
in 1871, dus vanaf het moment 
waarop de eerste Nederlandse 
bnefkaart m omloop kwam, van deze 
kennisgevingen van aankomst gebruik 
heeft gemaakt 
Het zou een vergissing zijn de in deze 
studie behandelde kaarten uitsluitend 
te beschouwen als door particulieren 
bedrukte briefkaarten Zoals Stapel m 
zijn studie aangeeft bezitten de kaarten 
vanaf 1909 een of meer postale ken
merken die ze tot interessante en ver-
zamelwaardige poststukken maken 
De samensteller is e r - en daarmee 
mag hij worden gecomplimenteerd-
in geslaagd het onderwerp bijzonder 
overzichtelijk en vooral boeiend te be
handelen En dat, terwijl er vanzelf
sprekend regelmatig naar (met altijd 
even spiritueel geformuleerde) 
brieven, artikelen, handleidingen, reg
lementen. Koninklijke Besluiten e d 

tenhuisstr 7, 5831 GL Boxmeer, tel 
08855-71842 Bijeenkomsten Ie 
maandag en 3e donderdag van de 
maand in hotel Van Diepen, Spoor-
straat 74, Boxmeer, aanvang 20 15 
uur, zaal open 19 00 uur, m u v juli 
en aug 

145. PHILATELISTENVERENIGING 
'NOVIOPOST' 
Secr J M Rijsdijk, Postweg 37, 
6523 KR Nijmegen, tel 080-221596 
Ledenadm mw J A Dassel-
Nienhuis, Antiloopstr 105, 6531 TM 
Nijmegen, tel 080-552698 Rondzen
ding L A Moonemans, Rijswickstraat 
4, 6525 RD Nijmegen, tel 080-
557307 Bijeenkomst op 2 sept in het 
wijkcentrum 'De Klokketoren', Burg 
Slotemaker de Bruineweg 270 (hoek 
Muntweg), Nijmegen 

150. PHILATELISTENVERENIGING 
"T FAKTEURKE' MERGELLAND 

Secr H J Raes, Schalenboschweg 
37, 6343 ED Klimmen, tel 04459-
2797 Rondzending M Winthagen, 
Jaagveld 4, 6343 CW Klimmen, tel 
04459-1941 Bijeenkomst op 30 aug 
m Op d'r Plats , Houtstraat 25, Klim
men, 19 00-23 00 uur 

Posthistorische Studies XII 
De spoorwLgbnefk'jrtcn van Ncdetlanü 

f/^ iMiuKCliuiansfiMwuuiTsciimj,. 

moest worden verwezen 
Dankzij een tip van de archivaris van 
de NS m Utrecht kon ook worden ge
put uit het verslag van een partemen-
taire enquête uit 1882 omtrent de ex-
ploitaitie van de Nedertandse Spoor
wegen Tijdens deze enquête werd ver
scheidene malen over de kennisgevin
gen van aankomst gesproken, de cita
ten uit het verslag maken duidelijk, 
welke bezwaren er aan het systeem 
van de spoorwegbnefkaarten kleefden 
Stapels studie wordt gecompleteerd 
dooreen aantal bijlagen, noten en sa
menvattingen in het Engels en Duits 
Bovendien is een negen pagina's tel
lende lijst van bekende kaarten opge
nomen 
Het IS verheugend dat de Stichting Fi
latelie het belang van een dergelijke 
studie inziet de publikatie ervan werd 
vergemakkelijkt door een financiële bij
drage van deze instelling 
Uitgegeven door de Nederlandse Ver
eniging van Poststukken- en Post
stempelverzamelaars Verkrijgbaar 
door overmaking van 125 - (incl ver
zendkosten) op girorekening 3791594 
ten name van Publikaties Po &Po en 
onder vermelding van 'Spoorweg-
briefkaarten' 
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Post Beeld 
Verzamelt u een thema of een land? Wij hebben een prijslijst 
van uw gebied met aantrekkelijke aanbiedingen. Doe uw keuze 
uit onderstaand overzicht, en vraag een gratis prijslijst aan (de 
eerste vijf lijsten zijn gratis, hierna brengen wij 0,50 kosten per 
lijst in rekening). Onze prijslijsten bevatten ongebruikte, 
gebruikte zegels en fdc's. Staat uw gebied er niet bij? Laat het 
ons toch weten, wij hebben meer lijsten dan hier worden 
genoemd. Geef a.u.b. op of u ge of ongestempeld verzamelt. 

HEER DE MEEST 
UITGEBREIDE 
PRUSLUSTENSERVICE 
kloosterstraat 21 
2 0 2 1 vj haor lem 
tel: 0 2 3  2 7 2 7 5 3 , bgg 0 2 3  2 7 2 1 3 6 
winkel dagelijks open 141 8 u. 
PostBeeld is een onderneming van rosmi filatelie haarlem. 

motieflijsten 

Auto's 
Koetsen/rijtuigen 
Treinen 
Schepen 
Vliegtuigen 
Motoren 
Ruimtevaart 
Bloemen 
Bomen 
Vruchten 
Paddestoelen 
Katten 
Honden 
Paarden 
Insecten 
Vogels 
Vissen/visserij 
Schelpen/zeedieren 
Vlinders 
Dieren (overig) 
Moderne architectuur 
Onderwijs 
Vrouwen(emancipatie) 

Olympiade 
Winterolympiade 
Voetbal 
Fietsen/wielrennen 
Wintersporten 
Sport 
Bruggenbouw 
Burchten/kastelen 
Brandweer 
Handschrift 
Glas in lood 
Gezondheid 
Stenen/fossielen 
Zegel op zegel 
Geld op zegel 
Klederdrachten 
Schilderijen 
Kunst en antiekvoorw. 
Kunst (overig) 
Verkeersveiligheid 
Kranten/journalistiek 
Milieubescherming 
Postzegel boekjes 

Koningshuis 
Kerstzegels 
Kerken 
Religie 
Landkaarten 
Muziek 
Molens 
Mijnbouw/oliewinning 
Chemie 
Energie( besparing) 
Padvinderij 
Poolexpedities 
Postwezen 
Rode kruis 
Sprookjes/legenden 
Schrijvers/dichters 
Schaken 
Vlaggen 
Armoirie 
Vuurtorens 
Landbouw 
Politici 
Theater/circus 

landenlijsten 

Antillen/Curagao 
Suriname 
Ned. Indië 
Andorra 
Australië 
Austr. gebieden 
België 
Berlijn 
Canada 
D.D.R. 
Duitsland (west) 
Duitse Rijk 
Denemarken 
Faroer 
Groenland 
Engeland 
Guernsey/Alderney 
Jersey 
Man 
Frankrijk 
U.S.A. 
Van vrijwel elk land een 
Soms uitgebreid, soms 

Finland 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
Indonesië 
Israël 
Italië 
Joegoslavië 
Liechtenstein 
Luxemburg 
Monaco 
Noorwegen 
Nieuw Zeeland 
Cook/Niue 
Oostenrijk 
Portugal 
Spanje 
San Marino 
Vaticaan 
Zwitserland 
Zweden 

prijslijst beschikbaar. 
heel beperkt. 

»»" rr-

FAROER 
AMBTELIJK JAARBOEK 1987 
met zwar t /w i t druk 
Speciale prijs siechts 
10stul<s 

LOSSE ZEGELS kompl. 
post f r is of gestempeld 
Mi. Nr. 7129 (197585) 
Mi. Nr. 130161 (198687) 

FDCs 
Mi, Nr. 7129(197685) 
Mi. Nr. 130161 (198687) 

90,
760,

210,
70,

220,
90,

AMBT.MK. KOMPL. 14 
Speciale prijs 45,

Nordfrimex83 
Tentoonsteiiingsitaart 
met zegeis uit biol(1 
Slechts 65,

Prijzen in GId. 
Porto lOGId. extra. 

Minimumverkoop GId. 90,
PSKArnhem2 17 55 32 

A A R H U S 
Bruunsgade 42 

B R I E F M A R K E N D H A N D E L 
DK8000 Aarhus — Denemarken 

De Apeldoornse 
PostzegeUiandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 

Collecties en restantverzamelingen 
van diverse landen tegen 
aantrekkelijke prijzen. 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055) 2154 26Giro 1945222. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.0017.30 uur, 
maandags van 13.3017.30 uur, donderdags koopavond. 

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROER  GROEN 
LANDIJSLAND en FINLAND, postfris en gebruikt. 
G r a t i s p r i j s l i j s t o p a a n v r a a g . 

PZH RON HERSCHEIT Tel. 08330 

Postbus 23 
6950 AA Dieren 
' 21889 (geen winkel) 

De Enschedese Phi la te l is ten Vereniging 
vraagt RONDZENDBOEKJES wan: 

Alle W.Europese landen. Eng. i Kol. IJsland, 
Nrd. Amerika, Faröer, O. Europa. Geen oliestaten. 
De inzendingen moeten van een goede kwaliteit zijn 
tegen redelijke prijzen. 

Inlichtingen en voonvaarden bij: 
G. V. d. Zweerde, Auskamplanden 131, 7542 AS Enschede, tel. 053766891 

SCHRIFTELIIKE VEILING POVEIA 

POVEIA 
Postbus 491 

9400 AL Assen 
Tel. 05920 ■ 50486 

elke drie maanden een aanbod van duizenden kavels met veel 
interessant materiaal. 
catalogus op aanvraag gratis beschiicbaar 
Onze 16e veiling is september. 
Overtuig u van onze gunstige inzend en verkoopvoonvaarden. 
Inzendingen kunnen doorlopend gedaan worden. 
POVEIA: reeds een begrip in verzameld Nederland. 

Postzegelhandel D e G L O B E 
b i e d t aan F in land , D e n e m a r k e n , 
N o o r w e g e n , Z w e d e n , B u n d en Ber l i j n 
L i e c h t e n s t e i n en Z w i t s e r l a n d * * * , * * of O 
Nede r l and nr 4 9 Q l u x e ƒ 1 2 0 , — . 
L u x e FDC N e d . in- en verkoop postzegels. 

I 1 munten, oude ansichten 
N i e u w s t r a a t 6 2 A p e l d o o r n 055 -213708 (663171 ) 
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'ostwaarde-
»tukken 

Samenstelling: 
C. Stapel 
Delfland 4 
9405 NL Assen 

lederland 
p 23 augustus aanstaande wordt 
n bijzondere bnefkaart uitgege-
n ter gelegenheid van het hon-

3rdjarig bestaan van de Konink-
ke Nederlandse Zwembond. 
I het ingedrukte zegelbeeld dit-
laal geen koninginnekop maar 
n weergave van de rimpeling 

an het water m een zwembad, 
inks een tekening uit een zwem-
istructieboekje uit 1930, rechts 
en deel van een dames-
aterpoloploeg uit 1920. 
oor deze bijzondere waarde-in
ruk kon de linkerkant van de 
riefkaartvrij blijven. Daarmee 
omt PTT tegemoet aan wensen 
it de praktijk; er waren bij de 
OC- en de Flevolandbriefkaart 
amelijk veel klachten over het 
laatsen van afbeeldingen op deze 
lek. 

lieuwe uitgiften 
ifghanjstan 
luchtpostblad, 12 op 10 afgha-
as, vliegtuig boven het Hadjer-
al; het oude blad is met een 
aars handstempel 'Postes Afgha-
es/12Afs' overdrukt. 

iland 
briefkaart, 1.80 Fm., kasteel 

[astelholm, uitgegeven ter gele-
lenheidvanFInlandiaSS. 

Australië 
enveloppen, 37 c , veelkleurig, 

jewijd aan de eerste jaren van het 

Deze bijzondere 
briefkaart is met ingang 
van 23 augustus aan
staande bil de postkanto
ren verkrijgbaar, in de ru-
bnek 'Verzamelgebied 
Nederland' (pagina 478) 
vindt u nadere techni
sche gegevens van dit 
postwaardestuk 

land, panorama's van Sydney; 
reeks van vier enveloppen, eerste 
dag van uitgifte 13 april 1988. 

Bahamas 
- luchtpostblad, 40 c , veelkleu
rig, vliegtuig, op het tweede en 
derde deel van het blad drie ge
kleurde plaatjes, rood-blauwe 
ruitomranding, van buiten licht
blauw en van binnen wit papier. 

Brazilië 
- kerstpostbladen, vooruitbetaald 
port, oranje, gestileerde duiven, 
uitvoering als voorheen, met kleu
rige kerstmotieven en nieuwjaars
wensen; reeks van drie bladen. 

Canada 
- de enveloppen met oude trams 
en stoomschepen kwamen nu uit 
in de waarde 37 c.; 
- het luchtpostblad met de drie 
oude Lockheedvliegtuigen kwam 
nu uit in de waarde 74 c. 

China (Volicsrepubliek) 
- nieuwjaarsgroetkaarten, 4 fen, 
donkerrood en zwart, gestileerde 
draak in cirkel; twee kaarten, aan 
de achterkant kleurige plaatjes van 
draken; 

- envelop, 8 fen, veelkleurig, em
bleem van IFAD en '10'; links een 
symbolische voorstelling van de 
hulp van de IFAD aan de Chinese 

landbouw, aan de achterzijde ver
klarende tekst in Chinees en En
gels; drukmerkJF.14.(1-1) 1988, 
eerste dag van uitgifte 26 januari 
1988. 

China (Taiwan) 
- envelop voor militairen, 1.50 T$, 
oranjerood, kop van een man, uit
voering als voorheen, staand for
maat; 
-luchtpostblad, 12 op 14 T$, 
veelkleurig, Confuciustempel; de 
oude waarde is doorgehaald en 
het getal 12 is in zwart links boven 
in de zegel gedrukt; de oude be-
stemmingslanden zijn eveneens 
doorgehaald en daarboven is ge
drukt 'alleen voor de V.S. en Ca
nada'. 

Duitsland (Democratische Repu
bliek) 
- de normale briefkaarten van 10 
en 25 pfennig kwamen nu uit met 
linksonder het drukmerk III 18 
185 Ag 400; 
- briefkaart, 60 pf., rood tentoon
stellingsembleem van 'Praga '88', 
links beelden van Praag; 
- briefkaart, 75 pf., veelkleurig, 
tentoonstellingsembleem van 'Fin-
landia '88', links de Finlandiahal-
len in Helsinki. 

Groot-Brittannië 
- luchtpostblad, 26 pence, zwart, 
kop van de koningin, links een 
Keltisch kruis voor een oude bij
bel; dit blad is gewijd aan het jaar 
van de bijbel in Schotland 1988. 

Ghana 
-luchtpostblad, 20.00c., rood 
stempel 'Ghana/Postage paid/ 
20.00'; aan de achterkant propa
ganda voor de 'tweede Ghanese 
industrie - en technologiebeurs 
Indutech'88 van 27.2-12.3 
1988', grijsblauw papier, 190x 
101 mm. 

Hongarije 
- geïllustreerde briefkaarten, 2fo-
rint, rood, narcissen, linksboven 
de naam van de ontwerper, links
onder het drukmerk, aan de ach
terkant schilderijen met bloemen, 
vijfentwintig verschillende kaar
ten; 
- briefkaart, 2fonnt, donkerbruin, 
jaartallen 1838-1988 en een schil
derij met daarop twee personen te 
paard die vluchten voor het water; 
links een schilderij van Boedapest 
bij hoog water, daaronder '150e 
jaardag van de watersnood te 
Pest-Boeda'. 

Ierland 
- de vier briefkaarten met oude 

postuniformen, die tijdens 
Stampa 87 werden uitgegeven, 
kregen nu een opdruk van het em
bleem van 'Asda '87 New York, 
22-25 oktober 1987'; 
- geïllustreerde briefkaarten, port 
betaald in het Engels en Iers, veel
kleurig '1000 jaar Dublin', links
boven verklarende tekst over af
beeldingen aan de achterkant, 
184 X 121 mm., wit karton. 

India 
- postblad, 35 paisa, paars, gesti
leerde pauw, aan de achterkant 
embleem van de dienst voor de 
ontginning van woeste gronden, 
reclametekst in Hindi. 

Joegoslavië 
-envelop, 106dinar, rood, post
hoorn, uitvoering als voorheen, 
aan de binnenzijde een netwerk 
van blauwe punten op wit papier; 
- briefkaart, 93 d., groen, post
hoorn, uitvoering als voorheen, 
groengeel papier; 
-briefkaart, 93op50d. ; de 
waarde op de oude kaart is met 
drie blauwgroene strepen doorge
haald, de nieuwe waarde is in een 
versierde rozet links naast de ze
gel gedrukt. 

Korea (Zuid) 
- briefkaart, 60 won, veelkleurig, 
tijger (olympische mascotte), 
linksonder schrijvende hand en 
opwekking tot het schrijven van 
brieven. 

Norfolk Eilanden 
- vier enveloppen, 37 c., zelfde 
motief als op de enveloppen die in 
het februarinummer werden ge
meld, druknummers 24-27. 

Oostenrijk 
- geïllustreerde briefkaarten voor 
het buitenland, 6 schilling, paus
bezoek 1983,93ste reeks met 
acht kaarten; 
-luchtpostblad, 11 s., vliegtuig, 
links het Kurzentrum Wien-Ober-
laa. 

Pakistan 
- envelop voor aangetekende zen
dingen, 2 Rs., paarsbruin, ka-
toenplant; aan de achterkant een 
paarse handstempelopdruk 
Rs. 1.50 (papiertoeslag); 
-envelop, 80paisa, blauw, 
vliegende kraanvogel, 120x95 
mm, grijsblauw papier; 
- luchtpostblad, 5.00 Rs. op 90 
p., veelkleurig, zonnebloemen; de 
oude waarde is met twee strepen 
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doorgehaald en de nieuwe waarde 
is rechts hiervan in zwart gedrukt. 

Papua & New Guinea 
-envelop, 151., veelkleurig, em
bleem van de Johannieterorde, 
links kleurig plaatje met beelden 
uit het werk van de orde, daaron
der '30 jaar hulp op Papoea en 
Nieuw Guinea'; aan de achterkant 
verklarende tekst en 'envelop nr. 
13'. 

Polen 
- briefkaart, 10 zloty, veelkleurig, 
embleem van de toenadering tus
sen de vakbonden; 
-briefkaart, 10 z., veelkleurig, 
brandweermedaille, uitgegeven 
ter gelegenheid van de bijeen
komst van vrijwillige brandweer
korpsen. 

Portugal 
- briefkaart, 27.00 escudo, veel
kleurig, huizen in Beira. 

Samoa 
- luchtpostbladen, 45 (Lafaga 
strand Upolu) en 60 (Valsala 
strand Savaii) sene, veelkleurig, 
links kleurig plaatje van het 
nieuwe hoofdpostkantoor, rood-
blauwe ruitomranding, grootfor
maat. 

Sovjetunie 
- briefkaart, 4 kopeke, bruin en 
geel, uitgegeven ter gelegenheid 
van het 250-jarig bestaan van de 
balletschool in Leningrad, drukda-
tum 12-11-1987. 

Sri Lanl(a 
-envelop, 75c., rood, gong met 
leeuw uit het wapen, 228x103 
mm, afgeronde sluitklep rechts, 
bruin papier. 

Syrië 
- briefkaart voor berichten van de 
rechtbank, 750 p., lichtpaars, sta
tion van Damascus. 

Tsjechoslowalcije 
- briefkaart, 7 kroon, lichten don
kerblauw, gestileerd beeld van 
Praag en 'Praga '88'; links twee 
ballonnen boven de dom en 
'Praga'88'. 

Thailand 
- briefkaart, 1 bath, blauwgroen, 
kop van de koning; dit is een 
nieuwe druk van de gewone 
briefkaart, maar nu zonder fosfor-
streep rondom de zegelindruk; 
- luchtpostblad, 8.50 b., veelkleu
rig, vliegtuig; aan de achterkant 

plaatje van Bangkok bij nacht, 
daaronder in Thais en Engels 
'60ste verjaardag van zijne maje: 
teit de koning'. 

Verenigde Staten 
-enveloppen, 25c., donkerbruir 
en rood, dertien witte sterren in 
een kring om de letters USA, klei 
en grootformaat, beide met en 
zonder venster, wit papier; 
-briefkaart, 15 c., veelkleurig, 
schilderij van een prairie met bi
zon en bergen, daaronder 'het 
mooie Amerika', wit papier. 

Zuid-Afrika 
- binnenlands luchtpostblad, 16 
c, veelkleurig, orchidee, zegelin 
druk nu getand. 

Lucht
post 
Amsterdam-
Valencia 
Bij bijzondere stempels op eer
ste vluchten wordt steeds met 
zwarte inkt gestempeld. Bij het 
afstempelen van de envelop
pen voor de eerste KLM-vlucht 
naar Valencia werd een foutje 
gemaakt: rond 2500 envelop
pen werden afgestempeld met 
het in het vorige maandblad af
gebeelde stempel in blauwe 
kleur. Toen men merkte dat dit 
onjuist was ging men over op 
zwarte inkt; daarmee werden 
ongeveer vierduizend enve
loppen afgestempeld. Een en 
ander betekent natuurlijk wel 
een extra vermelding in de ca
talogus. De verzamelaars 
zullen trachten zowel de ene 
als de andere kleur te bemach
tigen. 

Nieuwe 
bestemmingen 
Nu al kon de KLM nieuwe be
stemmingen melden voor 
1989. Als gevolg van een uit
breiding van de bestaande 
luchtvaartovereenkomst tus
sen Canada en Nederland 
mag de KLM in 1989 Ottawa 
en Halifax opnemen in haar 
luchtnet. De KLM heeft dan in 
totaal zes bestemmingen in 

Samenstelling: 
W. Dekker 
Postbus 33894 
2503 BD 's-Gravenhage 

<f^^^% 

maatschappijstempel in 
zwarte kleur. 

Ballonvaart 
Proven 
Elke twee jaar verleent de Re
gie der Posterijen in België 
toestemming voor een bijzon
dere postverzending per bal
lon ten bate van het medisch-
pedagogisch instituut 'De Lo-
vie' te Proven. Op 26 juni 
jongstleden werd de ballon
vaart weer gehouden. De post 
stukken werden voorzien van 
het hierbij afgebeelde bijzon
dere poststempel. 

i^^'s«. 
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Canada. Er worden al diensten 
onderhouden naar Toronto, 
Montreal, Vancouver en Cal
gary. 
Wordt Schiphol het distribu
tiecentrum voor de EEG? Een 
stapje in die richting is de we
kelijkse rechtstreekse vracht-
dienst (KZ081) die Japan Air 
Cargo met ingang van 7 juni 
1988 opende op Schiphol. 
Deze dienst is een joint ven
ture met de KLM. 

De retourvlucht heeft daarom 
het dubbelnummer KL987/ 
KZ082 gekregen. Dat men in 
Japan waarde hecht aan der
gelijke belangrijke verbindin
gen blijkt uit het officiële gele-
genheidsstempel dat geplaatst 
werd op post die werd ver
voerd met die eerste vlucht op 
7 juni. Ook tijdens de retour
vlucht op 8 juni werden zo'n 
200 enveloppen vervoerd; ze 
werden voorzien van een 

CD — . ^ ^ ' ? ï 
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Olympische 
spelen 
'Olympische Spelen' is in de fi
latelie een geliefd thema. De 
spelen leveren meestal een 
stroom van postzegels op. Het 
aandeel dat de luchtpost daar
bij voor zijn rekening neemt is 
steeds bescheiden. En dat, 
tenwijl de deelnemers en offici
als doorgaans per vliegtuig 
naar het gastland worden ver
voerd. Soms gebeurt dat per 

gewone lijnvlucht - zoals de 
KLM-vlucht naar Calgary -
maar als een land geen regel
matige dienst onderhoudt met 
het land dat de spelen organi
seert, dan is er vaak sprake 
van een bijzondere vlucht. Dal 
blijkt bijvoorbeeld uit het hier 
afgebeelde stempel van Inter
flug, de maatschappij die de 
Mannschaft van de Duitse De 
mocratische Republiek op 7 ja 
nuari naar Calgary vloog. Cal
gary bleef niet achter en plaat
ste een fraai aankomststem
pel. 
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lieuwe 
litgiften 

Samenstelling: 
Mevr. A.C. van der HaarAmptmeijer 
Postbus 132 
2770 AC Boskoop 

Noot' waar gesproken wordt van bi| 
voorbeeld afbeelding melding 3/223 
wil dat zeggen dat men de gegevens 
van de afgedrukte zegel kan vinden in 
Philatelie van maart (3) op bladzijde 
223 

uropa 

LAND (Finland) 
B8'88. De kerk van Jomala 
40 Fm De kerk van Jomala, gewi)d 

an St Olof, een van de oudste kerken 
an Scandinavia 

LBANIE 
■6'88. Tiende congres van de vak

ond voor vrouwen 
0 q Vrouw en vlag 
06'88. Achtste Europese voetbal

ampioenschap Duitsland 1988 
OenSOq ,1 20L Drie verschillende 
pelmomenten 
Hok van 1 90 L De drie zegels in sa

lenhang zonder waardevermelding, 
ip het blok keeper met bal 

INDORRA FRANS 
l7'88. Serie natuur', fauna 
1  F Herdershond 
I 20 F Haas 

ANDORRA SPAANS 
i5'88 EuropaCEPT*, transport 
!0P Detail van de'koninkli)ke weg' 
)il Les Bons (middeleeuws geplaveid 
)ad) 
15 P Koopman met bepakte muildie

en (begin twintigste eeuw) 

lELGIE 
i6'88. Olympische zomerspelen, Se

)ul 1988, toeslagzegels 
9 + 2 F Tafeltennis 
3 + 3 F Wielrennen 

3lok met 50 + 12 F Op de zegel een 
Tiarathonloper, op het blok drie lo

wers 

206'88. Toerisme 
9 F Amay, Romaanse toren uit de 

twaalfde eeuw 
9 F Mechelen, basiliek van Onze

LieveVrouw van Hanswijk 
9 F Waimes.Waimes vanuit de lucht 

gezien 
13 F Peer, het oude stadhuis en de 
dorpspomp 
13 F Peruwelz, basiliek van Onze

LieveVrouw van 'BonSecours' 
(goede biistand) 
256'88. Automaatstroken van 1 tot 
99 F ter gelegenheid van de kronmgs

feesten, Tongeren 

CYPRUS TURKS 
315'88. Uilgiftedatum en aanvulling 
melding 5/369 'EuropaCEPT* 
200 TL Sleepboot'PiyalePasha' 
500 TL Radio en televisiezendstation 
'Bayrak' 
176'88. Serie toerisme 
150 TL Lefko§a 
200 TL GaziMagusa 
300 TL Girne 

DENEMARKEN 
Mei '88. Postzegelboekje 
3  kr Tienmaal Kathedraal van 
Odense (duizend laar oud) 
166'88. Wereldkampioenschap 
'Speedway', Denemarken 1988 
4 lOkr Rijders m actie 
166'88. Honderdvijftigste verjaardag 
van de bond van Deense industrieën 
3  kr Detail van het schilderij 'de 
industriëlen' van P S Kreyer 
188'88. Honderdste verjaardag van 
de Deense vakbond voor metaalarbei

ders 
3  kr Glasmozaiek van Niels Win

kel 
188'88. Tweehonderdste verjaardag 
van het staatsseminane in Tonder 
3  kr De collegegebouwen 

DUITSLAND BERLIJN WEST 
147'88. Frankeer(rol)zegels, be

zienswaardigheden 
70 Pf Borstbeeld van koningin Ne

fertete (bevindt zich in het staatsmu

seum van Berlijn) 
120 Pf De dom van Schleswig 

118'88. Jaarvergaderingen van het 
IWF (Internationaler Wahrungsfonds 
= IMF*) en van de wereldbank, Berlijn 
1988 

70 Pf Symbolische voorstelling met 
wereldkaart 
118'88. Bezienswaardigheden, rolze

gels 
40 Pf 'Chilehaus' in Hamburg 

DUITSLAND BONDSREPUBLIEK 
147'88 Frankeer(rol)zegels be

zienswaardigheden, zie Duitsland Ber

lijn West 
147'88. Stad Meersburg aan de Bo

densee duizend jaar 
60 Pf Gezicht op Meersburg (m oor

konde van koning Otto III (988) wordt 
voor het eerste melding van deze stad 
gemaakt) 
147'88. Tweehonderdste geboorte

dag van Leopold Gmelin (17881853) 
80 Pf Portret van deze scheikundige 

naar een schildenj van Roux uit 1822, 
handtekening en scheikundeboeken 
147'88. 'Made in Germany', Duits 
fabrikaat 
140 Pf Schuifmaat (micrometer) in de 
kleuren van de Bondsrepubliek als 
symbool voor precisie en kwaliteit 
118'88. Bezienswaardigheden, rolze

gels 
40 Pf 'Chilehaus m Hamburg 
90 Pf Bronzen kan Remheim (Saar

land) 
280 Pf Bremer Roland 
118'88. Vijfenzeventigste sterfdag 
van August Bebel (18401913) 

80 Pf Portret van deze medeoprich

ter en voorzitter van de sociaaldemo

cratische arbeiderspartij 

DUITSLAND DEMOCRATISCHE REPU
BLIEK 
216'88. Tiende postzegeltentoon

stelling voor de jeugd, Erfurt en Karl

MarxStadt, 1988 
a Erfurt twee zegels in samenhang 
met verbindend vignet 
10 + 5 Pf Stadhuis in 1520 (naar een 
anoniem olieverfschilderij) 
25 Pf Histonsche en moderne gebou

wen ('Roland'standbeeld op de vis

markt van Israel von der Milla uit 

1591, neogotisch stadhuis, hotel 'Er

furter Hof', 'Grune Apotheke' uit 1638, 
renaissancebouwwerk 'Zur Hohen Li

lie' uit 1538, kathedraal en St Seve

ruskerk, 'Dacheroden'huis, verschil

lende monumentenzorg'gebouwen, 
moderne gebouwen en paviljoen van 
de internationale tuinbouvrtentoonstel

hng) 
Vignet Wapen van Erfurt 
b KarlMarxStadt twee zegels m sa

menhang met verbindend vignet 
20 I 5 Pf Gezicht op Chemnitz m 
1620 
50 Pf Historische en moderne gebou

wen (KarlMarx'monumentvan de 
Sovjetrussische beeldhouwer Lew Ker

bel, overblijfselen van de stadsmuren 
metde'rodetoren', stadhuis hetba

rokke Siegerthaus'17371741, slot

kerk 14841526, 'FritzHeckertHaus' 
1974 operagebouw 19061909, mo

derne nieuwbouw en het Interhotel 
'Kongress') 
Vignet Wapen van KarlMarxStadt 
216'88. Tiende verjaardag van de be

mande ruimtevlucht van de USSR en 
de DDR 

5Pf Ruimtevaarders S Jahn en W 
Bykowski na de landing van de Soyuz

29,3 september 1978 
lOPf MKSM (meerkanalige spec

trometer) 
20 Pf Het Sovjetrussische 'Orbital

komplex' met het MIRruimtestation 

FINLAND 
95'88 Frankeerzegel 
2 20 Fm De 'Kerimaki kerk 
257'88. Postzegelboekje ter waarde 
van 5 Fm met als inhoud O 10, O 60, 
1 80 Fm (alle drie tweemaal) Wapen 
van Finland 
158'88. Honderdvijftigste verjaardag 
van de brandweer 
2 20 Fm Brandweerwagen (te trekken 
door twee paarden) uit Turku (ge

bouwd in Stockholm m1902) 
178'88. Vijfhonderdste verjaardag 
van het eerste gedrukte Finse boek 
1 80 Fm Het eerste boek, de 'Missale 
Aboense 
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FRANKRIJK 
Correctie melding 5/369/371 'natio
naal congres van de bond van Franse 
postzegelverenigingen' plaats van het 
congres is Valence (Frankri|k) 
4-7-'88. Honderdste geboortedag van 
Roland Garros (1888-1918), tennis
speleren vlieger 
2 - F Garros'vliegtuig (Bleriot), 
vi/aarmee hij in 1918 neerstortte 
4-7-'88. Serie 'toerisme', kasteel van 
Sédières Corrèze 
2 20 F Gezicht op het kasteel 
25-7-'88. Serie 'toerisme' 
2 - F Scheepsmuseum van Douar-
nenez, doorsnede van roeiboot en uit 
hout vervaardigd museum(naam)-
bord 
3 - F 'Cirque de Gavarnie', berg
landschap met dal en rotsformaties 

GRIEKENLAND 
4-7-'88. Watervallen 

10 Dr Watervallen bij het dorp Kata-
raktis aan de voet van de berg de 
Tsoumerka 

60 Dr Watervallen van Edessa 
100 Dr Natuurlijke 'trappen -waterval
len in het verloop van de rivier de 
Edessaios 
4-7-'88. Twintigste Europese congres 
van de postale vakbonden 

60 Dr Embleem. 

GROENLAND 
16-9-'88. Vijftigste verjaardag van het 
Groenlandse postkantoor 

3 - kr -1-50 ore 

GROOT-BRinANNIE 
6-9-'88. Honderdste sterfdag van Ed
ward Lear (1812-1888), beroemd door 
zijn nonsensverzen voor kinderen en 
'schepper' van de limerick 
19 p 'The owl and the Pussycat', 
1867 
27 p Vogel met hoofd van Lear als 
symbool voor zijn belangstelling voor 
ornitologie, handtekening 
32 p De kat (letter C) uit een van zijn 
nonsensalfabetten 
35 p Limerick'There was a Young 
Lady whose bonnet ' 
27-9-'88. Velletje met de vier waarden 
(Edward Lear) met een verkooppnjs 
van £ 1 35, de toeslag is bestemd voor 
de internationale postzegeltentoonstel
ling 'Stamp World 90' 

GUERNSEY 
12-7-'88. Tweehonderdste geboorte
dag van Frederick Corbin Lukis (1788-
1871) 
12 p Portret van deze archeoloog voor 
het 'Lukis'-huis in St Peter Port 
16 p Boeken met ontdekkingen van 
Lukis (afbeeldingen in olie- en water
verf van zijn dochter Mary Anne en/of 
Peter Le Lievre) 
29 p Lukis leidt de opgravingen bijLe 
CreuxdesFaiesbijL'Eree 
31 p Lukis' huis, compositie van bloe
men en vlinders 
34 p Door Lukis opgegraven prehisto
rische voorwerpen (stenen bijl, potten, 
weefgewichten) 
6-9-'88. Wereldkampioenschap 'off
shore powerboat' (speedboten op 
open zee) 
12,16 en 29 p Boten tijdens race (12 
en16p met helikopter) 
34 p Gedeelte van de admiraliteits-
kaart no 2669 (ligging van Guernsey, 
Sark en Herrn) met de wedstrijdroute 
in rood 

HONGARIJE 
12-5-'88. 'Computer Experiment' 
4 - Ft Door computer getekend men
senhoofd (hoofdmotief uit de compu-

tertekenfilm 'Dilemma' van grafisch 
kunstenaar Janos Kass en tekenfilmre-
gisseurJohnHalas) 
10-6-'88 Congres'Eurocheque', Boe
dapest 1988, twintigste verjaardag van 
de eurocheque als wettig betaalmid
del 
4 - Ft Eurocheque, emblemen van eu-
rochequesysteem, jaartallen 1968-
1988, portret van Ludwig van Beetho
ven 
30-6-'88. Beroemde schepen 
2 - Ft Driemaal Respectievelijk Santa 
Mana (1492), Mayflower (1620), So
vereign of the Seas (1637) 
4 - en 6 - Ft Respectievelijk Jylland 
(1860) en St Jupat(1985) 

IERLAND 
21-6-'88. Serie 'fauna en flora', met 
uitsterven bedreigde planten 
24 p Otanthus mantimus 
28 p Saxifraga harth 
46 p Astragalus danicus 

ITALIË 
Aanvulling melding 6/450 'wereldvoet-
balkampioenschap' waarde van 3150 
I (met 6501), afbeelding van de mas
cotte voor het wereldkampioenschap 
1990 
23-5-'88. Nationaal voetbalkampioen
schap, Milaan 1988 
6501 Voetbal en wapen van Milaan 
4-6-'88. Serie 'artistiek en cultureel 
erfgoed', de 'Pergola' bronzen beel
den 
6001 Paardehoofd 
6501 Hoofd van een vrouw 
10-6-'88. Negenhonderdste verjaar
dag van de universiteit van Bologna 
5001 Detail ontleend aan basrelief met 
afbeelding van een studente uit vroe
ger tijd 
4-7-'88. Italiaanse pleinen 
4001 Plein voor de kathedraal in Pis-
toia 
5001 Plein 'van de eenheid' m Trieste 

JERSEY 
27-9-'88. Operatie 'Raleigh', terugkeer 
van het schip de 'Zebu' (vier jaar du
rend programma 'rond de wereld voor 
jongeren') 
12 p 'Ram Forest Leaf Frog', Costa 
Rica 
16 p Archeologisch onderzoek, Peru 
22 p Beklimmen van gletsjer. Chili 
29 p Medische hulpverlening, Salo
mons eilanden 
31 p Onderwaterverkenning, Austra
lië 
34 p De Zebu'keert terug inSt He
iier op Jersey 

JOEGOSLAVIË 
29-4-'88. Frankeerzegel 

500 dm Vrouwelijke postbeambte 
sorteert post 
30-4-'88. Europa-CEPT* 

450 dm INTELSAT V-a, satel-
lietgrondstations m Ivanjica, wereld
kaart 
1200 dm Vrouw met telefoon, trein, 
schip, postauto 
14-5-'88. Fauna 

106 dm Gibbulamagus 
550 dm Pecten jacobaeus 
600 dm Tonna galea 

1000 dm Argonauta argo 
25-5-'88. Zestigste verjaardag van de 
veroordeling van Tito (vijf jaar gevan
genisstraf) en vijf kameraden 

106 dm Portret van Tito naar een 
foto uit 1928 
Mei '88. Rode Kruis (verplichte toe
slagzegel voor binnenlandse post) 
4, 8,10,12, 20, 30 en 50 dm Em
bleem van de honderdvijfentwmtigste 
verjaardag van het Rode Kruis 

LIECHTENSTEIN 
5-9-'88. Olympische zomerspelen, Se
oul 1988, sportpioniers 
50 r Wielrennen 
80 r Turnen 
90 r Hardlopen 
1 40 F Ruitersport 
5-9-'88. Bidkapelletjes 
25 r 'Kaltweh'-kapelinBalzers 
35 r Oberdorf bij Vaduz 
50 r Bangsstrasse, Ruggell 

MADEIRA 
15-6-'88. Fauna, vogels 

27 e Erithacus rubecula microrhyn-
chus 

60 e Frmgilla coelebs maderensis 
80 e Petronia petronia maderensis 

100 e Accipiter nisus granti 
1-7-'88. Woningen van Chnstopher 
Columbus op Madeira 

55 e HUIS in No Funchal, portret ca 
1480 

80 e HUIS m Porto Santo, portret, 
schip 

MALTA 
28-5-'88. Internationale gedenkdagen/ 
jaren 

4 c Honderdvijfentwmtigste verjaar
dag van het Rode Kruis en de Rode 
Halve Maan, symbolische voorstelling 
met wereldbol 
18 c Europese algemene campagne 
voor onderlinge afhankelijkheid en so
lidariteit Noord-Zuid, symbolische 
voorstelling met in noordelijk en zuide
lijk deel doorsneden wereldbol 
19 c Veertigste verjaardag van de 
WHO*, symbolische voorstelling met 
wereldbol, grafiek (hartslag) en aescu-
laapteken 
23-7-'88. Maltezer uniformen, II 

3 c Soldaat lichte infanterie, 1800 
4 c Kanonnier van de kustartillerie, 

1802 
10 c Veldofficiervan hel eerste pro
vinciale bataljon, 1805 
25 c Subalterne officier van het ko
ninklijke regiment, 1809 

MONACO 
8-9-'88. Olympische zomerspelen, Se
oul 1988 
Blok met 2 -, 3 - , 5 - e n 7 - F Res
pectievelijk tennis (vrouwen), tafelten
nis, zeilen, wielrennen (vrouwen), op 
iedere afbeelding vrouw m Koreaans 
kostuum 
8-9-'88. Serie 'la Belle Epoque' (jaren 
tussen 1870 en 1925), tekeningen van 
van Hubert Clerissi 
6 - F Haven van Monte Carlo 
7 - F Station van Monaco 
8-9-'88. Tiende verjaardag van het 
congrescentrum van Monte Carlo 
(driehoekige zegels in samenhang met 
driehoekig vignet) 
2 - F Buitenaanzicht 
3 - F Gehoorzaal 
20-10-'88. Het Rode Kruis, legende 
van de beschermheilige Ste Devote 
4 - F De Romeinse gouverneur arn-
veert op Corsica 
5 - F Ste Devote en de Romeinse se
nator 
20-10-'88. De vier seizoenen, de olijf
boom 
Blok met 3 - , 4 -, 5 - e n 6 - F De 
olijfboom in respectievelijk lente, zo
mer, herfst en winter 
20-10-'88. Vierhonderdste geboorte
dag van de schilder Antoine Le Nam 
5 - F Le Nam met zijn twee broers 
(detail van schilderij uit het Louvre, 
Panjs) 
20-10-'88. Honderdste geboortedag 
van Giorgio de Chinco 
5 - F Bronzen sculptuur 'de beroemde 
archeologen'. 

20-10-'88. Driehonderdste geboorte 
dag van de schnjver Pierre de Man-
vaux 
3 - F Portret 
20-10-'88. Tweehonderdste geboorti 
dag van Lord Byron 
3 - F Portret 
20-10-'88. Veertiende internationale 
circusfestival 
2 -F Compositie met tijger 
20-10-'88. Tweeëntwintigste internat 
onale bloemenconcours 
3 - F Boeket met fuchsia's, irissen, 
rozen en petunia's 
20-10-'88. Industrie 'Prêt-a-porter' 
3 - F Modeshow van de merken 'Bet 
tma'en'LaSquadra' 
20-10-'88. Kerstmis 
2 - F Ster 

NOORWEGEN 
7-10-'88. Christian IV (1577-1648) 
vierhonderd jaar geleden koning van 
Denemarken en Noorwegen (1588-
1648) 

2 50 kr Portret 
10 - kr Keerzijde van een in 1628 ir 
Chnstiania geslagen 'rijksdaalder' (zil 
veren munt), eerste deel van besluit 
'mijnbouw m Noorwegen' van Chns 
tian IV 
7-10-'88. Sport (balsport) 
Blok met een verkoopprijs van 15 - kr 
met viermaal 2 90 kr (handbal vrou 
wen, voetbal mannen, basketbal man 
nen en volleybal vrouwen), de toeslac 
van 3 40 kr is bestemd voor promot 
van de filatelie 

OOSTENRIJK 
17-6-'88 Vijfentwintigste verjaardag 
van de 'Festspiele' in Stockerau 
5 - S Stadhuis van Stockerau 
24-6-'88. Voltooiing van de 'Tauern 
autosnelweg 
4 - S Gedeelte van de autosnelweg 
1-7-'88. Stad Brixlegg 1200 jaar gele 
den gesticht 
5 - S Gezicht op Bnxlegg, wapen 

POLEN 
27-6-'88. Olympische zomer
spelen, Seoul 1988 
15, 20 (tweemaal), 25, 40 en 55 zl 
Respectievelijk hinkstapsprong, wor 
stelen, kanoen, judo, geweerschieten 
en zwemmen 
Blok met 70 -i-10 zl (toeslag bestem 
voor het Poolse Olympische Comité) 
Poolse alpinisten Jerzy Kukuczka en 
Remhold Messner 
Augustus '88. Zestiende Europese 
FAO*-congres 
15zl Computensering landbouw, 
beeldscherm met korenarengrafiek, 
embleem 
40 zl Bouw van fabrieken met groen 
voorzieningen, embleem 
1-9-'88. Verdedigingsoorlog 1939 
15zl Verdediging van het fort Modlir 
en portret van Wiktor Thommee 
20 zl Verdediging van Warschau, poi 
tretvan generaal Walerian Czuma 
20 zl Slag om Tomaszow Lubelski, 
portret van generaal Antoni Szyllin (le 
gercommandant 'Krakow') 
Oktober '88. Fauna, paarden 
15, (tweemaal), 20 (tweemaal), 30 er 
70 zl Respectievelijk Lippizaner, Ar 
denner, Engelse volbloed, Arabische 
volbloed, groot-Pools ras en Pools 
paardje 
November '88. Brandblusschepen 
10,15 (tweemaal), 20 (tweemaal) en 
45 zl Respectievelijk Blysk (Bliksem) 
Plomien (Vlam), Zar (Gloed), Strazak 
11 (Brandweerman), Strazak 4 (idem 
en Strazak 25 (idem) 
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JRTUGAL 
5-'88. LUBRAPEX88;werelderf-

ledUNESC0^destadEvora. 
ok met 150.-e. Raam van huis van 
ircia de Resende, de grote dichter 
n de 'Cancioneiro Geral' (algemene 
ngcollectie) en de fontein van Porta 
Moura. 

7-'88. Serie 'Portugese kastelen en 
apens'. 

e. Tweemaal. Respectievelijk kas-
el van Penedono en kasteel van Cha-
s. 

9EMENIË 
)-12-'87. Zeventigste verjaardag van 
! Oktoberrevolutie. 

L. Vlag. 
l-12-'87. Uitgiftedatum melding 4/ 
)8 'veertigste verjaardag van de re-
ibliek'. 
)-5-'88. Klokken (bevinden zich in 
it 'Ceasului'-museum, Ploesti). 
)b . ,1 .5G,2. - ,3 . - ,4 . -en5. -L . 
rschillende klokken. 
6-'88. Europees voetbalkampioen-
hap. 

wee blokken met elk viermaal 3.- L. 
West-Duitsland/Spanje, Italië/Dene
arken. 
Nederland/Engeland, Sovjetunie/ 

riand. 
8-6-'88. Pre-Olympische zomerspe-
n. 
Ob.1.50, 2 . - ,3 . - ,4 . -en5. -L . Res-
ectievelijk gymnastiek, boksen, ten-
Is, judo, hardlopen en kanoën, 
lokvan 10.-L. Zwemmen. 

AN MARINO 
7-'88. Veertigste postzegelbeurs, 
ag van de filatelie in San Marino -
liccione. 
750 L. De berg 'Titano' en het zand 
an de Adriatische kust als symbool 
oor de vriendschapsband tussen San 
/larino en Riccione. 
i-7-'88. 'San Marino'-prijs 1988 (voor 
eroemdheden uit de 'show business') 
oegekend aan de filmregisseur Fede-
ico Fellini. 
300 L. Tekening van de film 'La 
trada' van de hand van Fellini. 
900 L. Filmposter van 'La Dolce 

'ita'. 
200 L. Filmposter van 'Amarcord'. 

OVJETUNIE 
;orrectie melding 6/450 'herdenking 
ikulsev': juiste schrijfwijze Akulov. 
i-5-'88. Honderdzeventigste geboor-
edag van Karl Marx (1818-1883). 
5 k. Portret. 

i-5-'88. Perestroika (hervorming in de 
iovjetunie). 

5 k. Tweemaal. Respectievelijk 'een 
voortzetting van de Oktoberrevolutie' 
en 'Perestroika hangt af van de inspan
ningen van het volk'. 
12-5-'88. Vijftiende Olympische win
terspelen. 
Opdruk 'Sovjetrussische sportlieden 
wonnen 11 gouden, 9 zilveren en 9 
bronzen medailles' op blok van 50 k. 
Olympische winterspelen. 
19-5-'88. Honderdste geboortedag 
van Nikolai Mihailovich Shvernik 
(1888-1970). 

5 k. Portret van deze partijfunctiona
ris. 
20-5-'88. Jachthonden en jachttafere
len. 

5 k. Russische 'borzoi' en vosse-
jacht. 
10 k. Kirgizische wolfshond 'taigah' en 
valkejacht. 
15 k. Russische retriever en speurhon
den. 
20 k. Russische spaniel en eendejacht. 
35 k. Oostsiberische poolhond (laika) 
en berejacht. 
29-5-'88. Topontmoeting Sovjetunie-
Amerika (Gorbatsjov en Reagan), 
Moskou 1988. 

5 k. Symbolische handdruk van de 
leiders van beide landen; Spasskitoren 
in Moskou, vlaggen en tekst. 
Mei '88. Transarctische ski-expeditie 
van de Sovjetunie en Canada. 
35 k. Wereldbol, emblemen en vlag
gen. 
6-6-'88. Honderdste geboortedag van 
V.V.Kuibishev (1888-1935). 

5 k. Portret van deze politicus. 
7-6-'88. Gezamenlijke ruimtevlucht 
van Bulgarije en de Sovjetunie. 
15 k. 'MIR'-ruimtestation en trans
portschip 'SoyuzTM'; vlaggen van 
beide landen, embleem. 
9-6-'88. Nieuwjaar 1988; velletje met 
acht zegels van 5 k.(zie melding 3/ 
213). 
9-6-'88. Olympische winterspelen; 
velletje met acht zegels van 10 k. (zie 
melding 3/213). 
10-6-'88. Olympische winterspelen; 
velletje met acht zegels van 5 k. (zie 
melding 3/213). 
Juni '88. 'Voor een atoomvrije we
reld'. 

5 k. Menigte met spandoeken. 
Juni '88. Olympische zomerspelen, 
Seoul 1988. 
5,10,15, 20 en 30 k. Respectievelijk 
hordenloop, verspringen, basketbal, 
ritmische gymnastiek en zwemmen; 
blokvan 50 k. voetbal. 
Juni '88. Negentiende communisti
sche partijcongres (het achttiende 
vond plaats in 1941). 

5 k. Tweemaal, a. Portret van Lenin, 
rode vlag; b. rode vlag, tekst, lauwer
tak, hamer-en-sikkel. 
50 k. Blok. Congreshal, Spasskitoren 
van het Kremlin. 
5-7-'88. Internationaal ruimtevaart
project'Phobos'. 
10 k. De satelliet en detail van opper
vlakte van Mars. 
7-7-'88. Flora. 

5 k. Campanula latifolia. 
10 k. Orobusvernus. 
15 k. Pulmonaria obscura. 
20 k. Lillum martagon. 
35 k. Fiacaria verna. 

SPANJE 
29-4-'88. Dag van de postzegel. 
20 P. Portret van Francisco de Tassis 
(Franz von Thurn und Taxis, 1459-
1517), grondlegger van een internatio
naal jjostnet; werd in 1505 door konin
gin Juana belast met de vestiging van 
postverbindingen tussen Spanje, 
Frankrijk, Duitsland en de 'lage 
landen'; Juana's zoon Karel I (keizer 
Karel V) breidde dit uit met vestigingen 
in Romeen Napels. 
1-5-'88. Honderdste verjaardag van de 
UGT (Union General de Trabajadores 
= de algemene vakbond). 
20 P. Portret van Pablo Iglesias (was 
betrokken bij de oprichting); embleem. 
5-5-'88. Europa-CEPT* 1988; trans
port en communicatie. 
20 P. Eerste spoortrein (1837) tussen 
Havana en Bejucar (Cuba). 
50 P. Eerste telegraafverbinding in 
Manila op de Filippijnen (1816); tekst: 
Manila, hoofdstad van de Filippijnen 
gezien vanaf 'el Campo de Bagum-
bayan'. 
9-5-'88. Honderdste geboortedag van 
Jean Monnet (1888-1979). 
45 P. Portret van deze econoom. 
31-5-'88. Honderdste verjaardag van 
de wereldtentoonstelling van 1888, 
Barcelona. 
50 P. Embleem (symbolische voorstel
ling van het nationale palels In Mont-
juic); jaartallen en tekst. 
1-6-'88. Internationaal muziek- en 
dansfestival, Granada. 
50 P. Reproduktie van de poster van 
het eerste festival m 1952. 
14-6-'88. EXPO 88; wereldtentoon
stelling in Brisbane, Australië. 
50 P. Stier. 
18-6-'88. 'Kanonieke kroning' van de 
'maagd van de hoop'. 
20 P. Beeld van de wenende maagd 
'van de hoop' uit de kerk van Santo 
Domingo in Malaga. 
25-6-'88. EXFILNA; postzegeltentoon
stelling m Pamplona. 

20 P. Blok. Plattegrond van de citadel 
van Pamplona naar een zestiende-
eeuwse kaart; schepen van Columbus 
en route van Spanje naar Amerika. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
14-4-'88. Veertigste verjaardag van de 
jonge pioniers. 
50 h. 
12-5-'88. PRAGA88-postzegelten
toonstelling; voorwerpen uit het 
Staatsmuseum voor letterkunde (natio
nale bibliotheek). 
1.- Kcs. Gezicht op Praag met de bi
bliotheek. 
2.- Kcs. Manuscript, hemelglobe, 
boekenplanken. 
5.-Kcs. Miniatuur van de letter'B', 
middeleeuwse versierde bijbelband, 
perkamentrollen. 
7.- Kcs. Manuscript, wereldbol, te
kens van de dierenriem (ram en 
leeuw). 
Blokken met vier zegels van iedere 
waarde. 
1-6-'88. Topontmoeting tussen de 
Sovjetunie en Amerika, Moskou. 
Blokvan 4.- Kcs. Kapitool in Washing
ton, Kremlin in Moskou; embleem en 
tekst. 
1-6-'88. PRAGA 88; fonteinen in 
Praag. 
1.- Kcs. Bij het 'Waldstein'-paleis. 
2.- Kcs. Op het plein van de oude stad. 
3.- Kcs. Bij de 'Karel'-universiteit. 
4.- Kcs. Bij het kasteel van Praag. 
Uitgegeven in vellen van vijftig zegels, 
blokken met de vier waarden, vellen 
met zegels van 1.- en 4.- Kcs. en vel
len met zegels van 2.- en 3.- Kcs. 
1-7-'88. PRAGA 88; het moderne 
Praag. 
50 h. Centraal recreatiecentrum van de 
vakbonden. 
1.- Kcs. 'Koospol'-maatschappij voor 
buitenlandse handel. 
2.- Kcs. 'Motol'-opleidingsziekenhuis. 
4.- Kcs. Cultuurpaleis. 

TURKIJE 
2-5-'88. Europa-CEPT* 1988; trans
port en communicatie. 
2001. Transport (vliegtuig, bus, loco
motief, schip); embleem. 
6001. Telecommunicatie (verbindings-
golven tussen telefoon en beeld
scherm); embleem. 
24-5-'88. Locomotieven. 

501. 'American standard' stoomlo
comotief, 1850. 
1001. Stoomlocomotief uit 1913, ge
bouwd in Esslingen. 
2001. Locomotief van de 'Henschel 
Krupp'-maatschappij, geïmporteerd in 
1926, senenummers van 46001 tot 
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Belangrijke Internationale 

EN MUNTEN
VEILING 

In de zalen van "Motel Eindhoven" 
Aalstenveg 322  Eindhoven tel. 040116033 

ZATERDAG 
3 SEPTEMBER 

Op deze veiling worden ca. 40(X) kavels ten verkoop 
gebracht waaronder: 

if Prachtige verzamelingen, o.a. 
NEDERLANDBELGIÊ
DUITSLANDWERELD. 

k Geweldige partijen stokboeken, 
kollekties en snuffelpartijen. 

* Vele topnummers NEDERLAND 
en BUITENLAND. 

it Duizenden zeer interessante 
BRIEVEN, POSTSTUKKEN en 
FDC's zowel NEDERLAND als 
BUITENLAND. 

if Zeer uitgebreide kollektie 
MUNTEN NEDERLAND en 
BUITENLAND. 

ZATERDAG 3 SEPT. 
AANVANG 9.30 UUR 
MOTEL EINDHOVEN 

Bezichtiging vanaf 8.30 uur. 

Bel ot schrijt voiir de uitgebreide veilingkatakigus. 
Deze wordl U gratis toegestuurd. 

Kijkdagen ten kantore van ons bedrijf, van 15aug t/m Isept 
Ons kantoor is dagelijks geopend van 9.00 uur tot 21 .(10 uur. 

Op zaterdagen van 9.0(1 uur tot 17.00 uur. 

VERZAMELT U AL DE POSTZEGELS VAN 

I S R A E L ? 
Voor inlichtingen: 
Israel Filatelistisch Agentschap voor de Benelux, 
Postbus 11  4255 ZG Nieuwendijk NB. Tel. 018342254. 

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen, engros en restanten. 

t Momenteel extra interesse voor kiloinraar. 
GOEDE PRIJS EN SNELLE KORREKTE AFWIKKELING! 

VaM Aam VtmAa h W JaUaaaparklaan I, 3S» HK Utrecht TeL OJt-üTUt-
Van Wü ttjUWt DiTi jd 4S iaar het vertrouwde adre«. 

»»..»*»»»»»»«.■■» 

■ • « I M É É M M M M M É « 

AANBIEDINGSUJST 
SCANDINAVIË 
Nieuw: Maandelijkse aanbiedingslijst 
met honderden afgeprijsde en interes

sante aanbiedingen Scandinavië: 
toezending gratis op aanvraag. 

Prijslijst Scandinavië, van klassiek tot modern, 
voor postfris, ongebruikt en gebruikt, met Yvert Facit en 
Michelnummering: gratis op aanvraag. 

POSTZEGELHANDEL: J. A. J. VAN DIJK »., 
BLOEMENSTRAAT 2 1 , 2981 BD RIDDERKERK, TEL.: 0180424355 m . 
BANK: N.M.B.no.: 68.23.65.467 POSTGIRO 2137339 

A. A. M. DE GRAAFF Roemer Visscherstraat 164 
3132 EW Vlaardingen 

Opnieuw verlaagde prijzen Eerste kwaliteit, geen plakker Alles postfris Sinds 
1938 Zeer speciale prijzen Elke koper boven de ƒ 200,- gratis een verrassing 
Giro 428605 Vlaardingen. 

Kinderbloks 
854 
858 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 

1083 
1107 
1150 
1171 
1190 

29,50 
6,50 
4,50 
8 ,— 

13,— 
13,— 
2 5 , — 
17,— 
14 ,— 
16,50 

5,— 
3,50 
3 , — 
3 ,— 
3 ,— 

SPECIALE PRIJS PER J A A R G A N G 
1946 
1947 
1948 
1949 

443/473 
474/499 
500/512 

26,50 
210,— 
27,— 

513/548 2225,— 
(met certificaat) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

1956 
1967 
1956 
1959 
1960 

549/567 
568/577 
578/600 
601/640 
641/654 

671/687 
688/706 
707/719 
720/735 
736/751 

200,— 
62,50 

175,— 
140,— 
60,— 

160,— 
65,— 
38 — 
38,— 
60,— 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

752/763 
764/783 
784/810 
811/835 
836/855 
856/875 
876/899 
900/917 
918/938 
940/983 

1002/24 
1025/42 
1043/63 
1064/83 

22,— 
40,— 
32,— 
8,50 

42,— 
16,— 
30,— 
29,— 
33,— 
80,— 

35,— 
34,— 
40,— 
15,— 

1084/07+a24 — 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1128/50+a 17,— 
1151/71 12 50 
1172/90 12,50 
1191/14 15 — 
1215/36 16,— 
1260/79 16,— 
1280/99+carn 35,— 
1300/20+carn 36,— 
1321/44+carn 32,— 
1345/66+carn 30,— 

Nederland Postfris. 

1203 
1163 
1095 

per 100 in vel 60 — 
per 100 in vel 55,— 
per 100 in vel 55 — 

L u c h t p o s t 1 2 / 1 3 C e r t i f i c a a t 8 2 5 , — Min order 2 5 , - Porto extra mm 2.50 vanaf 2 5 0 -
Franco Vrijbli jvende aanbieding Bestell ing alleen op giro of bank Giro 428605 ten name van 
Oe Graaff Bank ABN Schiedam 50 24 45 882 

Cactussen op postz 
Honden op postz 
Interpol op postz 
Katten op postz 
Lions op postz 
Muziek dl I t/m 1984 

dl II vanaf 1985 
Orchideeën op postz 
Paarden op postz 
Paddestoelen op postz 

ƒ 7 15 
ƒ 11 50 
ƒ 6 15 
ƒ 8 70 
ƒ 7 15 
ƒ 17 65 
ƒ 9 25 
ƒ 11 50 
ƒ 17 85 
ƒ 9 25 

Rembrandt op postz 
Rode Kruis op postz 
Rotary op fxastz 
Rozen op postz 
Rubens op postz 
Schaken op postz 
Schaatsen op postz 
Schepen I1851 1966 
Schepen II 1966 1980 

/ 6 15 
ƒ 15 30 
/ 11 50 
/ 8 15 
ƒ 9 25 
ƒ 9 25 
ƒ 8 15 
ƒ 17 85 
ƒ 17 85 

Schepen III 1980 heden ƒ 15 30 

Skien op postz ƒ 9 — 
Treinen/spoorwegen ƒ 17 85 
Vlinders op postz ƒ 13 80 
Voetballen I 
1924 t/m 1985 ƒ 1 7 85 
Voetballen II vanaf 1986 ƒ 8 15 
Vogels op postz 

DL It/m 1979 ƒ 17 85 
DL II 1980 ƒ 12 50 

Wielrennen op postz ƒ 11 50 
• Nederlandstalig 
• Met waarde aanduiding hfl 
• Met afbeeldingen in zwart/wit 
Levenng ook met korting aan handelaren 

Portovriie levering volgt na ontvangst van de cataloguspnis op giro 3173360 I n v 
A. V. Dl jcklaan 3 7 , 
2251 XL Voorschoten. 

J Tele loon: 0 1 7 1 7 - 7 6 1 2 . Uitgeverij I N P E G , 

LIMBURGSE POSTZEGEL- & MUNTENVEILING 

spoorstraat 3a Tegelen Telefoon: 077-737171 (ook "s avonds) 
postbus 3071 5930 AB Tegelen 

POSTZEGELVEILING P A S S O N 
85 - 811063 

41e VEILING OP ZATERDAG 27 AUGUSTUS 
Niet de grootste, maar met mini Itosten voor de l(oper 
P O S T B U S 3 0 1 6 6802 C B A R N H E M 
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6026 
001 Elektrische locomotief E 43001 
oshiba-type, afkomstig uit Japan, 
987 
001 Diesellocomotief van MTE-Tu-
)msa§, serienummer 24361,1984 
3-6-'88. Internahonale bond voor 
ansport over land (eenentwintigste 
ongres wordt gehouden in Istanboel) 
00 + 251 Vrachtwagen met opleg-
er, waarvan de zijkant beschilderd is 
iet de drie moskeeën uit Istanboel 

ATICAAN 
6-6-'88. Het Manajaar 1987-1988 

501 'Aankondiging', werk in Afri-
aanse stijl van vader Eugene Woelffel 
3001 'Geboorte', Europese stijl, 
laria Carmela Perrini 
5001 'Pinksteren', Peruaanse 
unst, Anna Maria Maresca 
7501 'Maria-Hemelvaart', Australi-
che stijl, Maria Maddalena Tuccelli 
0001 'Moeder van de kerk', Japanse 
tijl Nobuko Suezawa 
4001 'Maria, toevlucht voor zon
aars , Noordamerikaanse stijl, Rita 
antmi 
6-6-'88. Doop van Wladimir, groot-
orst van Kiev ('de Rus van Kiev'), 
uizend jaar geleden 
4501 Pnns Wladimir de Grote, naar 
en ikoon uit de vijftiende eeuw 
6501 De'St Sofia'-kathedraal in 

;iev 
!500l 'De moeder Gods in gebed', 
nozaiek uit de 'St Sofia'-kathedraal 

JSLAND 
i-6-'88. Olympische zomerspelen, Se-
IUI1988 
8kr Handballer 
l-6-'88. Flora 
Okr Viciacracca 
iOkr Thymus praecox 

:WEDEN 
:5-8-'88. Zweedse kunstenaars in Pa-
ijs, postzegelboekje met zes zegels 
an ieder 2 20 kr 
I Zelfportret (1923) van Nils Dardel 
1888-1943) en schilden] 'bezoek aan 
len excentrieke dame' (1923) 
I Twee schilderijen van Vera Nilsson 
1888-1979) respectievelijk 'zeepbel-
en blazen' (1927), 'herfst, hetoude-
nannenhuis' (1930) 
) Zelfportret van Isaac Grunewald 
1889-1946) en schilderij 'de zingende 
ioom'(1915) 
!5-8-'88. Europa-CEPT*, transport en 
;ommunicatie 
3 IOkr Tweemaal Respectievelijk 

Ie X2 (de sneltrein van de toekomst) 
in een stoomlocomotief uit 1887 
!5-8-'88. Frankeerzegel, vogel 
iO - kr Apus apus 

}uiten Europa 

AFGHANISTAN 
IO-8-'87. Pashtunistandag 
l Af Portretten van zeven Afghanen 
l1-11-'87. Flora 
i ,6 ,9 ,14en18Af 
15-1-'88. Muziekinstrumenten 
1,3,5,15,18,25 en 33 Af 

ALGERIJE 
!4-3-'88. Vijfenzeventig jaar scouting 
i - Dh Vlag en getal '75', embleem, 
jroet, duif, wereldbol 

ANTIGUA & BARBUDA 
16-3-'88. Ontdekkingsreizen van Co
lumbus, II 
30 c Columbus' vloot en Indianen
dorp 

45 c De Santa Maria verlaat de Ameri
kaanse kust 
60 c Indianen m kano begroeten Co
lumbus 
S 4 - Spaanse schepen op zee 
$ 5 - Blok Gouden munt van Ferdi
nand en Isabella 
11-4-'88. Pasen, schilderijen van Titi-
aan (1488-1576) 
30 c Borstbeeld van Christus 
40 c De geseling van Christus 
45 c Madonna in glorie met heiligen 
50 c Detail van de'Averoldi'-polyp
tiek 
$1 - Chnstus met doornenkroon 
$2 - Chnstus wordt bespot 
S 3 - Christus en Simon van Cyrene 
$ 4 - De kruisiging met Maria en heili
gen 
Twee blokken van $ 5 - a Vijfhon
derdste geboortedag van Titiaan en de
tail van schilderij 'Ecce Homo' (zie de 
mens), b detail van schildenj 'Noli Me 
Tangere' (raak me met aan) 
9-5-'88. FINLANDIA 88, opdruk op 
met gespecificeerd blok van $ 5 -
16-5-'88. Bloeiende bomen, II 
30 c Cordia sebestana 
50 c Bauhinia vanegata 
$1 - Spathodea campanulata 
$ 4 - Clusia rosea 
$ 5 - Blok Melia azedarach 
10-6-'88. Olympische zomerspelen, 
Seoul 1988 
40 c Turner (nngoefening) 
60 c Gewichtheffen 
51 - Waterpolo 
$ 3 - Boksen 
$5 - Blok Atlete met fakkel 

ARGENTINIË 
21-5-'88. Nieuwe uitgiftedatum mel
ding 6/451 'dag van de arbeid' 
Mei '88. Frankeerzegels, historische 
monumenten 
1 -A Het'Avellaneda'-huis, Tucu-
man, 1837 
2 - A KerkvanMana-Lichtmis, Cor
doba, zeventiende eeuw 
4-6-'88. PRENFIL88, postzegelten
toonstelling, locomotieven en tremen 
I A -I- 50 c Viermaal Respectievelijk 
locomotief Yatay uit 1888, elektrische 
passagierstrem uit 1916, locomotief 
B-15 uit 1942, locomotief GT-22 uit 
1988 

ARUBA 
3-8-'88. Solidariteits(toeslag)zegels 
1988/elfde YMCA*-wereldcongres, de 
toeslag is bestemd voor sociale, cuItu 
rele en liefdadige instellingen 
45 + 2 0 c , 60-1-25 en 100-H 50 c 
Symbolische afbeeldingen 

ASCENSION 
23-6-'88. Tweehonderd jaar Australië/ 
marineschepen, naam van alle ge
melde schepen HMS Resolution 

9p Driemaster, 1667 
18 p Linieschip, 1772 
25 p Kruiser, 1892 
65 p Slagschip, 1916 
Alle afbeeldingen met embleem van de 
tweehonderd jaar 
30-7-'88. SYDPEX88-postzegelten-
toonstellmg, opdruk 'SYDPEX '88 
30 7 88-7 8 88' op voorgaande mel
ding 'tweehonderd jaar Australië' 

AUSTRALIË 
1-7-'88. Postzegelboekje 'living toge
ther'(zie melding 2/131) 
1-8-'88. 'Art of the Desert', kunstcol
lectie 'Abonginar(oorspronkelijke be-
woners)-schilderijen van Centraal-Au-
stralie 
37 c 'Bush Potato Country' (1979) 
van Turkey Tolsen Tjupurula/Corby 
Tjapaltjarn 

55 c 'Courtship Rejected' (1974) van 
Limpi PuntungkaTjapangati 
90 c 'Medicine Story'(1972) van on
bekende kunstenaar 
$ 1 - 'Ancestor Dreaming' (1977) van 
Tim Leura Tjapaltjarn 
14-9-'88. Olympische zomerspelen 
37 en 65 c , $ 1 - Respectievelijk bas
ketbal en atletiek, turnen 
19-9-'88. Vierendertigste parlemen
taire conferentie van het Gemenebest 
37 c Symbolen van het parlement 
(roede en scepter) 

BAHAMAS 
Juli '88. Olympische zomerspelen 
10c Hoogspringen, hardlopen, vol
leybal, hamerwerpen 
40 c Boogschieten, gewichtheffen, 
zwemmen (schoonspringen), kampi
oen op podium 
45 c Turnen, hordenloop, grondoefe-
ning, kogelstoten 
50 c Hardlopen, wielrennen, speer-
werpen 
Blok van de vier waarden 

BAHRAIN 
2-6-'88. Opening van het 'Ahmed Al 
Fateh' islamitische centrum 
50 en 150 f Gezicht op de moskee en 
portret van de emir 

BARBADOS 
25-3-'88. Herdruk frankeerzegel 
10 c Met jaartal 1988 
6-6-'88. Sport, cricketspelers met 
cricketbat, stumps (paaltjes van wic
ket) en bal 
15, 45, 75 c , $ 2 - Respectievelijk 
E A (Manny) Martindale, George 
Challenor, Sir Harold Austin, Sir Frank 
Worrell 
13-6-'88. Hagedissen 
10 c Kentropyx borckianus 
50 c Hemidactylus mabouia 
65 c Anolis extremus 
$ 2 - Gymnophthalmus underwoodii 
2-8-'88. Olympische spelen 
25,45, 75 c $ 2 - Respectievelijk 
wielrennen, atletiek (hardlopen), 
zwemmen, zeilen 

BARBUDA 
6-5-'88. Tweehonderdste verjaardag 
van de Amerikaanse grondwet, opdruk 
'BARBUDA MAIL' op melding 12/851/ 
'87 van Antigua 

BELIZE 
20-7-'88. Flora, orchideeën 
Opdrukken op met gespecificeerde 
waarden van $ 1 - en 1 50 

BENIN 
25-5-'88. Honderdvijfentwintigste ver
jaardag van het Rode Kruis en de Rode 
Halve Maan 
200 F 
11-7-'88. Twintigste sterfdag van Mar
tin Luther King 
200 F 
1-9-'88. Veertigste verjaardag van de 
OMS* en tien jaar van de verklanng 
'gezondheid voor iedereen vanaf nu tot 
het jaar 2000' 
175 F 
4-9-'88. Dorp 'Lacustre de Ganvie' 
125en190F 

BOPHUTHATSWANA 
23-6-'88. Raad voor de nahonale par
ken 
16 c Milieuonderwijs aan kinderen, gi
raffen 
30 c Natuurbehoud, helikopter en rhi-
nocerossen 
40 c Toerisme, luipaarden en landro
ver met toeristen 
50 c 'Catering', chefkok en bedienend 

personeel 
Blok met de zegel van 40 c met een 
verkoopprijs van 1 - R (toeslag is be
stemd voor de Stichting Filatelie) 

BOTSWANA 
6-6-'88. WWF*, de 'Red Lechwe' 
10,15,35 en 751 Vier verschillende 
afbeeldingen van de 'Red Lechwe' res
pectievelijk staand in ondiep water, in 
de ochtendzon, moeder met jong, drie 
voortrennende dieren 
Alle afbeeldingen met WWF-embleem 

BRAZILIË 
9-5-'88. Frankeerzegel, 'Casa dos 
Contos' (volksvertelling 'het huis van 
de sprookjes') 
200 - Cz 'Casa dos Contos' in de stad 
Ouro Preto (Minas Gerais) gebouwd in 
de koloniale stijl, achttiende eeuw 
12-5-'88. Honderdste verjaardag van 
de afschaffing van de slavernij 

20-Cz Symbolische voorstelling 
van de afschaffing (pen geplaatst op 
de 'Aurea Law') 

50 - Cz Gestileerd slavenschip, 
'Norris'-kaart uit 1773 met Afrikaanse 
gebieden en route naar Brazilië 
16-5-'88. LUBRAPEX 88 - postzegel
tentoonstelling, cultureel erfgoed 

20 - Cz Kerk van 'de goede Jezus 
van Matozinhos' m de stad Congon-
has, staat Minas Gerais 

50 -Cz 'Plano Piloto de Brasilia' 
(het werk van Lucio Costa en Oscar 
Niemeyer vanuit de lucht gezien) 
100 - Cz Historisch centrum van Sal
vador City, staat Bahia 
16-5-'88. 'AMERICAS TELECOM 88', 
RIO de Janeiro 

50 - Cz Symbolische afbeelding (het 
Amerikaanse continent met concentri
sche cirkels met als centrum Rio de 
Janeiro) 
1-6-'88. Nationaal postaal tarief, eer
ste port, zegel zonder waardeaandui
ding met als kostpnjs 16 - Cz (huidige 
binnenlandse tarief voor brieven tot en 
met 20 gram) 
18-6-'88. Tachtig jaar Japanse immi
gratie 
100 - Cz Japans gezin met Braziliaans 
vlaggetje, op achtergrond het eerste 
immigrantenschip 'Kasato Maru' 
(1908) 

BRUNEI 
30-4-'88. Nieuwe uitgiftedatum mel
ding 6/451 'handgeweven stoffen' 
30-8-'88. Handenarbeid, koperen 
voorwerpen, II 
50 s Viermaal Celapa (doos met dek
sel), Gangsa (schaal op voet), Periok 
(kruik met deksel en twee oren), 
Lampong (kandelaar) 

BURKINA FASO 
22-8-'88. Handenarbeid 
5,15,30,45, 85 en 120 F Respec
tievelijk aardewerk, 'Mossi'-mand, 
'Bissa'-mand, leren koffer, beeldje en 
reistas 

CAMEROEN 
25-5-'88. Wereldnatuurfonds, met uit
sterven bedreigde dieren, Papio leu-
cophaeus 
30,40,70 en 100 F Verschillende af
beeldingen van mannetje, vrouwtje en 
jongen 

CANADA 
1-6-'88. Bescherming 'wildlife' en na
tuurbehoud/vijftigste verjaardag van 
de vereniging 'Ducks Unlimited Ca-
nada'/honderdste verjaardag van na
tuurvoorvechter Archibald Belaney 
37 c Tweemaal Neerstrijkende eend, 
Amerikaanse eland bij drinkplaats 
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176'88. Technologie en wetenschap 
Blok met viermaal 37 c 
a Kerosine (paraffine), vlam en raffi

naderij 
b Marquis'tarwe, korenaar 
c Elektronenmicroscoop, instrument 
met objectglaasje 
d Kobalttherapie, patient wordt be

straald 

CENTRAALAFRIKAANSE REPUBLIEK 
193'88. Fauna, maki's 
50, 65,100,160, 200, 240, 300 en 
350 F 
Juli '88 Olympische spelen, zegel op 
zegel van eerdere Olympische spelen 
op iedere afbeelding 
90, 200, 300, 400 F , blok van 500 F 
Respectievelijk handstand op balk, 
salto op balk, paardoefening, brugoe

fening en ringoefening 

CHILI 
307'87. Uitgiftedatum melding 10/ 
681/'87 flora en fauna' 
1112'87. Vijfentwintigste verjaardag 
van het nationale comité voor zuid

poolonderzoek 
45 P Schip, zeehond, vlag in pool

landschap 
2912'87. Uitgiftedatum melding 6/ 
451 'tweehonderdste geboortedag van 
Ramon Freire Serrano 
271'88. Uitgiftedatum melding 6/451 
twintigste muziekweken' 

291'88. Uitgiftedatum melding 6/451 
'Don Bosco' 
43'88. FIDA (Fena Internacional Del 
Aire) 88, vijfde internationale lucht

vaarttentoonstelling 
60 P Vogel, toestel van Leonardo, 
'Wright Flyer' (1904), Fokker Trimo

tor, straaljager en vliegtuig dat verti

caal kan landen en opstijgen 
183'88. Olympische zomerspelen, 
Seoul1988 

50 P Kogelstoten, polsstokhoog

sprmgen en speerwerpen 
100 P Zwemmen, wielrennen en 
hardlopen 
Beide waarden met vlaggen van Chili 
en Korea, embleem van de spelen 
Blok met de beide waarden 
84'88. Honderdvijftigste verjaardag 
van de nationale landbouwmaatschap

Pi| 
45 P Gouden medaille, microsco

pisch onderzoek, kop van stier, plan

ten en oogsten (met tractor) van ge

was 
105'88. Honderdvijfentwintigste ver

jaardag van het Rode Kruis en Rode 
Halve Maan 
150 P Dokter, verpleegsters en pa

tient, emblemen 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
105'88. Aanvullende waarden fran

keerzegels 'nationale bloem' 
10 , 20  en 50  In respectievelijk 
blauw, bruin en groen 
156'88. Dag van de politie 
3  en 12  Verschillende soorten 
dienstverlening misdaadbestrijding, 
verkeersleiding, brandbestrijding en 
hulpverlening 
87'88. Amfibieen 

1 50 Microhyla butler! 
3  Ranataipehensis 
7 50 Microhyla mornata 

16  Rhacophorus smaragdinus 
187'88. Aanvullende waarden fran

keerzegels, type nationale vlag' 
3  , 6 , 7  e n 9 

CHINA (Volksrepubliek) 
204'88. Zelfbestuur voor de provin

cie Hainan (afgescheiden van de pro

vincie Guangdong) 
8 f DebergWuzhi 

10 f De'Wanquan'rivier 
30 f Het einde van de aarde'(strand

tafereel) 
1 10 Yuan 'Het hert kijkt om' 
284'88. Moderne wetenschapsmen

sen, I 
8 f LI Siguang, geoloog (1889

1971), grondlegger van de geomecha

nica 
10 f Zhu Kezhen, meteoroloog en ge

ograaf (18901974) 
20 f Wu Youxun, natuurkundige en 
onderwijsdeskundige (18971977) 
30 f HuaLuogeng, wiskundige (1910

1985) 
2ü5'88. 'Dunhuang'muurschilderin

gen 
8 (tweemaal) 10 en 90 f Respectieve

lijk jagen, gevecht, landbouw en 'Pa

goda'gebouw ('Western Wei' en 
'Northern Zhou'periode, ca 500) 
56'88. Milieubescherming 
Blok met viermaal 8 f Respectievelijk 
bosgebied, vogels, vissen, de atmos

feer, iedere afbeelding met bescher

mende hand 

COCOS (KEELING) EILANDEN 
158'88. Vijfentwintigste verjaardag 
van de eerste postzegel, zegel op ze

gel 
37,55,65,70,90 c , $ 1  Respec

tievelijk Yvert nr 1 , 4 , 2 , 3 , 5 , 6 

COLOMBIA 
114'88. Stad Bogota 450 jaar gele

den gesticht/tweede postzegeltentoon

stelling 
70 P Gezicht op Bogota en twee hei

ligdommen op bergtoppen 
125'88. Mensenrechten. 

30 P Recht van leven (bloem met 
zon) 

35 P Kiesrecht (symbolische voor

stelling) 
205'88 Stad Pasto 450 jaar geleden 
gesticht 

60 P 'San Juan de Pasto'kathe

draal 
205'88. Honderdste verjaardag van 
de waterleiding en riolering in Bogota 
100 P Waterval van Tequentadama 
275'88. Honderdste geboortedag 
van Maria Currea de Aya (18881985) 

80 P Portret van deze 'vrouw van de 
twintigste eeuw', Colombiaanse vlag 
en landkaart 

COMOREN 
184'88. Chnstoffel Columbus 
75,125,150, 250, 375 en 450 F, 
blok van 750 F 
184'88. Barcelona, Olympische 
stad 
75,100,125,150, 375 en 600 F, 
blok van 750 F 
Zonder datum Luchtvaart, Pequet 
200,300 500 en 1000 F 

CONGO 
3ü4'88 Uitgiftedatum melding 5/375 
'tiende verjaardag van de FIDA* 
1D6'88. Olympische zomerspelen, 
Seoul 1988, de moderne pentatlon 
(vijfkamp) 
75,170, 200, 600 F, blok van 750 F 
Respectievelijk zwemmen, veldloop, 
schieten, paardrijden, schermen 
106'88. Landschappen 
35 en 40 F 
106'88. Strijd tegen de woestijn 
5en10F 

COSTARICA 
12'88. Uitgiftedatum melding 5/375 
'flora en fauna 1988' 
104'88. Honderdvijfentwintigste ver

jaardag van het Rode Kruis 
30  Cs Rood kruis, wereldbol, lint, 
emblemen en getal 125 

CUBA 
1911'87. Uitgiftedatum melding 1/57 
honderdvijftigste verjaardag van de 

Cubaanse spoorwegen' 
121'88. Uitgiftedatum melding 6/452 
'honderdzeventigste verjaardag van de 
San Alejandroschool 
3ü3'88. Moederdag, flora 
1,2 ,3 ,5 ,13 , 35 en 40 c Respec

tievelijk rode rozen, pioenrozen, mar

grieten, dahlia's, witte rozen, anjers 
en rozen m verschillende tinten 
124'88. Dag van de ruimtevaart 

2 c Satelliet'Horizont', USSR 
3 c 'Mir'ruimtestation 

4 c 'Signo3'satelliet 
5 c Marssonde 

10 c 'Phobos'ruimtevaartuig bij 
Mars 
30 c 'Vega'satelliet 
50 c 'Spot'satelliet boven aarde 
Blok Waarde met gemeld Verschil

lende satellieten en planeten 
244'88. Dag van de postzegel, mui 
schilderingen in het Cubaanse postze 
gelmuseum 
30 c Postkoets wordt beschoten, ge 
vangene schrijft brief (periode van de 
revolutieoorlog) 
50 c Postbode begroet vredesduif 
235'88. Vijfentwintigste verjaardag 
van het 'research instituut voor bij

produkten suiker' 
5 c Suikernet, gebouw, emblemen 

255'88. Transatlantische passa

giersvliegtuigen en vluchten, vliegtu 
gen van de Cubaanse vliegmaatschap 
Pi) 

2 c Douglas DC4 (HavanaMadrid 
1948) 

4 c Tupolev104(HavanaPraag, 
1961) 

5 c llyushin62 (HavanaBerlijn, 
1972) 
10 c llyushin18 (HavanaLuanda, 
1975) 
30 c Tupolev134(HavanaParijs, 
1983) 
50 c Tupolev134(HavanaMoskou, 
1987) 
16'88. FINLANDIA 88, postzegelten 
toonstelling 
1 P Blok Raderstoomboot Fürst 
Menschikoff' 

DJIBOUTI 
156'88. Olympische zomerspelen, 
Seoul 1988 
105 F Blok Hardlopers, Olympische 
ringen 
296'88. Rally Roland Garros 
Opdruk'Rallye Roland Garros Pans 
DjiboutiSt Denis de La Reunion er 
overdrukvan70F op55F op mel

ding 3/209/'87 beroemde langeaf

standsvluchten' 

DOMINICA 
April '88. Postzegeltentoonstelhngen 
opdrukken op emissie 'Columbus' 
($1  FINLANDIA88en$ 3IsraeM 
jaar onafhankelijk) 
Juli '88. Entertainers, I 
10en45c , $ 1 en4 ,blokvan$ 
5 

Juli '88. Met regenwoud, fauna en 
flora 
Velletje met 45 c twintigmaal, doorlo 
pend beeld 'Whitetailed tropic bird', 
'bluethroated euphona', 'smoothbil 
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lam','purple-tailedcanb', sou-
irn daggertail' en 'clench hair-
eak', 'tremiller', 'imperial parrot', 
angrove cuckoo', 'Hercules beetle , 
non butterfly', 'red-necked parrot', 
landsia, Bananaquit', 'False chame-
)n'. Iguana, Hypolimnas, 'green-
oated carib', Heliconia, Agouti 

UADOR 
-4-'88. Honderdste sterfdag van Dr 
dro Moncayo y Esparza, nationale 
Id (1807-1888) 
10 S Gezicht op het'Yaguarcocha'-
3er 
15 S Portret van deze schri|ver en 
liticus 
!0S Huis van Moncayo 
ok van 100 S Portret (volle lengte) 
-5-'88. Zestigste veqaardag van de 
vianca Ecuadorian Airline' 
10 S Junkers F-13,1928 
!0S Dornier-Wal, watervliegtuig 
iOS FordSATTrimotor 
40 S Boeing 247-D 
iOS Boeing 720 
)0S Douglas DC-3 
)0S Boeing 727-200 
)0 S Sikorski S-38, watervliegtuig 
)0 S Embleem van de verjaardag 

5YPTE 
4-'88 Wereldgezondheidsdag, zorg 
lor diabetici 
5 P Schaal met suikerkristallen en 
irao -gezondheidsembleem 
r-4-'88. Festivals 1988 
5 P Egyptische vrouw met wierook-
latje (detail van muurschildering uit 
i tijd der farao's) 
?-4-'88. Vijfentwintigste verjaardag 
in de Afrikaanse postume 
5 P Embleem, brieven 
j-5-'88. Vijfentwintigste verjaardag 
in de OAU* 
5 -I-10 P Embleem afgebeeld in 
mbolische bloem 
j-5-'88. Oppositie tegen rassendis-
iminatie 
5 P Handen (drie rassen) reiken 
sar fakkel 

miopiE 
l-5-'88. Immumsatie-een kans 
)or ieder kind 
10, 0 35, O 50 en 1 -B Inenten te-

3n respectievelijk mazelen, kink-
Dest, tetanus en diftene 
•6-'88. Vijfentwintigste verjaardag 
in de OAU* 
- B Kaart van Afnka, duif en em-

leem van de OAU 
8-6-'88. 'Victorie van Ethiopië', trip-
ek van Afework Tekle 
10,0 20, 0 35, O 55,0 80 en 1 -B 

nptiek 'Victorie van Ethiopië (totale 
ppervlakte16m2) 
7-7-'88. Armbanden 
15, O 85 en 1 - B Respectievelijk 

iidamo'-, 'Arsi'-en 'Harerge'-arm-
and 

ALKLAND EILANDEN 
B-7-'88. Ganzen 
O p Chloephaga hybrida malvina-
im 
4 p Chloephaga picta leucoptera 
9 p Chloephaga rubidiceps 
8 p Chloephaga poliocephala 

IDZJI EILANDEN 
-6-'88. Frankeerzegel 
4 c De 'Lautoka'-moskee (als de 
Derserende 5 c , nu met jaartal 
988) 
ugustus '88. Oud aardewerk 
9 c Schaal uit Lapita 
3 c Kookpot uit Kuro 
8 c Drinkvat van priester uit Saqa 
3 c Drinkvat uit Saqa 

69 c Olielamp uit Tamarama 
75 c Kookpot met reliefversiering uit 
Kuro 
Oktober '88. WWF', met herbena
ming 'World-wide Fund for Nature', 
Platymantis vitiensis 
18,23, 30 em 45 c Verschillende af
beeldingen 
7-11-'88. Flora 

9 c Dendrobium mohlianum 
30 c Dendrobium catillare 
45 c Degeneria vitiensis 
$1 - Degeneria roseiflora 

FILIPPIJNEN 
27-4-'88. Honderdeerste geboortedag 
van Don Toribo M Teodoro (1887-
1965) 
1 - en 1 20 P Portret van deze onder
nemer en industrieel 
22-5-'88. Vijfenzeventigste verjaardag 
van de Orde van de Heilige Geest 
1 - en 4 - P Respectievelijk embleem 
en portretten van de stichter Arnold 
Janssen, de eerste directrice zuster 
Edelwina, gezicht op het college 
4-6-'88. Internationale conferentie 
'onlangs herstelde democratieën' 
4 - P Embleem (vliegende duif) en 
tekst 
15-6-'88. Herdenkingstentoonstelling 
voor Juan Luna en Felix Resurreccion 
Hidalgo 
1 - en 5 50 P Portretten van deze 
gouden en zilveren medaillewinnaars 
op de tentoonstelling voor schone 
kunsten in Madrid in 1884 

GABON 
Aanvulling melding 4/300 'muziekin
strumenten' gemelde waarden met af
beeldingen van respectievelijk 
'Obamba'-ratel, 'SanzaFang' (doos-
vormige trommel), 'Mitsogho -harp, 
'Fang'-xylofoon 
30-5-'88. PHILEXFRANCE 89 - post
zegeltentoonstelling 
125 F Bestorming van de Bastille 
20-6-'88. Tiende verjaardag van de 
FIDA* 
350 F 
15-7-'88. Honderdvijfentwintigste ver
jaardag van het Rode Kruis en de Rode 
Halve Maan 
125 F Embleem, chirurgisch team tij
dens operatie 
1-9-'88. Twintigste verjaardag van de 
raffinaderij van 'Port Gentil' 
350 F 

GAMBIA 
3-5-'88. Olympische zomerspelen, Se
oul 1988 
1 -, 1 25,5 - en 10 - D Respectieve
lijk boogschieten, boksen, turnen, 
hardlopen 
Blok van 1 5 - D Gouden, zilveren en 
bronzen medaillewinnaars 
15-5-'88. Gedenkdagen 
50 b Honderdvijfentwintigste verjaar
dag van het Rode Kruis, vlag 
75 b Vijfentwintigste verjaardag van 
de eerste Amerikaan (John Glenn) in 
de ruimte, 'Apollo'-ruimtevaartuig 

1 - D Tiende verjaardag van de 
'Concorde'-vlucht Londen-New York, 
vliegtuig tijdens vlucht 

1 25 D Zestigste verjaardag van de 
eerste solovlucht over de Atlantische 
Oceaan, 1927, Lindberghs 'Spint of 
St Louis' 

2 - D Twintigste verjaardag van 
het snelste vliegtuig, de X-15 4520 
kilometer per uur 

3 - D Veertigste verjaardag van de 
eerste supersonische vlucht, X-1 tij
dens vlucht 
1 0 - D Vierhonderdste verjaardag 
van de nederlaag van de Spaanse Ar
mada, zeeslag van Spaanse en Engelse 

schepen 
1 2 - D Vijfenzeventigste verjaardag 
van de 'maidentrip' van de Titanic, 
schip op volle zee 
Twee blokken van 15 - D a Kangoe
roe met jong m buidel, kaart van Au
stralië, b Berlijn 750 jaar 
Mei '88. Schilderijen van Titiaan, I 
(ca 1488-1576) 
60 b Ranuccio Farnese 
75 b Tarquimus en Lucretia 

1 -D De Maltezer ridder 
1 2 - D De doge Grimani voor'the 
Faith' 
1 5 - D Blok De jaloerse echtgenoot 
Juli '88. Schilderijen van Titiaan, II 
25 b Keizer KarelV 
50 b St Margaret en de draak 

5 - D Spanje komt het geloof te 
hulp 
10 - D Portret van de doge Francesco 
Venier 
1 5 - D Blok Venus blinddoekt Cu
pido 

GHANA 
9-5-'88. Uitgiftedatum en correctie 
melding 5/377 'traditionele kleding' 

5 Cs Twee mannen van de 
'Akwadjan'-stam 

25 Cs Man van de 'Banaa'-stam 
250 Cs Twee vrouwen van de 'Agwa-
sen'-stam 

GRENADA 
19-4-'88. Opdrukken postzegelten-
toonstellmgen 
a Israel 40 jaar onafhankelijk, b FIN-
UNDIA88 
3-5-'88. Uitgiftedatum melding 6/452 
'scouting' 
5-5-'88. Rotary International 
$ 2 - Kaart van de Caribische eilan
den, schip 'Santa Maria de Gula' waar
mee Columbus m 1498 Grenada ont
dekte, embleem Rotary 
Blok van $ 1 0 - Op de zegel embleem 
Rotary en motto 'service above self', 
op het blok de haven van St George, 
embleem en Concorde 
31-5-'88. Vogels, I 
10 c Sterna dougallii 
25 c Larus atricilla 
50 c Pandion haliaetus 
60 c Pheucticus ludovicianus 
90 c Porphyrula martinica 
$1 10 Phaethon lepturus 
$ 3 - Sula dactylatra 
$ 4 - Spatula clypeata 
Twee blokken van elk $ 5 - a Ceryle 
alcyon, b Myiarchus tyrannulus 
Mei '88. Frankeerzegel, herdruk 
10 c Flora, nu met jaartal 1988 
1-6-'88. Auto's, I 
Drie vellen met elk tienmaal S 2 -
a Thomas Flyer, USA, 1907, Isotta 
Fraschini,typeJ, Italië, 1908, Fiat 10/ 
14HP, Italië, 1910, Mercer type 35 Ra-
ceabout, USA, 1911, Marmon model 
34 Cloverleaf, USA, 1917, Vauxhall 
type 30/98, Groot-Brittanme, 1925, 
Wills Samte Claire, USA, 1926 Bucci-
ali, Frankrijk, 1928, Irving Napier Gol
den Arrow, GB, 1929, Studebaker Pre
sident, USA, 1930 

b PeerlessV-16, USA, 1931, Minerva 
AL, België, 1931, Reo Royale, USA, 
1933, Pierce Arrow Silver arrow, USA, 
1933, Hupmobile Aerodynamic, USA, 
1934, Tatra type 77, Tsjechoslowakije, 
1934, Rolls-Royce Phantom III, GB, 
1936, Studebaker Champion Starlight, 
USA, 1947, Porsche 'Gmünd', Duits
land, 1948, Tucker, USA, 1948 
c H R G ISOOSports, GB, 1948, 
Crosley Hotshot, USA, 1949, Volvo 
PV444, Zweden, 1955, Maserati type 
61, Italie, 1960, Saab 96, Zweden, 
1963, Peugeot 404, Frankrijk, 1965, 
Ford Capri, GB, 1969, Ferrari 312T, 

Italie, 1975, Lotus T-79, GB, 1978, 
Williams-Cosworth FW07, GB, 1979 
15-6-'88. Uitgiftedatum en aanvulling 
melding 6/452 schilderijen van Titiaan 
(ca 1488-1576)' 
10 en 20 c reeds gemeld, 25 c An
drea De Franceschi, 1532,90 c Hoofd 
van een soldaat, 1511, $ 1 - reeds ge
meld, $ 2 - Lucrezia en Tarquimus, 
1515, $ 3 - De hertog van Mantua 
met zijn hond, 1525, $ 4 - reeds ge
meld, twee blokken van elk $ 5 - a 
reeds gemeld, b de zondeval, 1570 
1-7-'88. Luchtschepen 
10 c 'GrafZeppelin'boven wereldten
toonstelling m Chicago, 1933 
15 c Zeppelin LZ-1 boven het meer 
van Konstanz, 1901 
25 c Ballon 'Washington' en vliegdek-
schip USS 'George Washington Cur
tis', Port Royal, South-Carolina, 1862 
50 c 'Goodyear Blimp' neemt deel aan 
de luchtschepenwedstrijd 'honderdste 
verjaardag van het vrijheidsbeeld', 
1986 
60 c Zeppelin 'Hindenburg' boven het 
vrijheidsbeeld, 1937 
90 c Door piloot Ernst Udet geleid 
dok-experiment met de 'Hindenburg', 
1936 
$ 2 - Olympischevluchtvan de'Hin
denburg', Berlijn, 1936 
$ 3 - 'Hindenburg'boven het Chris
tusbeeld m hetAndesgebergte, 1937 
$ 4 - 'Hindenburg' boven het kata-
pultschip'Bremen', 1936 
Twee blokken van elk$ 5 - a Zeppe
lin boven de Duitse Lufthansabasis m 
Bathurst, Gambia, 1935, b 'GrafZep
pelin boven de'St Basilius'-kathe-
draal, Moskou, 1930 

GRENADA/GRENADINEN 
3-5-'88. Uitgiftedatum melding 6/452 
'scouting' 
31-5-'88. Vogels, I 
20 c Nycticorax violaceus 
25 c Pelecanus occidentalis 
45 c Puffmus Iherminieri 
60 c Sula sula 
70 c Sterna anaethetus 
90 c Phaethon aethereus 
$ 3 - Anas discors 
$ 4 - Porzana Carolina 
Twee blokken van elk$ 5 - a Florida 
caerulea, b Eulampisjugularis 
1S-6-'88. Uitgiftedatum en aanvulling 
melding 6/452 schilderijen van Titiaan 
(ca 1488-1576)' 
15 c reeds gemeld, 30 c De drie leef
tijden van de man, 1512,60c reeds 
gemeld, 75 c keizer Karel V, 1548, $ 
1 - reeds gemeld, $ 2 - Tobias en de 
engel, 1543 ,$3- PietroBembo, 
1540, $4 - reeds gemeld, twee blok
ken van elk$ 5 - a geheiligde en pro
fane liefde, 1514-1515, b Venusen 
Adonis, 1553-1554 
1-7-'88. Zeppelins 
10 c 'Hindenburg'boven Rio de Ja
neiro, 1937 
20 c Laatste vlucht van de'Hinden
burg' boven New York City, 1937 
30 c Twee militaire luchtschepen bo
ven konvooi tijdens Tweede Wereld
oorlog, 1944 
40 c 'Hindenburg' boven 'Lakehurst' 
marineluchtbasis m New Yersey, 
1937 
60 c Gezamenlijke vlucht van de'Graf 
Zeppelin' en 'Hindenburg' boven 
Duitsland 
70 c Luchtschepen 'Hindenburg' en 
'Los Angeles' bij Lakehurst, New Yer
sey, DC-3 propellervliegtuig van 'Ame
rican Airlines', 1936 
$1 - 'GrafZeppelin'boven Dover, 
Engeland, 1939 
$ 2 - Duits luchtschip dat deel uit 
maakte van de Zeppelinvloot voor pas-
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k.A 

B egin 1987 bracht Postzegelhandel Edison het 
Edison Postzegel Carnet op de markt. 
Ook in 1988 verschijnt tegelijkertijd met elke uitga

ve van een bijzondere zegel een nieuw Carnet. De eerste 
uit de nieuwe serie zijn inmiddels verkrijgbaar. 

Ter kennismaking ontvangt u tijdelijk bij bestelling van 
de gehele serie van 1987 een korting van maar liefst 20%! 
U betaalt dan in plaats van 82,80 slechts 66,24! 
U kunt onze Carnets bestellen door overmaking van 
bovengenoemd bedrag op giro 4070030 t.n.v. Postzegel
handel Edison, Galileïstraat 58, 2561 TH 'sGravenhage, 
o.v.v. Carnet 1987. Stuur ons voor meer informatie een 
briefkaart. 
Een gratis proefexemplaar 
wordt u dan zo spoedig 
mogelijk toegezonden! edison 

POSTZEGELHANDEL 

Galileïstraat 58, 2561 TH 'sGravenhage, 
Telefoon: 07060.32.12 (na 14.00 uur) Woensdag gesloten. 

ZWITSERUND ■ LIECHTENSTEIN 
OOSTENRIJK ■ FRANKRIJK ■ UNO 

Efficiënte nnancoservice in topkwaliteit vanaf 
1 Yvert franc = 19 Ned. cent. Complete 
jaarsets voor de laagste prijzen. Uitvoerige 
prijslijst na ontvangst van intern, 
antwoordcoupon. Ook aankoop van beter 
materiaal. 

Wiesriedtweg 3, 
CH8630 

Ruti/Zwitserland/ 
Lid van APSSBHVAPHVIFSDA Tel. 094155314431 
HANS P. WALSER 

Nederi.en O.R. 
België 
Duitslen Geb. 
Engeland en Kol. 
Frankrijk 
Luxemburg 
Scandinavië 
Zwitserland 

Alle landen zeer 
uitgebreid op 
genomen, ten 
dele gespe
cialiseerd 

Heel interessante 
prijzen 

Postz.h. G. L.VANTOOR 
Postbus 16 4240 CA Arkel 

Telefoon 018311978 

YVERTCATALOGI 1 9 8 9 
Frankrijk kleur 29,; WestEuropa 56,; Overzee AH 79,; 

supplement voor Franse Geb./OostEuropa/Overzee 25 
woordenlijst Frans/Engels/Duits 

NVPH spec. cat. Ned./Geb. 1989 kleur (13 sept.) 
de Rooy cat. automaatboekjes Nederland kleur 1989 
Horn cat. postzegelboekjes Ned./Geb. 19021972 

200 bIz. (1980) 
PTT handboek emissiegegevens Nederland 1986 kleur 
Stapel handboek spoon/vegbriefkaarten Ned. 100 bIz. 
Hoogerdijkcat. naam en langstempels Ned. 45 bIz. (1972) 
Reed cat, halfrondstempels Nederland 1852 (1970) 
Zonnebloem 1989 cat. Nederland kleur 14,90; Indonesia 15,90; 

Rep. Suriname 14,90; Israël 16,90; Ver. Europa 19,90; 
munten Ned./OG 1795heden 11,90; munten Ned.Indiè/VOC 
15941949 14,90 

Meviusmuntencat. Ned./OG 1795heden 
Geuzendam cat. postwaardestukken Ned./OG 4e ed. 126 bIz. 
Inver eenvoudige cat. ansichtkaarten van 
Ned. steden, dorpen en buurtschappen 
BFD (duits) handboek plaatfouten Ned. 18671899 85 bIz. 

50 

90 

,95 
90 
00 

75 

Zumsteln Filatelistische woordenlijst Duits/Frans/ 
Engels/Nederl./Deens/Zweeds/Noors/ltal./Spaans/ 
Port./Russ./Tsjech./Pools 9,75 

Gibbons spec. cat. Brit. Commonwealth 1989 
Facit (eng.) spec. cat. Scandinavië 1989 600 bIz. 

stempelcat. Zweden 1989 
Michel 1989 cat. Duitsland kleur 25,; WestEuropa 64,; 

OostEuropa 
Zumstein cat. Zwitserland/Liecht. 1989 kleur 
ANKspec. cal Oostenrijk/Geb. 1989 kleur 
Scott zakcat. USA 1989 
Scott wereldcat. 1989 deel 1 USA/Brit. Commonwealth 90,; 

deel 2 rest wereld AF 90,; deel 3 GO (sept.) 90,; 
deel4PZ(okt.)90,

Rashad (eng.) semispec. cat. Pakistan 1988 kleur 180 bIz. 
ACS zakcat. Nieuw Zeeland kleur 1988 
Seven Seas semispec. cat. Australië/Geb. 1988 kleur 

168 biz. 
Artia (tsjech,) spec, cat./handboek CSSR1989 kleur 555 biz. 

filatelist, woordenlijst tsjech./duits/eng. 

94,75 
67,50 
67,50 

55,
25,
24,50 
17,50 

27,

13,50 

29,50 
55,

5,

DBZDeutsche BriefmarkenZeitung 
verschijnt2xpermaand, 175 bIz. per editie 
jaarabonnement 26 nrs. incl. porti ƒ 82,50 
5 proefnrs. incl. porti 19,-

CIF(ital.) spec. cat. Oud-ltalië 1989 267biz. 
Uniflcato (ital) cat. Italië/Geb. 1989 kleur 490 biz. 
Jugomarka Ooeg.) cat. Joegoslavië tot 194412,50; 1945-1988 

kleur 
Arjegyzeke (hong.) cat. Hongarije 1988 kleur 244 biz. 
Haberer (duits) cat. Katapultpost Südatlantik 

w.o. Nederland 1988 
Interphila (duits) Internationaal adresboek Filatelie 1989 

553 bIz. 
Krause (eng.) wereldmuntencatalogus 1801-1988 1792blz. 
Mortimer (eng.) cat. Australië 1988 kleur 13,50:1986 kleur 

aanbieding 

75,-
42,— 

28,— 
29,50 

20,50 

29,50 
99,— 

5,— 

Nieuwe prijslijst gratis. Levering aan nieuwe klanten, alsmede 
opdrachten tot ƒ 35,- uitsluitend tegen vooruitbetaling. Orders tot 
ƒ 100,-plus/4,-verzendkosten. 
Giro 1253414; NMB 66.94.60.680; Amro 47.36.54.717. 

P. W. MEINHARDT 
Bleyenburg 5 ,2511 V C Den Haag 
(vlakbij Kon. Schouwburg), Tel.: 070/652227 
Besteladres Amsterdam: Kloek B.V., Rosmarijnsteeg 4, Amsterdam 
Besteladres handel: Phine b.v., Bavel - tel.: 01613/1983 
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jiersvluchten, 1900-1910. 
'Graf Zeppelin' boven de rots-

3pelmoskee in Jeruzalem, 1931. 
.-. 'Hindenburg' boven het Olym-
ch Stadion in Berlijn, 1936. 
ee blokken van elk $ 5.-. a. 'Graf 
ppelin' boven Vaticaanstad, 1933; 
poolvlucht van 'Graf Zeppelin', 
31. 

IINEE 
4-'B8. Onderzoek van de ruimte; 

e afbeeldingen met ruimtevoertuig 
n het desbetreffende project. 
OF. Energia-Mir. 
O F. Nasa. 
OF. Ariana-ESA. 
O F. Mars-Rover. 
O F. Venus-Vega. 
O F. Blok. Mars-Phobos. 
nder datum. Vijfentwintigste Olym-
che spelen, Barcelona 1992. 
,100,150,170,400 en 500 F.; 
Dk van 600 F. 
nder datum. Fauna. 
lO en 500 F; blok van 600 F. 

IINEE BISSAU 
ni '88. Postzegelbeurs Essen/Euro-
ise voetbalbeker. 
10,50, 200,300, 500 en 800 P.; 

ok van 900 P. Spelmomenten. 

JYANA 
4-'88. Postgeschiedenis; opdrukken 
) velletje 'vlinders' (25 x 30 c. met 
n herwaardering van 25 c ) ; opdruk 
n namen van postkantoren van voor 
)00. 
5-'88. Olympische spelen; overdruk 
in '120'en opdrukken op velletje 
issen' (12 X 50 c ) , eerder met op-
uk'Los Angeles 1984'. 
r-5-'88. Reichenbachia, XXIV. 
20.- . Expressepost; Laeliocatt-
ya. 
6-'88. Reichenbachia, XXV. 

3.20. Selenipedium grande. 
4.75. Zygopetalum crinitum. 
5.25. Cattleya granulosa schofeldi-

la. 
5.30. Phaiusblumeiassamicus. 

15.- . Cattleya parthenia. 
i-6-'88. Reichenbachia, XXVI. 

7.- . Laelia behrensiana. 
7.75. Schomburgkiasanderiana. 
8.75. Cypripediumyoungianum. 
9.50. Masdevallia chimaera moor-

ma. 

ONG KONG 
anvuiling melding 6/453 'bomen'; 
etenschappelijke namen van gemelde 
aarden respectievelijk Ficus micro-
irpa, Bauhmia blakeana, Bombax 

malabarlcum, Schimasuperba. 
30-9-'88. Honderdste verjaardag van 
de kathedraal. 
60 c. 

INDIA 
9-5-'88. De eerste onafhankelijkheids
oorlog ('Indian Mutiny'), 1857. 

60 p. Schilderij 'transformatie van 
Rari Lakshmi van koningin tot strijder' 
van M.F. Husain. 
9-5-'88. Honderdste geboortedag van 
BhauraoPatil. 

60 p. Portret van deze sociale werker 
en filantroop. 
19-5-'88. Bergtoppen in de Himalaja. 
1.50, 4.-, 5.- en 6.50 R. Respectieve
lijk 'Broad Peak, K-2 (berg Godwin-
Austin), Kachenjunga en Nadadevi. 
25-5-'88. Liefde en zorg voor oude
ren. 
60 p. Kind strekt armen uit en omhelst 
oudere mensen. 
30-5-'88. Nieuwe uitgiftedatum mel
ding 6/453 'honderdste verjaardag van 
het centraalstation Victoria Terminus, 
Bombay'. 
1 . - R. Het stationsgebouw. 
31-5-'88. Honderddertigste verjaardag 
van de 'Lawrence'-school, Lovedale 
bij Delhi. 
1.- R. Schoolgebouw (school is opge
richt door majoor-generaal Sir Henry 
Lawrence voor kinderen van soldaten 
en veteranen). 
5-6-'88. De'Khedji'-boom. 
1.-R. 
15-6-'88. Frankeerzegel. 
60 p. Portret van Mahatma Gandhi. 
18-6-'88. Dr. Anugrah Narain Singh. 
60 p. 
19-6-'88. KuladharChaliha. 
60 p. 
24-6-'88. Rani Durgawati. 
60 p. 
28-6-'88. Shiv Prasad Gupta. 
60 p. 

INDONESIË 
30-4-'88. EXPO 88 - wereldtentoon
stelling in Brisbane, Australië. 
200.- R. 'Borobudur'-tempel. 
300.-R. Vlaggen. 
350.- R. Traditioneel 'Tongkonan'-
huis in Toraja, Zuid-Sulawesi. 
Op alle afbeeldingen kinderen in folklo
ristische kleding. 
8-5-'88. Honderdvijfentwintigste ver
jaardag van het Rode Kruis en de Rode 
Halve Maan. 
350.- R. Symbolische voorstelling met 
rood kruis en rode halve maan. 
17-5-'88. Flora; orchideeën. 
400.- R. Dendrobium (none betawi). 
500.- R. Dendrobium (abang betawi). 

IRAN 
11-3-'88. Boomplantdag. 
15 Ris. Hand met boompje. 
13-3-'88. Nieuwjaarsgroeten; flora. 
Blok met 10 Ris. viermaal. Respec
tievelijk Anthemis hyalina, Malva silve-
stris. Viola odorata, Echium amae-
num. 
1-4-'88. Negende verjaardag van de 
islamitische republiek. 
20 Ris. Hand werpt stembiljet in stem
bus; vlag en tekst. 
3-4-'88. Geboortedag van imam 
Mahdi/werelddag van de onderdruk
ten. 
20 Ris. Gecalligrafeerde tekst. 
30-4-'88. Chemische oortogvoering in 
Halabja. 
20 Ris. Koerdische moeder met kind 
(gedood door Irakees bombarde
ment). 
7-5-"88. Bescherming cultureel erf
goed. 
10 Ris. Viermaal. 
a. 'Sepahdari'-moskee en theologi
sche school in Arak. 
b. 'Agha Bozorg'-moskee en theologi
sche school in Kasban. 
c. 'Shahid Mottohan'-moskee en theo
logische school in Teheran. 
d. 'Tankhaneh'-moskee in Damghan. 
23-5-'88. Dag van de mijnbouw. 
20 Ris. Mijnwerkers met trolley; gesti
leerde bloemen. 
29-5-'88. Internationale dag van het 
museum. 
Blok met 10 Ris. viermaal. Respec
tievelijk zijden kleed uit Tabriz (14e 
eeuw), versierde vaas (1982), gouden 
ring uit Arjan, Behbahan (700 jaar voor 
Chnstus), portaal van het 'Bastan'-
museum(1937). 
1-6-'88. Wereldtelecommunicatiedag. 
20 Ris. Ruimtesatelliet en embleem 
ITU*. 
7-6-'88. Werelddag voor het kind; kin
dertekening. 
10 Ris. Kinderen in dorp. 
13-6-'88. Vijfentwintigste verjaardag 
van de opstand in 1963. 
10 Ris. Geweren genchtop bloedende 
duif boven het 'Feizieh' theologische 
college, Qum. 

ISRAËL 
9-6-'88. Tentoonstelling 'Israël - 40 
jaar'. 
Blok met acht zegels van NIS. 0.20 en 
centraal een vignet met een verkoop
prijs van NIS. 2.40. Zegel op zegel, 
Yvertnrs. 241,293,112, 88, 809, 
248,325,475; vignet met embleem 
van de tentoonstelling. 
27-6-'88. Natuurreservaten in de Ne-
gev. 

NIS. 0.40,0.60 en 0.70. Respectieve
lijk Ein Zin, Shezaf en Ramon met op 
de tab een kop van het aldaar veel 
voorkomende dier respectievelijk Ca-
nis lupus pallippes (woestijnhond), 
Gazella dorcas (gazelle) en Equus he-
mionus (muildier). 
27-6-'88. Frankeerzegel archeologie. 
NIS. 0.35. Archeologische vondsten in 
Jeruzalem (tweede tempel, 100 jaar 
voor Christus). 
27-6-'88. Honderdjarig bestaan van 
B'nai B'rith in Jeruzalem. 
NIS. 0.70. Het gebouw; op de tab de 
zevenarmige kandelaar. 

IVOORKUST 
18-4-'88. Vijftiende cardiologische 
congres voor Franstalige landen. 
195 F. Symbolisch hart; tekst, 
21-5-'88. Tiende verjaardag van de 
FIDA*. 
195 F. 

JAMAICA 
Mei/juni '88. Sport; cricketspelers 
met cricketbat, stumps (paaltjes van 
wicket) en bal. 
25, 5 5 c , $2. - , 3.-, 4.-. Respectieve
lijk Jackie Hendricks, George Headley, 
Michael Holding, R.K. Nunes, Allan 
Rae. 
Juni '88. Frankeerzegels; herdrukken. 
5 en 20 c. Met jaartal 1988. 
Juli '88. Honderdvijfentwintigste ver
jaardag van het Rode Kruis. 
55 c. Patiënt wordt uit ziekenauto ge
holpen. 
$ 5.-. Dunant en gewonden bij de slag 
van Magenta. 

JAPAN 
1-4-'88. Frankeerzegels; schelpen. 

40 yen. 'Bal', schelp van ivoor. 
60 yen. 'Rinbo'-schelp. 

8-4-'88. Opening van de 'Seto-Oo-
hashi'-brug. 
Tweemaal twee zegels van 60 yen. 
Doorlopend beeld per paar; paren m 
samenhang, a. De brug gezien vanaf 
Kagawa; b. gezien vanaf Okayama. 
19-4-'88. Week van de filatelie; kle
ding. 

60 yen. Tweemaal, in samenhang, a. 
Onderkleding en b. 'kimono Sash'. 
23-4-'88. Tentoonstelling de 'Nara'-
zijderoute. 

60 yen. Man op kameel speelt op een 
'biwa'-luit (detail van het plectrum van 
'Raden-Shitan-no-Gogen-Biwa'). 
20-5-'88. Nationale bebossingscam
pagne. 

60 yen. Gezicht op het 'Yashima'-
meer, koekoek. 
30-5-'88. Oku-No-Hosomichi, VI (11-

^i^ 200.-
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lustraties bi) haiku's) 
60 yen Viermaal Tweemaal twee ze

gels 
a De rivier de Mogami, haiku van 
Bash o 
b De berg Gassan, haiku van Basho 
23-6-'88. Nationale kunstschatten, IV 

60 yen 'Itsukishama'-tempel 
100 yen Gevlochten wapenrusting 
'Kozakura-gawa', 'Heian'-periode 

JEMEN ARABISCHE REPUBLIEK 
1-5-'88. Internationale campagne voor 
behoud van het oude 'Sana a City 
25,50,100,150, 425 f , blok van 425 
f Gezicht op het oude Sana'a achter 
de stadsmuren, embleem 

KAAIMAN EILANDEN 
27-7-'88. Reigers 

5 c Butorides striatus 
25 c Egretta tricolor 
50 c Nyctocorax violaceus 
$1 - Egretta caerulea 

KAAPVERDIË 
1-12-'87. Tweede nationale ontwikke
lingsplan 

8 e Embleem 
9-5-'88. Wetenschappelijke bescher
ming van gewassen 
50 c Sprinkhanen 

2 e Bladetende rupsen 
9 e Verschillende geïmporteerde pa

rasitische Insekten 
13 e Geïmporteerde predatoren 
(houtluis, onzelieveheersbeestjes) 
16 e Sprinkhanenexplosie 
19 e Zich in hout borende Insekten 
50 e Blok Landbouw'research'insti-
tuutop'Santiago'-eiland 

KENIA 
1-7-'88 Nieuwe uitgiftedatum melding 
6/453 'veertigste verjaardag van de 
WHO*' 
1-7-'88. Olympische zomerspelen, Se
oul 1988 
1 -, 3 -, 5 - , 7 - ,10 - en blok van 3 0 -
S Respectievelijk handbal, judo, ge
wichtheffen, speerwerpen, estafette 
400 meter en tennis 
20-9-'88. Cultuur 
1 - , 3 - , 5 - 7 - , 1 0 - S ,blokvan 
2 5 - S Respectievelijk kalebassen, 
pompoenen om melk in te bewaren, 
kookpotten, wanzeven, rieten manden 
en pompoenen, kalebas, hoorn 

KERSTEILAND 
Correctie melding 5/377 'honderdste 
verjaardag van de annexatie door het 
Britse njk' 95 c m plaats van 93 c 
24-8-'88. Honderdste verjaardag van 
de eerste nederzetting 
37 c Transport in 1910 (paard en wa
gen) 
55 c Fosfaatmijn m 1910 
70 c Stoomlocomotief m l 914 (bij 
delfstofspoorlijn) 
$1 - Aankomst van het eerste 
vliegtuig, 1957 

KIRIBATI 
8-5-'88. Honderdvijfentwintigste ver
jaardag van het Rode Kruis en de Rode 
Halve Maan 
15 c Portret van de oprichter Henn 
Dunam (1828-1910) 
35 c Parade van Rode-Kruismedewer
kers 
40 c Patient op brancard 
55 c Zegel op zegel, Yvert nr 154 van 
de 'Gilbert en Ellice'-eilanden 

KOREA NOORD 
25-11-'87. Sport, tennis als Olympi
sche sport 
20 ch Honderdste geboortedag van de 
Franse vlieger en tennisspeler Roland 

Garros (1888-1918) 
20 ch De Tsjech Ivan LendI 
40 ch Steffi Graf uit West-Duitsland 
80 ch Blok Op de zegel Steffi Graf, op 
het blok vermelding van de honderdste 
geboortedag van Roland Garros 
1-1-'88. Nieuwjaar 1988 
10 ch 'Juche Idea'-toren, kantoren en 
flats, circus en het Rungnadostadion 
m Pyongyang, jaartal 1988 en 'een ge
lukkig nieuwjaar' in karakterschrift 
40 ch Draak afgebeeld tegen bergen 
en rivieren 
17-2-'88. Honderdvijfentwintigste ver
jaardag van het Rode Kruis 
Blok met 10, 20 (tweemaal) en 40 ch 
Respectievelijk portret van Henn Du-
nant, vlaggen van het Rode Kruis en 
Noord-Korea en wereldbol, hoofdkan
toorvan het internationale Rode Kruis 
m Geneve, verpleegster met baby en 
kraamkliniek in Pyongyang 
Blok met 80 ch Embleem van de vie
ring en vlaggen 
29-3-'88. JUVALUX 88, postzegelten
toonstelling voor de jeugd in Luxem
burg 
40 ch Hete-luchtballonnen (wereld
kampioenschap 1988) 
60 ch Smalspoortrein op de Luxem
burgse spoorwegen en routekaart uit 
1900 
7-4-'88. Zesde 'lente-vriendschap-
kunstfestival' 
lOch Zangeres (festivalposter) 
1 20 won Dansers met linten, em
bleem 
2-5-'88. FINLANDIA88, postzegelten
toonstelling 
40 ch IJsbreker'Urho' 
60 ch Matti Nykanen (gouden me-
daillewinnaar schansspnngen, Cal
gary) 

KOREA ZUID 
6-5-'88. Olympische zomerspelen, Se
oul 1988 
80 -I- 20 w Tweemaal a Hardloper 
met fakkel, b Olympisch stadion 
1-6-'88. Eerste verjaardag van 'tele-
press' 
80 w Videotex 
5-7-'88. Honderdvijfentwintigste ver
jaardag van het Rode Kruis en de Rode 
Halve Maan 
80 w Rood kruis met vlam verlicht de 
wereldbol 

KUWAYT 
10-7-'88. Vijfentwintigste verjaardag 
van de maatschappij voor onderwij
zers 
25,50en150fi ls Embleem omgeven 
door twee olijftakken 
Juli '88. (9Thulhij)a 1408), Islamiti
sche bedevaart 
25, 50en150fils Pelgrims in Miqat 
Al-Sayl A-Kabeer 

LAOS 
3-6-'88. Paarden 
0 50 ,1 ,2 , 3, 4, 5, en 6 k Verschil
lende rassen 
Zonder datum. Postzegel beurs Essen/ 
locomotieven uit de jaren 1820-1830 
6,15,20,25, 30 en 100 k Respec
tievelijk Nonpareil, Rocket, Royal Ge
orge, Trevithicklocomotief, Novelty en 
Tom Thumb, blok van 95 k 

LESOTHO 
3-5-'88. Ruby Wedding*, opdruk op 
zestigste verjaardag van koningin Eli
zabeth II (90s ,1 -en2 - M en blok 
van 4 - M) 
Mei '88. Hulpzegels, overdrukken 
9 s op 5 s , 20 s op 45 s , 35 s op 
25 s en40s op7s 
2-6-'88. FINLANDIA 88 postzegelten
toonstelling, 'Walt Disney'-figuren m 

Finse zetting, tentoonstellingsem-
bleem en embleem Mickey Mouse 60 
jaar' 

1 s Presidentieel paleis m Helsinki 
2 s In de sauna 
3s Vissen vanuit boot op meer 
4s Fmlandiahal 
5s Monument van Sibelius 

10 s Jeugdherberg 
3 - M Olympisch stadion, Helsinki 
4 - M Met Santa Claus aan de noord
pool 
Twee blokken van elk 4 - M a Op het 
marktplein in Helsinki, b m een 
Lappennederzetting 
Juni '88. FINLANDIA 88, II, Walt-Dis-
ney'figuren m Finse zetting 
2, 3, 5s en5 - M ,blokvan4 - M 
Juni '88. Olympische zomerspelen III, 
Seoul 1988 
12,16en 55s ,3 50M enblokvan 
4 - M 

LIBANON 
April '88. Distributiemaand van de vol
gende emissies Arabische scoutjam
boree, immigratie, UNICEF*, Arabi
sche ruimtesatelliet (alle emissies met 
een waarde) 
Zonder datum. Installatie van presi
dent Gemayel 
25 L Afleggen van de eed 
50 L Portret, tekst, vredesduif, 
landkaart 

LIBERIA 
25-5-'88. Vijfentwintigste verjaardag 
vandeOAU* 
1 0 e n 3 5 c , $ 1 - Kaart van Afnka, 
met elkaar verbonden handen, olifan
ten, telefoon, 'mortarboard' (acade
misch hoofddeksel), vrachtwagen, 
tractor, woningen, stethoscoop, fa
briek, schip en brug 
September '88. Vijfentwintigste ver
jaardag van het 'St Joseph'-(katho-
lieke)ziekenhuis 
10 c Dokter en verpleegster leren jon
gen lopen, ziekenhuisgebouw 
10 c Staf voor het ziekenhuis 
35 c Monnik met kind en kaars, 
ziekenhuis 
$1 - Verpleegster met baby en dok
ter, kaart van Liberia 

LIBIË 
1-6-'88. Vnjheidsfestival 
100,150 en 250 dh Kolonel Gadhafi 
richt zich tot menigte, symbolisch ver
branden van afval in bouwput waar de 
vrijheidsgeest uit opnjst, verbroken 
ketens 
1-9-'88. Negentiende verjaardag van 
de 1 september-revolutie 
100, 200, 300 en 400 dh 
17-9-'88. Olympische zomerspelen, 
Seoul 1988 
150 dh zesmaal, blok van 500 dh 
15-10-'88. Frankeerzegels, palmbo
men 
1000 en 2500 dh 
29-11-'88. Palestijnse opstand 
100,150 en 200 dh 

MAAGDEN (VIRGIN) EILANDEN 
Mei '88. Schilderijen van Titiaan 
(1480-1576), I 
25 c De dochter van Roberto Strozzi 
35 c Paus Julius II 
60 c Filipsll 
50 c Bisschop Ludovico Beccadelli 
$ 2 - Blok 
Juli '88. Ruby Wedding*, opdrukken 
$ 1 - en $ 1 50 

MACAU 
1-8-'88. Veertigste verjaardag van de 
WHO* 
60 a Borstvoeding 
80 a Vaccinatie, verpleegster, moeder 

en kind 
2 40 p Bloeddonatie 
15-7-'88. Transportmiddelen 
20 a Fietsen 
50 a Motorfiets en scooter 
3 30 P Personenauto 
5 - P Bestelwagen 
7 50 P Blok Personenauto 

MADAGASCAR 
7-3-'88. Zeventigste verjaardag van 
Oktoberrevoluhe, schilderijen 

60 F Lenin richt zich tot de me
nigte 

60 F Dne arbeiders 
150 F Lenin met zeelieden en arbf 

ders 
19-4-'88. WWF* (lemuren 60,150 
250 en 350 F) , Rotary en scouting 

60 F Hapalemursimus 
150 F Prophitecus diadema dia-

dema 
250 F Indriindn 
350 F Varecia variegata variegata 
550 F 'Young Madagascar'-reiger 

1500 F Kameleon'Nossi-Be' 
1500 F Blok Uratelornis 
11-5-'88. Olympische winterspelen, 
Calgary 1988 
20 (tweemaal), 50, 60 en 100 F Re; 
pectievelijkkunstnjden, slalom, ijs
hockey en langlauf, blok van 800 F 
schansspnngen 
25-5-'88. Vijfentwintigste verjaarda( 
van de OUA* 

80 F Symbolische voorstelling 
22-6-'88. Twintigste verjaardag van 
pn 

80 F Het PTT-gebouw 
9-7-'88. Honderdste verjaardag van 
het 'St Michael'-college 
250 F Gezicht op de binnenplaats 

MALADIVEN 
7-4-'88. Uitgiftedatum en aanvulling 
melding 6/453 'veertigste verjaardag 
van de WHO*' 
2 - en 4 - R Respectievelijk immuni 
satie en schoon en helder water 
9-5-'88. Uitgiftedatum melding 4/30 
'wereldmilieudag' 
31-5-'88. 'Transporten communica-
tie'-decade (1985-1995) voorde 'Pa 
fic' 

2 - R Postduif, brieven 
3 - R Telecommunicatie 
5 - R Televisiemast en -ontvanger 

10 R Auto en vliegtuig 
Op iedere afbeelding centraal een we 
reldbol 
Mei '88. Olympische spelen 
151 , 2 - , 4 - e n 1 2 - R , blok van 15 
R 
Juni '88. IFAD* 
7 - en 10 - R Respectievelijk brood
vrucht en mango, blok van 15 - R 
Juni '88. Ruby Wedding*, opdrukke 
op 'zestigste verjaardag van konmgir 
Elizabeth II' 

MALAWI 
13-6-'88. Uitgiftedatum melding 6/4: 
'Olympische zomerspelen' 
Juli '88. Frankeerzegels, vogels 

11 Bradypterus mariae 
21 Phylloscopus ruficapilla 
51 Pogoniulus leucomystax 
7t Onychognathus wallen 
8 t Linurgus olivaceus 

101 Pogonocichia stellata 
151 Apalodermavittatum 
201 Mandingoanitidula 
301 Coracina caesia 
401 Malaconotus multicolor 
501 Trocherus albonotatus 
751 Buccanodon olivaceum 

1 - K Aplopelia larvata 
2 - K Bycanistes brevis 
4 - K Stephanoaetus coronatus 

10 - K Anthreptes anchietae 
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LEISIË 
9'86! Portzegels. 
10, 20 en 50 c., $ 1 .  . Cijfers met 
st 'Malaysia (waarde) Denda'. 
6'88. Bescherming wildedieren, 

en 50 c. Beide tweemaal, en m sa

nhang. a. Hypothymis azurea en 
;aeum cruentatum; b. Aethopyga si

aja en Cymbirhynchus macrochyn

JS. 

kLI 
i'88. Vijfentwintigste sterfdag van 
isident John Kennedy. 
O F. Portret. 
■6'88. Missiehospitaal; opdruk 
ission Mali Höpital de MOTPI  Mé

cins de Monde' en overdruk van 300 
op 150 F. op melding 4/302 'veer

ste verjaardag van de WHO*'. 
nder datum. Vijfentwintigste ver

irdagvandeOAU*. 
O F. Symbolische voorstelling met 
art 

IVROKKO 
i5'88. Honderdvijfentwintigste ver

irdag van het Rode Kruis en de Rode 
live Maan. 
 Dh. Wereldbol en emblemen. 

ARSHALL EILANDEN 
l6'88. Olympische zomerspelen, 
rook met vijf zegels van 15 c., door

pend beeld. Atleet tijdens vijf ver

;hillende momenten van speerwer

in; embleem van spelen m Seoul, 
ag van de Marshalleilanden. 
:rook met vijf zegels van 25 c., door

pend beeld. Atlete tijdens vijf ver

;hillende momenten van hardlopen, 
nbleemenvlag. 
jni '88. Frankeerzegels; vissen (toe

Bvoegde waarden naar aanleiding van 
iriefwijziging). 
5, 25, 36 en 45 c. 'Balloonfish, par

jtfish, spotted boxfish, trumpetfish'. 
uni '88. Reizen naar de 'Pacific' van 
obert LOUIS Stevenson (18881893); 
chrijvervan'Schateiland'. 
elletje met 25 c. negenmaal. Jacht 
Cascades', 'Equator' bij Markiezen

Handen, 'Equator' verlaat Honolulu, 
ano van stamhoofd bij de 'Majuro'

igune, gedenkplaat van Stevenson, 
emaakt door Augustus St. Gaudens 
11887, SS 'Janet Nicholl' in de 'Ma

jro'lagune, bezoek van Stevenson 
an Apemana (Gilberteilanden), Ste

enson in Samoaanse kano in de ha

en van Apia, Stevenson met zijn 
aard 'Jack' in Vaiima, Samoa. 

DAURITIUS 
7'88. Veertigste verjaardag van de 

WHO*. 
20c. ,2 .  , 3.en10.R. Respectieve

lijk borstvoeding, baby onder parasol, 
voedingsmiddelen en tekst 'let op je 
dieet', embleem. 

MEXICO 
183'88. Vijftigste verjaardag van de 
nationalisering van de petroleumin

dustrie. 
300 P. Tweemaal, a. Kaart van Mexico 
met oliebronnen en raffinaderijen; b. 
Embleem van PEMEX. 
500 P. Getal'50'en platform, 
154'88. Vijftigste sterfdag van de Pe

ruaanse dichter Cesar Vallejo. 
300 P. Viermaal, a. Portret van Vallejo 
op sterfbed, b. portret met hand onder 
kin; c. en d. als a. en b. met grotere 
portretten en zonder de op a. en b. 
vermelde citaten uit zijn werk. 
234'88. Kunsten en wetenschappen, 
XII. 
300 P. Portret van de dichter Carlos 
PellicerCamara (18971977). 
95'88. Frankeerzegels. 

40 P. Chemisch glaswerk. 
100 P. Koffie. 
275'88. MEPSIRREY; postzegelten

toonstelling in Monterrey. 
300 P. Tweemaal, a. Jongen en meisje 
met postzegels en pincet; b. brief met 
poststempel 'Monterrey'. 
500 P. Tentoonstellmgsembleem. 

MICRONESIË 
207'88. Geschiedenis van Microne

sië. 
Blok met 22 c. viermaal, a. Duitse pe

riode (koprahandel); b. Spaanse peri

ode (invoering katholieke godsdienst); 
c. Japanse periode (ontwikkeling on

derwijssysteem); d. Amerikaanse peri

ode (formatie 'Island Trading Com

pany'). 
44 c. Tweemaal, in samenhang, a. 
Vroege periode met traditionele wijze 
van botenbouw en visserij; b. het mo

derne Micronesië, toerisme. 

MOQAMBIOUE 
102'88. Olympische zomerspelen, 
Seoul 1988. 
10, 20,40,80,100 en 400 mt. Res

pectievelijk speerwerpen, handbal, 
boksen, hockey, turnen en wielren

nen. 
183'88. Flora. 

10 mt. Nerine angustifolia. 
20 mt. Cyrtanthus contractus. 
40 mt. Boophane disticha. 
80 mt. Crinum polyphyllum. 

100 mt. Cyrtanthus galpinli. 
400 mt. Haemanthus nelsonii. 

NAURU 
Juni'88. 'String figures'. 
25, 50, 55 en 80 c. 
147'88. Tachtigste verjaardag van 
het postkantoor. 
30, 50 en 70 c. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
17'88. Honderdvijfentwintigste ver

jaardag van de afschaffing van de sla

vernij. 
155 c. Verbroken schakels van ketting. 
190 c. Slavenmuur Curagao. 
Beide waarden met tekst' 125 jaar Sla

venEmancipatie'. 

NEPAL 
84'88. Zilveren jubileum van het 
'Kanti'kinderziekenhuis. 
60 p. Baby in couveuse. 
84'88. Bescherming wilde dieren. 
60 p. Twee herten in het koninklijke 
'Shukla Phanta'reservaat. 
84'88. Vijftigste verjaardag van de 
'Royal Nepal Bank Ltd.'. 
2. Rs. Bankembleem (Laxmi, de go

din van welvaart). 

NEVIS 
206'88. Uitgiftedatum melding 5/379 
'honderdvijfentwintigste verjaardag 
van het Rode Kruis'. 

NICARAGUA 
92'88. Olympische winterspelen, 
Calgary 1988; dieren en deelnemers. 
10. Cs. Geweerschieten (biatlon) en 
wasbeer. 
10. Cs. Skiën (langlauf) en eland. 
15. Cs. IJshockey (keeper) en eski

mohond (husky). 
20. Cs. Schaatsen (kunstrijden) en 
Amerikaanse elanden. 
25. Cs. Skiën en bruine beer. 
30. Cs. Schansspringen en poolbeer. 
40. Cs. Skiën (slalom) en bever. 
Blok van IOCCs. Kunstrijden voor 
paren. 
Februari '88. Olympische zomerspe

len. 
10.(tweemaal),15., 20., 25., 
30., 40. Cs.; blok van 100. Cs. Res

pectievelijk paardoefening, 'netball'

speler, balspeler, verspringen, voet

bal, waterpolo, boksen en basebal. 
April '88. Europees voetbalkampioen

schap. 
5 0 c . , 1 .  , 2., 3., 4. ,5. ,6. Cs. ; 
blok van 50. Cs. Verschillende spel

momenten. 

NIEUWCALEDONIË 
195'88. Geneeskrachtige planten. 
28 F. Ochrosiaelliptica. 
64 F. Rauvolfia sevenetii. 

136'88. Ontdekking van een levend 
'Crmoid'fossiel. 
51 F. Gymnocrinus richeri 
256'88. Museum van Bourail. 
120 F. Buitenaanzicht museum en ka

mer in oude stijl. 
307'88. SYDPEX 88; postzegelten

toonstelling. 
42 F. Tweemaal met verbindend vig

net, a. La Pérouse aan boord van 'La 
Boussole' ontdekt de vloot van de 
commodore Phillip in 'Botany Bay', 
1788; b. Phillip ontdekt de schepen 
'La Boussole' en 'L'Astrolabe' van La 
Pérouse; vignet: embleem SYDPEX 
88. 
Blok met de beide waarden met een 
verkoopprijs van 120 F. 
108'88. 'Cabou'; herdruk met 
nieuwe tekst. 
40 F. 
149'88. Olympische zomerspelen, 
Seoul 1988. 
150 F. 

NIEUWZEELAND 
277'88. Olympische zomerspelen/ 
'Children's Health Camp Board' (ge

zondheidskampen voor kinderen); toe

slagzegels. 
40, 60, 70 en 80 c. (alle zegels + 3 
c ) . Respectievelijk zwemmen, atle

tiek, kanoën en ruitersport. 

NIGER 
265'88. Veertigste verjaardag van de 
WHO*; inentingsprogramma. 

85 F. Moeder met kind, embleem. 
110 F. Dokter geeft voorlichting aan 
moeders, embleem. 
226'88. Olympische spelen. 
85,165, 200 en 600 F.; blok van 750 
F. 
286'88. Vijfentwintigste verjaardag 
vandeOUA*. 

85 F. Symbolische voorstelling 
(kaart van Afrika). 

NIGERIA 
255'88. Vijfentwintigste verjaardag 
vandeOAU*. 
10 k. Embleem. 
20 k. Mensen met kaart van Afrika en 
logo. 
26'88. Garnalen. 
10 k. Penaeus notialis. 
20 k. Penaeus kerathurus. 
25 k. Parapenaeus longirostris. 
30 k. Palaemon hastatus. 

NIUE 
206'88. Europees voetbalkampioen

schap. 
20, 40, 60, 80 c., $1.05 en 1.30. 
Verschillende voor Franz Beckenbauer 
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17 SEPTEMBER 1988 

Topwaarden van Nederland, 
O.G.D. en Europa. Vrijwel intacte en 

deelcollecties van vele landen. 

6 legaten, verdeeld over 650 kavels, 
worden publiek, ONGELIMITEERD, 

bij opbod verkocht in onze 

160ste VEILING 
Wilt u uw collectie uitbreiden? 

Vraag dan omgaand 
de GRATIS VEILINGKATALOGUS aan bij: 

POSnEGELVEIUNG 'T OOSTEN C V . <^"^"^ ' ' ' ' ' 
(beëdigd makelaar filatelie) 

PERIKWEG 27 - 7512 DM ENSCHEDE 
Corr.: Postbus 287, 7500 AG Enschede 

Verzamelingen en partijen 
te Icoop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 020-220901 

Privé: Zandvoortselaan 325 - Bentveld - Telefoon 023-24498c 

EERLIJKE PRIJS. REEDS 35 JAAR INKOPER. 
Contante betaling 

Winkel donderdags gesloten. 

Z E E R D R I N G E N D 
TE KOOP GEVRAAGD 

VERZAMELINGEN - PARTIJEN 
SERIES etc. WEST-EUROPA 

UW OVERTOLLIGE NIEUWTJES KOPEN WIJ OOI 
OP BASIS VAN DE FRANKEERWAARDE. TOESLAG NIET REKENEN 
NEDERLAND / 0 7 5 / / 1 , -
BUND + BERLIJN ƒ 0,80/DM 1 -
ZWITSERLAND ƒ 0,95/Fr 1 , -
LIECHTENSTEIN / 0 , 6 3 / F r 1 , -
DENEMARKEN /1 ,75 /K r10 , -
NOORW/ZWEDEN /1 ,75 /Kr10 , -
FRANKRIJK /1 ,90 /F r10 , -
FR ANDORRA /1 ,70 /F r10 , -

CCS 
IL 

ENGELAND / 2 15/£1 
GUERNSEY / 1 , 8 5 / £ 1 
JERSEY / 1 , 5 0 / £ 1 IIJ9 

c 5 
u. 

MAN ƒ 1,40/£ 1 , -
MALTA / 2 , 9 0 / £ 1 , -
USA ƒ 1,—/$ 1 -
CANADA ƒ 0.65/$ 1 , -
JAPAN ƒ O.eOA'en 1 0 0 -

Geen dienst- en portzegels Alleen zegels met gom Koerswijzigingen voorbehoudei 
SCHIEKADE 40i 

3032 AX ROTTERDAM W. van SPLUNTER 
TEL. 010-4665066, UITSLUITEND VAN 19.00-22.00 UUi 

Munt- en Postzegelhandel de Ruiter 
► H E E R J A N S D A M M 

Mken de P.T.T. verkoopt meer postzegds dan wgï 

De op één na grootste postzegelhandel 
van Nederland is op zoek naar; 

* Verzamelingen Nederland en Overzee 
* Frankeerzegels 
* Verzamelingen Buitenland 
* Winkelvoorraden 
* Ambitieuze wederverkopers. 

KROMME NERING 2 2 9 9 5 BH HEER JANSDAM 0 1 8 5 7  1 5 0 0 
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iitsland) kenmerkende spelmomen

80 Portret Beckenbauer en Euro

;up 

RFOLK EILAND 
7'88. SYDPEX 88 
c Driemaal, en blok van de drie 
arden Bijzondere betrekkingen tus

I Norfolkeiland en Sydney, transport 
communicatie 

GANDA 
i '88. Nieuwe uitgiftemaand, aan

ling melding 6/454 'Olympische zo

rspelen' afbeeldingen van respec

^elijk hordenlopen hoogspringen, 
ierwerpen, verspringen 
ni '88. Flora, I 
5Sh Bignoniaceae 
OSh Uliaceae 
5Sh Malvaceae 
OSh Tiliaceae 
OSh Blok Zingiber 

HAN 
)'88. Traditionele handenarbeid 

100 150 en 200 b Respectievelijk 
iven, pottenbakken, halwa'maken 
zilversmeden 
)k van de vier w/aarden met een ver

oppnjs van 600 b 

kKISTAN 
5'88. Honderdvijfentwintigste ver

irdag van het Rode Kruis en de Rode 
live Maan 
R Wereldbol en emblemen 

ILAU 
6'88. Vijfde verjaardag van de pos

e onafhankelijkheid 
illetje met zesmaal 25 c Respec

veiijk 'kaep' (zeilboot) Spaanse 
uiser/postboot Duitse kruiser SMS 
ormoran'/postboot, Japanse 
levenbus ('Koror museum) met ge

ier uit de Tw/eede Wereldoorlog, US 
ustTerritory'vrachtschip in de ha

n van Malakal, postkantoor op Palau 
1988 met vlaggen van de Verenigde 
aten en Palau 
) het velletje vermelding van 'FIN

^NDIA88' 
7'88. Frankeerzegels, flora 
ie Limnophilaaromatica 
) c Fagraea ksid 
) c Ophiorrhiza palauensis 
>c Maesa canfieldiae 

\PUANEW GUINEA 
i6'88. Uitgiftedatum en afbeelding 
I aanvulling melding 6/454 'honderd

e verjaardag van het koninklijke poli

icorps' 
' t Politieagent van de penode voor 
I onafhankelijkheid en moderne poli

1 (motoragent) 
) t Portret van Dr William MacGre

)r (eerste gouverneur Britse protec

raat), agent uit die tijd (ca 1888) 
) t Politie'badges' 
) t Portret van de Duitser Dr Albert 
Jhl (oprichter van het corps op Duits 
euw/ Guinea), agent uit die tijd 
l7'88. SYDPEX 88, driehoekige ze

il 
) t 'Lagatoi'(zeewaardige kano) 
)or het operagebouw in Sydney 
)7'88. Tweehonderd jaar Australië 
j t Tweemaal, m samenhang a We

idbol en vlag van PapuaNew Gui

ia b wereldbol en Australische vlag 
)7'88. WWF*, vlinders 
17, 25 en 351 

ARAGUAY 
■3'88. Olympische zomerspelen III, 
eoul 1988, ruitersport 
1 Gs Dr Joseph Neckermann 

(Bondsrepubliek Duitsland) op Vene

tia 
2  Gs Henri Chammartin (Zwitser

land) 
3  Gs Christine Stueckelberger 

(Zwitserland) op Granat 
5  Gs Liselott Linsenhoff (Bondsre

publiek Duitsland) op Piaff 
Velletje met 60  Gs vijfmaal (Hans 
Guenter Winkler, Bondsrepubliek 
Duitsland) en vier vignetten (Westduit

ser Alwin Schockemoehie, Italiaan 
Graziano Mancmelli, Fransman Pierre 
J d'Oriola, Amenkaan William Stein

kraus) 
93'88. Ruimtevaart 

5  Gs ESAruimteplatform 
10Gs RuimteplatformColumbus 
van Eurospace 
20  Gs NASAproject voor ruimteko

lonisatie 
Velletje met 25  Gs viermaal (door

snede van ruimteproject van Wernher 
von Braun), 30  Gs (doorsnede van 
Von Brauns bemande ruimteschip) en 
centraal een vignet (ruimteschip bij 
ruimteplatform) 
84'88. Schilderijen (kerstmis, ma

donna met kind) van het museum in 
WestBerlijn (Pruisische stichting voor 
cultureel erfgoed) 

1 Gs Van Jan Gossaert, 1478

1535 
2  G s VanP P Rubens, 1577

1640 
3 Gs Van Hans Memling, 1487 
5 Gs Van AlbrechtDurer, 1518 

Velletje met 60  Gs viermaal (de aan

bidding door de herders, Martin 
Schongauer, 15401591), vier vignet

ten (verschillende schilderijen) en cen

traal een vignet (embleem Berlijn 750 
jaar) 
114'88. Pauselijk bezoek 

1  Gs Schilderij van paus Johannes 
Paulus II van de schilder M C Mullin 

2  G s Schilderij'de maagd Mana', 
beschermheilige van Paraguay 

3  Gs Schilderij 'de maagd van 
Czestochowa', beschermheilige van 
Polen 

5  Gs Schilderij 'onze vrouwe van 
Caacupe' 
Velletje met 60  Gs viermaal (de ze

genende paus) en vijf vignetten (wa

pen van respectievelijk Paraguay, Vati

caan, Uruguay, Bolivia en de kathe

draal van Asuncion) 
124'88. Vijfenzeventigste geboorte

dag van Dr Wernher von Braun 
(19121977) 
Blok met een zegel van 100  Gs Sa

turnus V, lancering van Apollo XV, 
1971, op het blok Von Braun aan werk

tafel in Huntsville, Alabama 
285'88. Internationale filatelieten

toonstelling 'LUPO Wenen 88', opdruk 
'VIENA '88,1822 V' met tentoonstel

lingsembleem op melding 11/777/'87 
'vliegtuigen' (100 Gs ) 

PERU 
294'88. Postale liefdadigheid (kerst

en kinderfonds) 
91 Postbode voor de kathedraal in 
Lima, kerstster 
45'88. Eerste reunie van de acht 
Latijnsamerikaanse presidenten 
9 1 Vlaggen van de 'Contadora'

groep (Colombia, Mexico, Panama en 
Venezuela) en van de 'Apoyo'groep 
(Argentinië, Brazilië, Peru en Uru

guay) 
16'88. Honderdste sterfdag van San 
Juan (Don) Bosco 
5 1 Portret, tekst 'Don Bosco 100 
Anos despues vive' (Don Bosco is 100 
jaar later nog steeds een levend be

grip) 
26'88. Eerste wetenschappelijke Pe

ruaanse expeditie naar de Zuidpool 
71 Schip'Humboldt', gebouwd in 
1978, wereldbol 
76'88. Restauratie 'Chan Chan' (ar

cheologisch monument uit de voor

Spaanse periode 
4 1 Pleisterwerk van muur bij de 
'Chan Chan'ruines 

PITCAIRN EILANDEN 
3011'88. Honderdvijftigste verjaar

dag van de grondwet 
20 c Hijsen van de Union Jack' 
40 c Ondertekenen van de grondwet 
aan boord van de HMS 'Fly' 
51 05 Stemmen 
$1 80 Schoollokaal met leerlingen en 
leraar 
BIJ elke afbeelding de daarbij beho

rende tekst uit de grondwet 
3011'88. Kerstmis 
90 c Viermaal, in samenhang en 
doorlopend Engelen, dieren, de hei

lige familie, twee koningen, koning en 
schaapherder (het geheel m Polynesi

sche zetting) 

POLYNESIE 
205'88. Schilderijen op tapa (uit de 
bast van de papiermoerbei' (Brousso

netia papynfera) vervaardigde stof) 
van de Zweedse schilder Paul Engdahl 
52 F Dal met waterval 
54 F Polynesiers m landschap 
64 F Het oerwoud 
15e'88. POLYSAT, netwerk van tele

foonverbindingen, radio en televi

siezendcircuit vanaf het hoofdstation 
op Tahiti naar de stations in de Archi

pel 
300 F Hoofdstation in Papenoo (Ta

hiti) met een schotelantenne met een 
diameter van elf meter 
278'88. Folklore, Tahitiaanse pop

pen, hedendaagse verzamelobjecten 
42,45 en 48 F Dne verschillende pop

pen respectievelijk in Polynesische kle

ding (gevlochten rokje en tiara), stads

kleding met tas en gitaar (tweemaal) 
18'88. SYDPEX 88, postzegelten

toonstelling 
68 F Detail van 'Morai of kerkhof in 
Noukhaiva', embleem 
Blok van 125 F De totale afbeelding 
van de 68 F, embleem 
308'88. Dertigste sterfdag van Ene 
de Bisschop 
350 F Kaart van ZuidAmerika en ei

landen in de Stille Zuidzee 

RWANDA 
136'88. Het jaar van de verdediging 
van landbouwinkomsten 
10 F Winkel op het platteland 
40 F Koeien melken en verkoop van 
melk bij boer 
60 F Graanoogst en wannen 
80 F Wegen van Produkten voor ver

koop 

SALOMONS EILANDEN 
Aanvulling melding 4/303 (5/381) de 
op het blok afgebeelde waarden wer

den ook afzonderlijk uitgegeven 
67'88. Tiende verjaardag van de on

afhankelijkheid 
22 c Het schip Capitana'voor anker 
m 'Estrella Bay' 
55 c Planten van de 'Union Jack' in 
1893 
80 c Het 'hoge hof' en motto 'leiden is 
dienen 
S1  Traditionele viering met dan

sers 
307'88 Tweehonderd jaar Australië, 
schepen 
35 c MV Papuan Chief 
60 c MVNimos 
70 c SSMalaita 
$ 1 30 SS Makambo 

Blok van de vier waarden 
58'88. Olympische zomerspelen, Se

oul 1988 
22,55,70,80 c , en blok van 82 

Respectievelijk boogschieten, gewicht

heffen, atletiek, boksen en het Olym

pische stadion in Seoul 

EL SALVADOR 
36'88. Milieubescherming 
20 c Planten en beschermen van bo

men, omgekapte boom en kinderen die 
boompje planten 
70 c Stop riviervervuiling en behoud 
de bossen, vervuilde rivier en dieren in 
bosachtig gebied 

SAMOA 
96'88. Honderdste verjaardag van de 
missie van de 'heiligen der laatste da

gen (Mormonen) 
$ 3  Blok Tempel m Apia 
178'88. Frankeerzegels, vogels, I 
10 s Lalage maculosa 
15 s Gallinula pacifica 
20 s Halcyon recurvirostris 
25 s Rhipidura nebulosa 
35 s Petroica multicolor 
40 s Gymnomyza samoensis 
50 s Mysomela cardinalis 
65 s Pachycephala flavifrons 
75 s Ptilinopus perousii 
85 s Columbavitiensis 

SAOEDIARABIË 
132'88 Derde regionale 'verkeers

wegen conferentie van het Midden

Oosten 
50 en 75 h Getal '3' en emblemen 
23'88. Opening van het internatio

nale stadion 'koning Fahd 
50 h Stadion en sportemblemen 
150h Gezicht op het stadion 
74'88. Veertigste verjaardag van de 
WHO*/wereldgezondheidsdag 
50 en 75 h Gebouw van de wereldge

zondheidsorganisatie en getal '40 met 
embleem 

SENEGAL 
204'88. Weekdieren 

10 F Cephalopode 
20 F Donaxtrunculus 
145 F Helix nemoralis 
165 F Achatina fulica 
105'88. Afnkaanse voetbalbeker Ra

bat 88 
80,100,145 en 180 F 
115'88. Vredescorps 
190 F 
136'88. Onderwaterflora 

10 F Dictyota atomaria 
65 F Agarum gmelini 

145 F Saccorrhiza bulbosa 
180 F Rhodymenia palmetta 

SEYCHELLEN 
Augustus '88. Olympische zomerspe

len 
1  ,2  ,3  , 4 en5 R Respec

tievelijk kogelstoten, hoogspringen, 
medaillewinnaar, hardlopen en speer

werpen 
Uitgegeven in vellen en als strook met 
de vijf afbeeldingen met een herwaar

dering voor iedere zegel van 2  R , 
blok van 10 R Tennis 
Zonder datum. Eerste verjaardag van 
de dag der verdedigingsstrijdkrachten 
1 , 2 , 3  en 10  R Respectievelijk 
motoragenten en herdenkingsmonu

ment, helikopter, bewapende speed

boot no 605 en Saraceens pantser

voertuig 

SIERRA LEONE 
194'88. Opdrukken postzegelten

toonstellmgen 
25  Le Israel veertig jaar onafhanke

lijk 

file:///PUA-NEW


534 / Philatelie juli/augustus 1988 

30.- Le. OLYMPHILEX. 
45.-Le. PRAGA88. 
3-5-'88. Uitgiftedatum melding 6/454 
'IFAD*'. 
15-6-'88. Olympische zomerspelen, 
Seoul1988. 
3.-, 10.-, 15.-,40.-Le. en blok van 
65.'- Le. Respectievelijk basketbal, 
judo, turnen, zwemmen en hardloper 
met fakkel. 
25-6-'88. Vogels, I. 

3.- Le. Merops hirundineus. 
5.- Le. Lybius bidentatus. 
8.-Le. Oriolusauratus. 

10.-Le. Eupleates orix. 
12.-Le. Prionops caniceps. 
20.-Le. Merops apiaster. 
35.- Le. Laniarius barbarus. 
40.- Le. Oriolus brachyrhynchus. 
Twee blokken van elk 65.- Le. a. Ep-
hippiorhynchus senegalensis; b. Ardea 
purpurea. 
Juni '88. Frankeerzegels met gewij
zigde tanding (nu 12, was 14). 
10,20 en 40 c . ,1 . - ,2 . - ,3 . - ,5 . - ,20 . -
en25.-Le. 
1-7-'88.. Schepen. 
3.-, 10.-, 15.- en 30.- Le. Respec
tievelijk Aureol, Dunkwa, Melampus 
en Dumbala; blok van 65.- Le. Contai
ners worden aan boord van schip ge
hesen in de haven van Freetown. 
Juli '88. Schilderijen van Titiaan 
(1488-1576). 
1 . - , 2.-, 3.-, 20.- en 30.- Le.; blok van 
50.-Le. 

SINGAPORE 
6-7-'88. Tiende verjaardag van de nati
onale campagne voor beleefd en 
vriendelijk gedrag. 
10 c. Groeten van buren. 
30 c. Ordelijk in de rij staan voor 
dienstloketten. 
$ 1 . - . Hulpverlening aan ouderen. 
Op iedere afbeelding de mascotte 
'Singa'. 

SRI LANKA 
26-4-'88. Honderdste geboortedag 
van Chevalier LX. Pereira (1888-
1951). 
5.75 R. Portret van deze politicus en 
katholieke dignitaris. 
20-5-'88. Vesak 1988; schilderijen van 
het 'Image House' in Suriyagoda (dis
trict Kandy). 
50 c. Bidden tot godheden en brahma
nen. 
75 c. De 'Bodhisatwa' loopt zeven 
stappen op zeven lotusbloemen. 
Blok van de beide waarden. 
22-5-'88. Nationale helden. 
75 c. Vijfmaal. Respectievelijk eer

waarde vader Ferdinand Bonnel, Sir 
Arthur Wijewewardene, E.A. Nuga-
wela. Sir Razik Fareed en W.F. Guna-
wardhana. 
23-8-'88. Tiende verjaardag van Gam 
Udawa (dorpsopleving). 
75 c. Symbolische voorstelling (men
sen, huizen, groen); jaartallen 1978-
1988. 
30-6-'88. Honderdste verjaardag van 
het'IVIaliyadeva'-college. 
75 c. Collegegebouw en wapen. 
19-7-'88. Tweehonderd jaar Australië. 
8.50 R. Handdruk, kaart van Australië, 
vlaggen van Sn Lanka en Australië. 

ST. LUCIA 
10-6-'88. Vijftigste verjaardag van 'Ca
ble and Wireless' op Sint Lucia. 
15,25,80 c. en $ 2.50. Respectieve
lijk telefooncentrale op het platteland, 
ouderwetse en moderne telefoon, 
'Saint Lucia Teleport' (schotelantenne
ontvanger) en 'microwave'-systeem 
van het Oostcaribische gebied. 

ST. PIERRE ET IVIIQUELON 
25-7-'88. Opdrukzegel 'liberté' en em
bleem PHILEXFRANCE. 
2.20 F. 
8-8-'88. Vissen. 
1.30 en 1.60 F. Herdrukken (nieuwe 
waarden en kleuren). 
8-8-'88. Vijftigste verjaardag van de 
laatste arrestatie van een schoener met 
verboden alcohol. 
2.50 F. 

ST. THOMAS EN PRINSEILANDEN 
Januari '88. Wereldscoutjamboree, 
Australië. 
0.50 Db. Wereldbol, kangoeroe en 
embleem. 

ST. VINCENT 
15-2-'88. Sport; tennis. 
$ 10.-. Tweemaal, a. Bons Becker met 
Wimbledonbeker; b. Martina Navrati-
lova met Wimbledonschaal. 

ST. VINCENT GRENADINEN 
31-3-'88.Bequia regatta. 

5 c. Wedstrijd van 'Seine'-boten. 
50 c. 'Friendship Rose'. 
75 c. Wedstrijd vissersboten. 
$3.50. Regatta zeillachten. 
$8 . - . Blok. Port Elizabeth. 

SURINAME 
29-6-'88. Herdenking 125 jaar af
schaffing slavernij. 

50c.'Abaisa'-monument. 
110 c. 'Kwakoe'-monument. 
120 c. Huis van Anton de Kom. 
Alle drie waarden met ontketende han

den en jaartallen 1863-1988. 

SYRIË 
21-3-'88. Moederdag. 
500 P. Moeder met baby; arbeiders en 
soldaten. 
21-3-'88. Arabische postdag. 
150 P. Luchtpostbrief, landkaarten 
duif. 
21-3-'88. Dag van de evacuatie. 
150 P. Embleem, wapen, open boek 
en opgaande zon. 
1-5-'88. Dag van de arbeider. 
550 P. Rol met tekst, schoorsteen, 
moersleutelentandrad. 
6-6-'88. Arabische bond voor inge
nieurs. 
150 P. Modern gebouw, potlood, ara
besk en profiel van een bouwkundige. 
6-6-'88. Bloemententoonstelling in 
Damascus. 
550 en 600 P. Respectievelijk lelie en 
chrysanthemum. 

TANZANIA 
15-2-'88. Traditionele spelen. 

2.- Sh. Meisjes spelen 'Mdako' 
(knikkerspelletje). 

3.- Sh. Worstelende mannen 
('Mieleka'). 

8.-Sh, Stieregevecht. 
20.- Sh. Twee mannen spelen 'Bao' 
(Afrikaanse versie van het schaak
spel). 
30.- Sh. Blok. 'Kulenga Shabaha', 
schieten op schietschijf (oog van 
stier). 
Mei/juni '88. Muziekinstrumenten. 

2.-Sh. Trommels. 
3.-Sh. Xylofoons. 

10.-Sh. Duimpiano's. 
20.-Sh. Strijkinstrumenten. 
40.-Sh. Blok. Verschillende types vi
ool metals klankbodem een kalebas. 
15-6-'88. Nationale monumenten. 

5.-Sh. Onafhankelijkheidsfakkel. 
12.- Sh. Monument 'Arusha'-verkla-
ring. 
30.-Sh. 'Askari'-monument. 
60.-Sh. Onafhankelijkheidsmonu-
ment. 
Blok van 100.-Sh. Detail 'Askari'mo-
nument. 
15-6-'88. Honderdste verjaardag van 
het vrijheidsbeeld. 
Velletjemetl.-, 2.-, 3.-, 15.-, 30.-, 
40.-, 50.-, 60 Sh. met centraal een 
vignet; velletje met 4.-, 5.-, 6.-, 7.-, 
8.-, 10.-, 12.-, 18.-, 20.-, 25.-, 35.-, 
45.- Sh. Verschillende afbeeldingen 
van het vrijheidsbeeld tijdens restaura
tie en viering van het jubileum. 
Juni '88. Olympische spelen. 
10.-, 20.-, 25.-, 50.- (tweemaal), 70.-
en 75.- Sh. Respectievelijk voetbal, 

wielrennen, kunstrijden, skiën (afda 
ling), schermen, volleybal en bob-
sleeën; twee blokken van 100.- Sh. 
Respectievelijk vlaggen van Canada 
Tanzania met ijshockeystick en turn 
Juli '88. Kinderen en dieren. 
4 . - ,5 . - ,8 . - ,10. - ,12. -en20.-Sh. 
Respectievelijk bok, konijn, jonge 
hond, tijgerwelp, veulen en kuiken; 
blok van 100.-Sh. Vee. 
Zonder datum. 'WaltDisney'-wensi 
4.- ,5.- ,10.- , 12.-, 15.-, 20.-, 30.-
50.-Sh, Resp. 'loveyou, Dad', 
'happy birthday', 'trick-or-treat', 'bf 
kind to animals', 'love', 'let's cele
brate', 'keep in touch', 'love you, 
Mom'; twee blokken van elk 150.- S 
a. 'Let's work together; b. 'have a si 
per Sunday'. 

THAILAND 
26-6-'88. Honderdste verjaardag va 
de internationale raad voor de vrouw 
2.- B. Hand met boeket linten (ieder 
lint bestaat uit het woord 'centenary 
2-7-'88. Viering van het regeringsre 
cord van koning Bhumibol Adulyade 
(langdurigste regering in Thailand). 
2.- B. Koning in koningsmantel. 
2-7-'88. Koninklijke regalia van de 
'Chakri'-dynastie. 
2.- B. Vijfmaal. Respectievelijk kroo 
zegezwaard, scepter, waaier, muiler 
2-7-'88. Koningstronen. 
2.- B. Zesmaal. Zes verschillende trc 
nen uit het koninklijke paleis. 
Blok met de zes tronen met een ver
koopprijs van 25.-B. 
2-7-'88. Frankeerzegels nieuw type 
(1988). 
1.- en 2.- B. Portret van de koning ir 
het uniform van de lijfwacht van ko
ning Chulalongkorn (Rama V). 
29-7-'88. Nationaal jaar van de boor 
2.- B. Symbolische voorstelling (bo
men en huizen). 
4-8-'88. Nationale communicatiedat 
1988. 
2.-B. Intelsat (satelliet), schotelante 
neontvangers, wereldbol, embleem. 
9-10-'88. Internationale week 'schrij 
eens een bnef'; van kokosnootblad g 
vlochten voorwerpen. 
2.- B. Tweemaal. Respectievelijk 
sprinkhaan en karper. 
6.- B. Tweemaal. Respectievelijk vo( 
en'takro'(vierkant doosje). 
Postzegelboekjes van de raad voor d 
vrouw, langste regering (portret), 
frankeerzegels, jaar van de boom, 
communicatiedag, schrijf-eens-een-
brief-week(alleende2.-B.). 

TOGO 
25-4-'88. Filatelistische tentoonstell 
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opdrukken op blokken 'Israel 40 
onafhankelijk, op 'auto s (Peu

t) ' , op'FINLANDIA88 (tremen)' 

CELAU 
B'88. Politieke ontwikkeling 
c Verdrag van 1975 (Tokelau on

gebracht bi| het Nieuwzeelandse 
isterie van buitenlandse zaken m 
its van bi| het departement van 
on en eiland'zaken) 
: 'General Fono', 1977 
; Eerste bezoek van de president 
Nieuwzeeland aan Tokelau, 1985 
: Eerste bezoek Verenigde Naties 
Tokelau, 1976 
; Tokelaudelegatie voor het eerst 
de Verenigde Naties, 1987 

Eerste bewoner van Tokelau be

imd aan het kantoor 'Official Secre

^',1987 

KGA 
'88. Tweehonderd jaar Australië, 
etje met twaalfmaal 42 s met af

Idingen van zegels van Tonga en 
jtralie en krantenknipsels (doorle

id beeld) 
■'88. Verjaardag van de koning 
42,57s en $2 50 
8'88. Olympische zomerspelen, 
diopen en tennis 
en 75 s , $ 2  en 3 

88. 'Sport Aid' 
kmet57s tweemaal Sporten 
iziek 
'88. Muziek op Tonga 
42, 57s en $2 50 Respectieve

in gezinsverband, koor, fanfare en 
)groep'The Jets' 

NGANIUAFO'OU 
5'88. Vijfde verjaardag van de eer

postzegel/vijfde verjaardag van de 
hthaven, zegel op zegel 
s Yvertnr 15, vogel Megapodius 
nwardti 

Idem, gewijzigde rangschikking 
Yvertnr 1, Concorde 
Idem, gewijzigde rangschikking 

i'88. Tweehonderd jaar Australië, 
letje met twaalfmaal 42 s Aan land 
ngen van dwangarbeiders, Australi

ie schapen en kangoeroes, beelden 
n Sydney, cricket (doorlopend 
eld) 
8'88. Polynesische eilanden 
, 57 en 90 s , $ 2 50 

lANSKEI 
B'88. Schipbreuk van 'The Grosve

r in1782 
c Kaart van de kust met de Lamba

laai, het schip met volle zeilen 
c Schilderij 'de schipbreuk van The 

osvenor' van Robert Smirke (1752

145) 
I c Verschillende voorwerpen ge

nden in de omgeving van het schip 
avigatieinstrumenten, munten) 
I c Gravure 'African Hospitality' van 
iorgeMorland (17631804) 

ilNIDAD EN TOBAGO 
6'88. Sport, cricketspelers met 
icketbat, stumps (paaltjes van wic

t) en bal 
), 65, 95 c , $ 1 50, 2 50 Respec

ivelijk George John, Leary Constan

le, Sonny Ramadhin, Gerry Gomez, 
ffrey Stollmeyer 
7'88. Vijftigste verjaardag van de 
kbond voor 'oilfield workers' 
) c Uriah Buzz Butler (held van de 
beid) 
)c AdnanC Rienzi, voorzitter van 
)371942 
) c John Rojas, voorzitter van 1943

)62 
George Weekes, voorzitter van 

19621987 
117'88. Herdruk frankeerzegel 
10 c Met jaartal 1988 
Zonder datum. Herdrukken frankeer

zeoels 
30, 65, 80en 95 c , $ 1 , 5  e n I O 

Nu metjaartal 1988 

TSAAD 
16'88. Uitgiftedatum en correctie 
melding 6/455 Olympische zomerspe

len' waarde van 70 wordt 100 F 

TUNESIË 
85'88. Honderdvijfentwintigste ver

jaardag van het Rode Kruis en de Rode 
Halve Maan, toeslagzegel 
150110 m Rozen met linten, rood 
kruis en halve maan 

TURKS EN CAICÜS EILANDEN 
143'88. Uitgiftedatum melding 5/383 
'Ruby Wedding*' 

TUVALU 
152'88?. Serie 'leiders van de we

reld', auto's 
Blok met $1 tweemaal Plymouth 
modelQ, 1928, USA 
Maart'88. Ruby Wedding*, opdruk

ken op 'zestigste verjaardag van konin

gin Elizabeth II ' (voor Tuvalu en de ei

landen Funafuti, Nanumaga, Nanu

mea, Niutao, Nui, Nukufetau, Nuku

laelae en Vaitupu) 
95'88. Honderdvijfentwintigste ver

jaardag van het Rode Kruis 
15 c HennDunant 
40 c Jeugd Rode Kruis 
50 c Hulpverlening aan gehandicap

ten 
60 c EHBOopleiding 
$1 50 Blok Hoofdkantoor van het 
Rode Kruis Funafuti 
156'88. Ontdekkingsreizen van kapi

tein Cook 
20 c HMS Endeavour 
40 c Achtersteven van de Endeavour 
50 c Cook landt op Tahiti 
60 c Opperhoofd van de Maori 
80 c HMS Resolution bij Hawaii 
$1  Portret van Cook (naar schildenj 
van Nathaniel Dance) 
$2 50 Blok HMS Resolution in zuid

poolijs 

TUVALU (Nukufetau) 
152'88? Sene 'leiders van de we

reld', spoortreinen 
Blok met $1 tweemaal 'Galloping 
Goose', wagen no 5, 2B2 1933 van 
de 'RIO Grande Southern Railroad', 
USA 

VANUATU 
Juni '88. EXPO 88 
Blok met 55 en 100 vt (toerismeze

gels1986) 
297'88.SYDPEX88 
45 vt Portret van kapitein James 
Cook 
Vel met twee stroken van vijf zegels 
met 'gutter'strook 

VENEZUELA 
3112'87. Frankeerzegels 
3  , 4  , 5  , 1 0  , 1 5  , 2 0  , 2 5  , 
30  en 50  Bs Portret van Simon 
Bolivar 
183'88. Negenentwintigste vergade

ring van de interAmerikaanse ontwik

kelingsbank 
11 50 Bs Bankembleem, tekst 
114'88. Dertigste verjaardag van de 
Banco Republica' 

2  en 6  Bs Velletje met vijf zegels 
van elke waarde, cartoons (met als 
hoofdfiguren nijvere mieren) van bank

activiteiten (particulier aan balie, 
fonds voor bouwactiviteit, industrie

projecten, financiering technologie, 
export en import, financiering land

bouwprojecten, kredieten voor visse

rij, melkindustrie, fabrieksbouwpro

jecten, ontwikkeling toerisme) 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 
2510'87! UNICEF*, betere overle

vingsKansen voor het kind 
50fils, 1 Dh ,175fi ls, 2  D h Res

pectievelijk groeicontrole, inenten, 
voeren met lepel, borstvoeding 
255'88. Bekroonde kindertekenin

gen 
SOfils, 1 Dh , 175f i l s ,2 Dh Res

pectievelijk, vissers met netten en 
'dhows' (bootjes), vrouw in traditio

nele kleding, man en vrouw getekend 
als zon en planten, gezin met kat 

VERENIGDE NATIES 
176'88. Gezondheid en sport 
US$ O 25 en O 38 Respectievelijk 
wielrennen en hardlopen 
Zw FR O 50 en 1 40 Respectievelijk 
voetbal en zwemmen 
O Sh 6  en 8  Respectievelijk skien 
en tennissen 
169'88. Vlaggen 
22 c Zestienmaal 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
195'88. Dienstzegels penalty mail', 
nuin rollen van 100 zegels van 20 c 
116'88. TEXPEX 88 postzegelten

toonstelling 
15 en 25 c 'Penalty mailzegels 
216'88. Staat New Hampshire, serie 
'tweehonderdste verjaardag van de 
grondwet' ('state that made us a na

tion') 
25 c 'The old man of the Mountain' 
(beroemde rotsformatie in Franconia 
Notch) 
276'88. Rolzegel 
10 1 c 0liewagon,1890 
276'88. Voorafgestempelde rolzegel 
van 10 1 c 'oliewagon' metstempel 
'Bulk Rate Carrier Route Sort' 
77'88. Rolzegel 'bulk rate' 
16 7 c Popcornwagen uit 1902 
127'88. Rolzegel 
15 c Sleepboot, 1900 
267'88 Staat New York, tweehon

derdste verjaardag van de grondwet 
25 c 'Federal Hall' in New York City, 
Wall Street en de 'Tnnity'kerk 
1010'88. Expressepost (melding 6/ 
455) 
$8 75 
Emissie van 'rolzegel honingbij' (mel

ding 6/455) IS tot nader datum uitge

steld 

VIETNAM 
101'88. Speciale emissies voor Ho

angsa en Truongsa (Paracel en 
Spratleyeilanden) 

10 D Scheepvaart tussen Hue 
(Vietnam) en de eilanden in de 17e en 
18e eeuw 
100 D Oude kaart van de eilanden 

WALLIS & FUTUNA 
16'88. Bisschoppelijke conferentie 
van het 'SouthPacific'gebied 
90 F Kaart van de eilanden, bisschop 
met bisschopsstaf 
47'88. Honderdvijfentwintigste ver

jaardag van het Rode Kruis en de Rode 
Halve Maan 
30 F Verpleegster, baby en embleem 
19'88. Olympische zomerspelen, Se

oul 1988 
11,20,60 en 80 F Respectievelijk 
speerwerpen, volleybal, plankzeilen en 
zeilen, twee vignetten a Olympische 
zomerspelen en b spelen van het 
gebied der Stille Zuidzee, Noumea 
1987 

ZAMBIA 
103'88. Hulpzegels, overdrukken op 
'frankeerzegels, vogels 
20 n op 1 n , 75 n op 2 n 
205'88. IFAD* 
50 n Cassaveoogst 

2 50 K Vissen met net 
2 85 K Boer met vee 

1 0  K Plukken van koffiebessen 

ZILELWANNYENSESEL 
Juli/augustus '88. Insekten 
2  R Yanga seychellensis 
2  R Belenois aldabraensis 
3  R Polyspilota seychelliana 
5  R Polposipus herculaneus 

ZUIDAFRIKA 
Aanvulling melding 6/455 'vuurto

rens' gemelde vier waarden zijn ook 
als blok verschenen 

ZUIDWESTAFRIKA 
77'88. Honderdste verjaardag van de 
posterijen 
16 c Otyimbmgue, eerste postagent

schap in 1888 
30 c Postkantoor in Windhoek, 1904 
40 c Post loper' (post aan stok) uit 
1888, kaart met Otyimbmgue en de 
Walvisbaai 
50 c Postvervoer per kameel, 1904 
77'88. Pietermaritzburg150, post

zegeltentoonstelling 
Blok met de zegel van 50 c 'kameel

post' met een verkoopprijs van 1  R 

* Gebruikte afkortingen 
CEPT Conference Europeenne 

des Administrations des 
Postes et des Telecommu

nications 
FAO Food and Agriculture Or

ganization 
IFAD International Fund for 

Agriculture Development 
(=FIDA) 

IMF International Monetary 
Fund 

ITU International Telecommu

nication Union 
OMS Organisation Mondiale de 

la Santé (=WHO) 
OAU Organisation of African 

Unity (=OUA) 
OUA Organisation de I'Unite Af

ricaine(=OAU) 
UNICEF United Nations Internatio

nal Children s Emergency 
Fund 

WHO World Health Organization 
(=OMS) 

WWF World Wildlife Fund 
YMCA Young Men's Christian 

Association 
Verklaring 
Ruby Wedding  Veertigjarig ('robij

nen') huwelijk van koningin Elizabeth II 
en de hertog van Edinburgh 
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OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V ,Ĥ ee.i„„ 
Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78. Tel. 053-33.55.00 (privé 053-32.13.17) 

VEILING 99 
2/3 september in 
Schouwburg ORPHEUS, 
Churchillplein 1 te Apeldoorn 

* Ruim aanbod betere zegels, series en 
brieven van NEDERLAND met O.G. en 
West Europa. 

* Nauwkeurige beschrijving van alle aan
geboden kavels. Normaal is vóór aanvang 
van de veiling ca. 6 0 % van alle kavels 
(meestal ongezien!) schriftelijk beboden. 

* De zaterdagmiddagzitting is geheel gevuld 
met verzamelingen, restanten, 
insteekboeken, dozen enz. 
Voor ieder wel wat te vinden! 

VEILING 100 
n / l 2 november in 
Schouwburg ORPHEUS, 
Churchillplein 1 te Apeldoorn 

Voor deze veiling ontvingen wij reeds de 
collectie puntstempels en poststukken emissie 
'hangend haar' van de heer H. Okker, 
voormalig handelaar te Amsterdam. 

Voor deze veiling kan nog tot begin september 
ingezonden worden. 

Informeert u eens naar onze condities. 

Al naar gelang de waarde van de inzending 
provisie van 12y2 tot slechts 5%. Naast ƒ 3,— 
per verkocht kavel geen verdere kosten. 

Op aanvraag (briefkaart of telefoontje is voldoende) ontvangt u vrijblijvend ca. 3 weken voor de veiling onze catalogus. 

DE O.P.V. REEDS 18 JAAR DE VEILING V O O R DE VERZAMELAAR! 
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Nie Finlandia '88 gemist heeft 
neet tot 2006 geduld hebben... 
! internationale postzegeltentoonstelling Finlandia '88 is 
niddels twee maanden achter de rug. De bezoekers zullen 
goede herinneringen aan hebben; het evenement is zeker 
or herhaling vatbaar. Een volgende tentoonstelling van 
ze omvang Is in Finland echter niet voor het jaar 2006 te 
rwachten: bij het honderdvijftlgjarig jubileum van de Finse 
stzegel. René Hlllesum uit Hilversum bezocht Finlandia 
i en doet hieronder verslag. 

m FINL-ANDW88 
FILATELIAN MAAILMANNAYTTELY 

HELSINKI 1.-12.6.1988 

sberen 
t weer kan begin juni erg 

)oi zijn in Finland' - met die 
werd het artikel in 'Philate-
van mei jongstleden over 

ilandia '88 afgesloten. Wie 
tentoonstelling heeft he
cht zal de veelgehoorde op-
tting kunnen ontzenuwen 
it in Finland 's zomers de ijs-
ren rondlopen. Terwijl het in 
derland net 15 graden was, 

if de thermometer in Helsinki 
n tijd tot tijd bijna het dub-
eaan. 

i organisatoren waren bij 
in voorbereiding uitgegaan 
in een streefgetal van hon-
rdduizend bezoekers. Daar 
3rd door velen bij voorbaat 
n gelachen omdat dat 'on-
lalbaar' zou zijn. Daarom zal 
enigeen verrast zijn te horen 
it er ondanks dat mooie weer 
ch nog zestigduizend bezoe-
srs zijn geweest. 

loeizame start 
9 opening van een tentoon-
elling is een moment waar-
lar de organisatoren vaak 
et angst en beven uitkij-
n. Op de eerste juni - de 
)eningsdag - wordt om elf 
jr 's morgens de eerste pers-
)nferentie gehouden. De op-
)mst is hoopgevend: zo'n 
Dnderdtwintig mensen zijn 
ïnwezig. Na de bijeenkomst 
orden de persvertegenwoor-
gers in groepen rondgeleid, 
e eerste opmerkingen die 
äarbij worden gemaakt zijn in 
trant van: 'Er zijn nog ka-
rs leeg'. 'Geen nood', luidt 
t antwoord, 'vanmiddag, bij 
opening om vijf uur, zal al-

s in orde zijn'. Gedurende de 
ntoonstelling zullen echter 
n uiteenlopende redenen 32 
zendingen niet aanwezig 
jn; een triest aantal, 
ijf uur 's middags: het grote 
loment is aangebroken. Alle 
enodigden - de opening kan 
lechts op invitatie worden bij-
ewoond - zitten keurig te 

wachten. Het programma in de 
hand, het orkest in de aanslag. 
Het wordt wachten, twintig mi
nuten lang. Niemand zegt iets. 
De opening begint: een Sibe-
lius-programma. De openings
speech wordt gehouden door 
Matti Ahde, voorzitter van het 
Finse parlement. Zijn alle toe
spraken tot dan meertalig ge
weest, Matti Ahde spreekt al
leen maar Fins! Onbegrip bij 
de buitenlandse gasten, die 
niet weten dat de parlements
voorzitter na de president de 
belangrijkste functionaris van 
Finland is. Later blijkt dat de 
vertraagde openingsceremo
nie te wijten is aan het feit dat 
Ahde, in plaats van naar het 
tentoonstellingsgebouw te 
gaan, zich vervoegd had bij de 
Finlandia-hal in het centrum 
van Helsinki. De levensgrote 
posters die de tentoonstelling 
in geheel Helsinki aankondig
den, alsook de aankondigin
gen in het openbaar vervoer, 
waren kennelijk aan zijn aan
dacht ontsnapt! Ovengens 
maakt Ahde in zijn toespraak 
wel gewag van zijn vergissing: 
maar die is in het Fins... 

Prachtige 
tentoonstelling 
Finlandia '88 blijkt echter on
danks deze wat onfortuinlijke 
start een bijzonder mooie ten
toonstelling te zijn. Niet alleen 
voor wat betreft de opzet, 
maar ook als het gaat om de 
tentoongestelde collecties. 

Het kadermateriaal bestaat uit 
de bekende 'Scandinavische 
kaders', die speciaal ten be
hoeve van de drie grote ten
toonstellingen, Stockholmia, 
Hafnia en Finlandia zijn ge
maakt. De kaders zullen nu 
onder de Scandinavische bon
den verdeeld worden. 
De opzet van de tentoonstel
ling is ruim en geeft een heel 
verzorgde, heldere indruk. 
Hoewel er geen daglicht is. 

kan de verlichting zonder meer 
uitstekend worden genoemd; 
een voorbeeld voor andere 
tentoonstellingen! Overigens 
is het in de tentoonstellings
ruimten, ondanks het zomerse 
weer, aangenaam koel; om
krullende zegels blijven dan 
ook uit. 
De bezoekers van Finlandia 
'88 genieten van vele bekende 
en onbekende verzamelingen. 
Het is een unieke gelegenheid 
om een groot aantal Oosteuro-
pese collecties te bewonde
ren. De Erehof blijkt van een 
uitzonderlijk gehalte te zijn. 
Vooral de collectie van de Fin 
Oleg Fabergé (zoon van de le
gendarische Finland-verzame-
laar Agathon Fabergé) 
Zemstvo post brengt menig
een in verrukking. Voor het 
eerst in de geschiedenis is er 
een officiële klasse voor fis
kale stukken. Een schot in de 
roos en een initiatief dat navol

ging verdient! 
Zoals gebruikelijk wordt ook op 
Finlandia '88 uitgebreid aan
dacht besteed aan komende 
(internationale) tentoonstellin
gen. Dat de 'Filacept' zich hier 
niet presenteert zal de meeste 
niet-Nederlanders echter niet 
opvallen. Slechts weinigen blij
ken er van te hebben ge
hoord... 

Jeugd 
Zoals mocht worden venwacht 
uit voorpublikaties wordt aan 
de jeugd veel (en bijzondere) 
aandacht besteed. In een 
grote hal op de eerste ver
dieping bevindt zich de jeugd
afdeling. Behalve voor jeugd-
collecties en voor fiscale stuk
ken en maximafilie is hier 
veel ruimte gecreëerd waar de 
jeugd, onder leiding van een 
grote schare jeugdleiders, de 
filatelie naar hartelust op eigen 
wijze kan beleven. Compleet 
met groot podium voor jeugd-
vermakelijkheden, een kinder
crèche en - in de onmiddellijke 
nabijheid - een hamburger
restaurant, kan de jeugd hier 
naar hartelust en ongestoord 
genieten. De opzet is van dien 
aard, dat de kinderen hier met 

Een overzicht van de hal waarin de postadministraties waren ondergebracht (foto. 
Finlandia 88) 
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een gerust hart kunnen wor
den 'gestald', zodat de volwas
senen in alle rust de bene
den opgestelde verzamelingen 
kunnen bekijken. Ook dit is iets 
wat door andere tentoonstel
lingen zou kunnen worden 
overgenomen. 

Catalogus 
De 'catalogus' van Finlandia 
'88 (lees: bulletin nummer 3) is 
een lijvig boekwerk geworden 
van 352 pagina's op A5-for-
maat. Behalve relevante ten
toonstellingsinformatie staan 
er vele interessante artikelen 
in. Een kleine greep: 'Agathon 
Fabergé, filatelist', 'Fabergé 
de juwelier', 'Zemstvo-post' en 
'Finland op de Olympische 
Spelen'. 
Het in kleur gedrukte boek
werk is fraai uitgevoerd. Hoe
wel was aangekondigd dat de 
catalogus al begin mei ver
krijgbaar zou zijn, is men blij 
dat het werkstuk nog op tijd 
voor de opening klaar is. Of 
dat te maken heeft met de 
drukker - de drie bulletins zijn 
elk door een andere drukker 
vervaardigd! - is niet bekend 
(de catalogus is overigens ook 
nu nog te bestellen door het 
overmaken van Flt\/150.- op 
giro 1898 26-6 ten name van 
Finlandia 88, Helsinki; de toe
zending volgt franco). 

Bekroningen 
Velen kijken met bijzondere 
belangstelling uit naar de be
oordelingen van de inzendin
gen op Finlandia '88. Het is im
mers de eerste wereldtentoon-

De bekende Zemstvo-verzamelaar 
Oleg Fabergé (foto: René Hillesum) 

Stelling waarbij de beoordeling 
plaatsvindt op basis van de 
nieuwe FlP-reglementen. In de 
'wandelgangen' kan men dan 
ook enige nerveuze spanning 
waarnemen als het gaat om de 
toekenning van de Grand Prix 
National. Er heerst een stem-

De jeugd kon gefieel naar eigen idee mef postzegels bezig zijn: op de computer of... 

..met fiet afweken van postzegels (foto's: René Hillesum) 

ming die wijst op een soort in
terne machtsstrijd. Het oordeel 
van de jury maakt dat die strijd 
niet wordt beslist: de prijs werd 
toegekend aan de Japanse 
Finland-verzamelaar Hiroyuki 
Kanal. De Grand Prix Internati
onal qaa\ naarde Italiaan Giu

seppe Barcella en de Grand 
Prix d'Honneur naar de West
duitser Rolf-Dieter Jaretzky. 
Opmerkelijk is het dat elf be
wijzen van deelname - alle in 
de literatuurklasse - worden 
uitgereikt. 
René Hillesum, Hilversum 

Bekroningen 
Nederland 
De Nederlandse inzendingen 
op Finlandia '88 kwamen als 
volgt uit de bus: 
Groot verguld zilver: 
F.J. van Beveren (Noordallan-
tische post), W.E.J. van den 
Bold (De Auto), L.M.A. Grandel 
(Briefkaarten Oranje-Vrijstaat), 
K. Plantinga (Turkije 1865-82) 
en K.F. Wetzlar (Thurn und 
Taxis). 
Groot zilver: 
F. Jacobs (Deutsche Wäh
rungsreform 1948, Bezirk 2), 
H.E.R. Sandberg (Nederland 
emissie 1872 5 cent), N.Y. 
Roos-'t Hart (Natuurrampen) 
Zilver: 
R.A. van Ek (Schaken van 
vroeger tot nu), H. Markink 
(Planten en dieren in de Ne
derlandse bossen), J.L.C.M. 
TSohroots (Luchtpost in de 
Noordse landen 1870-1940), 
C. Spoelman (Schaumburg-
Lippe, postgeschiedenis) en J. 
Veraart (Nederland, emissie 

1876, postale regelingen) 
Verzilverd brons: 
E.W. de Graaf (Drakekinde-
ren), B. Lampe (Honderd jaar 
Koninkrijk der Nederlanden), 
C. Spoelman (Guatemala, 
Quetzal-emissie 1886-1900) 
en H.W. van der Vlist (Frank
rijk, Taxes è payer è l'arrivée) 
Diploma: 
L. Habets (Austria ent in omni 
ultima) 

De twee Nederlandse inzen
dingen in de fiscale klasse wer
den door de voor deze klasse 
speciaal ingestelde jury als 
volgt beoordeeld: 
Zilver: 
T.B. Steiner-Spork (Neder-
lands-lndië) 
Brons 
0. Spoelman (Schaumburg-
Lippe) 

De inzending van V. Hafkamp 
(jaargang 'Postzegelrevue') 
was evenals 31 andere inzen
dingen niet aanwezig en werd 
dus ook niet beoordeeld. 

Personalia 
Ir. A. van der Heijde 
overleden 
Op 6 juni 1988 overleed ir. A 
van der Heyden (79), erelid ( 
erevoorzitter van de Rotter-
damsche Philatelisten-Ver-
eeniging. De heer Van der 
Heijden maakte sinds 1960 
deel uit van het bestuur van ( 
noemde vereniging en was ii 
velerlei functies werkzaam. I 
1967 werd hij voorzitter van 
R.Ph.V.; gedurende de daar 
volgende dertien jaar gaf de 
heer Van der Heijden op voo 
varende wijze leiding aan de 
vereniging; mede dankzij zijr 
inzet werd ze de grootste 
plaatselijke vereniging in ons 
land. De heer Van der Heijde 
was lid van verdienste van di 
Nederlandse Bond van Filatt 
listen-Verenigingen en dragc 
van de gouden Bondsspeld. 
Hij maakte gedurende vele ]i 
ren deel uit van de Raad van 
Beheer van het maandblad 
'Philatelie' en was jarenlang 
stuwende kracht achter de 
Dag van de Postzegel in Rot 
terdam. 

Joep Bonn 
overleden 
Op zondagmorgen 3 juli 
jongstleden overleed Joep 
Bonn (55). Hoewel velen wis 
ten dat Joep heel ziek was 
kwam zijn overlijden toch vee 
sneller dan werd verwacht. 
Op zijn zestiende jaar raakte 
Joep in de greep van de ze
gels ten tijde van de Japanse 
bezetting van Nederlands-In 
dië. Later kwamen daar de z( 
gels van de Republiek Indon' 
sië (interim-periode) bij. In de 
jaren zestig blies hij de veren 
ging 'Dal Nippon in onze Oos 
nieuw leven in; ze werd heroj 
gericht onder de naam 'Dal 
Nippon'. Joep Bonn bleef als 
secretaris van deze verenigir 
een stuwende kracht. In mei 
jongstleden, vlak voor zijn 
dood, kreeg Joep de Van der 
Willigenmedaille voor zijn pu 
blikaties in 'Philatelie' over d( 
zogenoemde Weense druk
ken. 

Ir. L. Kuip 

Dirk de Boer | 
beste met Bergbau ; 
Tijdens de postzegeltentoon! 
stelling Sauer/andSS, die in 
mei jongstleden in Marsberg 
(West-Duitsland) werd gehoi 
den, sleepte de Nederlander 
Dirk de Boer uit Kerkrade de 
prijs voor de beste verzame
ling van de tentoonstelling in 
de wacht. De Boer exposeert 
in Marsberg met een collectie 
op het thema mijnbouw. 
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P O S T Z E G E L B O E K J E S 
U z o u BEST POSTZEGELBOEKJES WILLEN GAAN VERZAMELEN, 
MAAR U WEET NIET HOE TE BEGINNEN? KIES DAN UIT 
ONDERSTAANDE PAKKETTEN. U KRIJGT DAN EEN AARDIG 
OVERZICHT VAN WAT ER ZOAL IS. EN BOVENDIEN TEGEN EEN 
AANZIENLIJKE KORTING OP DE NORMALE PRIJZEN. 

iPAKKETi 50 POSTZEGELBOEKJES EUROPA (niet Nederland) 
Van Albanië tot en met Zwitserland. Prijs ƒ 2 5 0 -

iPAKKETii 50 POSTZEGELBOEKJES WERELD (niet Europa) 
Van Ascension tot en met Zu id west-Afrika. Prijs ƒ 2 5 0 -

PAKKET III 50 AUTOMAATBOEKJES NEDERLAND 
Alléén hoofdnummers. U bent hiermee meteen al gevorderd! 
Kat. waarde De Rooy ± ƒ 1050,-. Prijs ƒ 4 5 0 -

BOOKLETS INTERNATIONAL PRIJSLIJST 1988/89 
Met méér dan 3500 boekjesaanbiedingen, ledere besteller ontvangt deze lijst 
bij het pakket. Andere geïnteresseerden kunnen deze prijslijst ontvangen 
door ƒ 2,50 over te maken. Postgiro 1428625. 

Hoe bestellen? 
Het gemakkelijkst door overmaking van het verschuldigde bedrag op postgiro 1428625 t.n.v. Booklets International te Waalwijk en 
vermelding van het gewenste pakket. U krijgt het bestelde dan franko toegezonden. 

Twenty USA 

25̂  Stamps 

LETS D^Ti^^ÄT 
POSTBUS 1051 

/A\n 5140 CB WAALWIJK 
\Li=i TEL. 04160-31451 

postzegelveiling 
'̂gouda'' 

VEILING 25 , 
ZATERDAG 

10SEPTEMBER1988 
Op het voetbal na, j. l. 18 juni Nederland-lerland, was 
onze postzegelveiling het beste alternatief. Jammer 
voor al die verzamelaars die om deze reden het 
gevarieerde aanbod hebben laten schieten voor maar 
één doelpunt. 10 september wordt het 1 - 1 . 

Weer een prachtaanbod o.a. luxe kwaliteit Nederland, 
Zwitserland o.a. Fax***, Engelse koloniën, mooie 
partijen Franse koloniën w.o. ± 55.000 Yv. fr. Luxe 
kavels klassiek Turkije. Vele andere interessante 
verzamelingen en ook munten. 

Ook u kunt in de roos schieten!!!! 
Ontvang onze mooi uitgevoerde 
catalogus, geheel gratis. 

NICKRAADSCHELDERS 
Postbus 222, 2800 AE Gouda 
of telefonisch 01827-4756. 

GEDANKO F I L A T E L I E 
(Onderneming van Holding Gedanko BV) 

. ^ IN- EN VERKOOP 
VAN VERZAMELINGEN, 
COLLECTIES, PARTIJEN EN 
BETERE POSTZEGELS. 

- B E T A L I N G Ä C O N T A N T 

- Geen enkel bedrag te hoog 

- Gratis taxatie en/of bemiddeling ter 
veiling 

- Desgewenst bezoek aan huis 

- Discretie vanzelfsprekend 

- Reeds lang gespecialiseerd in aan/ 
verkoop exclusieve zegels/series 
gehele wereld. 

N.Z. V O O R B U R G W A L 2 9 4 , A M S T E R D A M . 
T E L E F . 0 2 0 - 3 8 1 7 2 9 , B .G .G . 0 2 0 - 1 7 3 7 5 8 
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KLEINE ANNONCES 
alleen voor abonnees 

Brieven onder nummer sturen aan PHILATELIE, 
Postbus Y, 3740 AA BAARN 

N.B Wilt u niet vergeten uw naam, adres, woonplaats en 
evt telefoonnummer in de vakjes tn te vullen en als 

advertentieruimte mee te tellen! Ook punten, komma's en 
andere leestekens hebben recht op hun eigen vakje en 

moeten dan ook ieder apart in een vakje ingevuld worden! 

Gevraagd 
Argentinië Tk gevr betere zegels 
en dienstz Rackwitz. 04138-77781 
Sint-Oedenrode 
Ser. ruilparlner(s) Stukruil of op 
kat bdsis Div landen Dekkers, 
Wolph bocht 225A. R'dam 
Ansichtkaarten van Nederland en 
buitenland. G v d Schoot, Rijke-
sluisstr 32, Otrschot, 04997-73771 
Verzamelaar vraagt aanbiedingen 
e o zichtzending oude brieven & 
kaarten gefrankeerd Frankrijk en 
Duitsland vóór 1925 I Diepen, 
Cimburgalddn 6. 4819 BC Breda, 
tel 076-21 n 4 2 
NVPH 293-5 op envelop -I- Indie 
NVPH 226-7 (Jamboree) op enve
lop F P Maarsen, Kruiszwin 2138, 
1788 LP Den Helder 
Invalide. Wie helpt mij aan perfora-
tiezegels, alles is goed J Schrau-
wen. Kastanjelaan 23, 2969 AH 
Oud-Alblas 
Ik zoek zegels van alle Scandinavi
sche landen. Wie helpt mij er aan ' 
Graag uw reaktie A Rusconi, Lely-
stdd, 03200-53805 
Beatrixzegels van 1,20, 2,50 en 
1- Hoge pnjs Ook port, rolt en 
comb Ned H Koning, Postbus 
53087. Den Haag Tel 01749-
42731 
Ned. 1335B, I336B. 1337B XXX 
Rolzegels p 5pc I336A XXX For-
ster Tel 070-862624. Voorburg 
Kilowaar Hong-Kong. Betaal 
ƒ 2 5 , - tol ƒ 7 5 , - per kilo afhankelijk 
van samenstelling 02153-11469 P 
Belinfante. Laren 
Kon. Wilhelmina Ned. 15c nr 39 
op brief (Ook mei andere waarden 
samen) Te! 040-535413 Van 
Tncht. Veldhoven 
Aantekenstrookjes Ned. Verz. Los 
of partij evt ruilen, v d Kuip, 
P o b 630, 7300 AP Apeldtwm, 
055-558060 
Zonnebloem albumbladen 
29'/4x27V4. H Roseldar. Rozenhof 
44. 8161 BC fcpe, 05780-14796 
Australië 1912-1932 (Kangarcw -I-
King George V) ook dienst -I- port, 
kopen/ruilen P v d Voort, postbus 
967, 7550 AZ Hengelo (O) 

Aangetekende veldpostbrie ven le-
2e wereldoorlog, rubber noodstem-
pels 2e wereldoorlog T Molenaar, 
Rohofstraat 66. 7605 AW Almelo 
Geef 10 et. voor 100 buitenland 
Randstad, Box 17, Zevenhuizen, tel 
01802-1869 Bundelen hoeft met 
Oude catalogi Olympische spelen 
Sieger J van Dijk Tel 05920-
55657. Assen ^ 
Rondzendboekjes Nederland en 
West-Europa redelijk gepnjsd De 
Posthoorn te Krommenie Bel dhr 
Markies, ml 075-177650 

Aangeboden 
Verzamelaars van Frankrijk, Bel
gië en Luxemburg kunnen manco-
lijsten in/enden aan of lijsten aan
vragen van verzamelaar, die zijn 
omvangrijke collecties likwideert 
(postfris, ongebr en gebr ) Bneven 
onder nr P 814 

Per '/2 kg. grootformaat: U S A , 
veel blokuitg 35 , - , Australia, zeer 
recent 35 , - , Kanaaleil 99, - , We
reld, veel betere 70,^ GB 20,- , 
BRD 46 , - , Norge 6 5 . - GB hogere 
waarden kwal B per 1 000 75 , - Op 
giro 4617830, Beeke, Nunspeet 
03412-51004 Porto 5 , -
Te koop oude aandelen en brieven, 
land vermelden Ook 100 verschil
lende zegels gestemp voor ƒ 5 , - in 
brief A Bnggeman Tel 01815-
5036 
Bod gevraagd op voetbal 1900-
1964 XXX/XX 10000 Yvert franc 
H Verwasch, Beuteweg IB, 6373 
LK Landgraaf 
Nw. stockboek 16 bl -I- 1000 ze
gels ƒ 19,75 Giro 705260, 
Schiereck, Zevenhuizen, 01802-
1869 
PTT mapjes compl 1 -57 nw 
ƒ 250,- , Jaarboekjes PTT compl 
1970-1984-(-Kon BK f 1 5 0 . - D 
Zelle, Berkenlaan 339. Zutphen, tel 
05750-14090 
Verz. Rep. Indonesië, vnl pf incl 
DAVO lx albums ƒ 800.- Dokter, 
03418-58102. Putten 
Verz. Spanje, vnl pf incl DAVO 
si ƒ 800,- , 1945-heden Dokter, 
03418-58102, Putten 

Verzameling Ned. Ant. Postfris 
incl DAVO Lx albums ƒ 825,-
Dokter. 03418 58102 Putten 
Verz. Suriname 1940-1988, vnl 
postfns incl DAVO Lx al ƒ 750,-
Dokter, 03418-58102, Putten 
Offer Estonian stamps, proofs, 
prov issues, errors, letters and pre-
phildtely by catalogue Michel and 
Estonian handbook R Lehespalu 
Lehiste 19-4. Tallinn 200009 Eesti 
NSV/UdSSR 
Uitgebreide versie van Filatel (pro-
gramma voor MS-DOS computers 
om postzegels te catalogiseren) 
ƒ 40 , - Ook leverbaar met inge
voerde catalogus van Nederland "88 
ƒ 7 5 . - E Breen, Apeldoorn Tel 
055-553693 
Nieuwe prijslijst kwaliteits-kilo-
wdar en pakketten bij Pzgh Luij-
pen. B Mooystr 32A, 1901 ET 
Castncum, 02518-52793 Lid 
NVPH 
Luxemburg, gevaneerde aan
bieding v a ± 7 ct/Yv fr Vraag 
prijslijst aan J Paassen, Nettelhorst 
95, 6714 MC Ede 
Paddestoelen Noord-Korea 1985 
*** 6 . - □ 12,, O 3 .  1986 *** 
15, . a 30, , O 7,50 1987 *** 
14,, O 7 ,  Treinen (6) 1987 *** 
16, CSSR V a 1945 alles *** en 
0aO,2O/Yv fr F B Dijkstra, Mea
gere Weide 17, 9003 MG Wartena 
Tel 051051913 
Stadspost: Zegelkat 1900' 88, 
zichtz zegels. PEKT. poststukken, 
ook ink of ruiten bij studiegr parti
culiere postbezorging op 10/9, 3/12 
Canadianclub Apeldoorn, pnjsl E 
Hom, BBweg 4, 9551 TZ Sellmgen. 
059922506, bgg 2661 

Kleine en grote partijen. Vraag 
gratis prijslijst'" G van der Ven, 
Genneperweg 73, 5654 AG Eindho
ven 
Engeland Yv 121, ƒ 295,- , Yv 
55** ƒ 100,- Sunname no 15 ƒ 
70.- , no 41-47** ƒ 50 . - , no 60-64 
ƒ 240,- , Hengelmolen, Numans-
dorp. lel 01865-2788 
FDC 1936 kinderz type Enkhuizen 
ƒ 150,- no 5 met afst ontoereikend 
ƒ 250,- . Hengelmolen, Numans-
dorp, 01865-2788 
Bod gevr Ned. verz. veel p fr "45-
'76 -t- autom b + FDC etc Catw 
ƒ 20 000,- Geen h h Th Denies, 
01140-19806, St Jansteen 
10 jrg Philatelie jrg zelfs 2x 6, 
oude catalogi, 7 slockboekjes -I- pro-
filbladen. afgehaald ƒ 50 . - C v 
Zanten, 02520-15638, Schaepman-
laan 21 . 2181 VM Hillegom 
Vakantie-aanbod: postfnsse blok
ken van Hongarije, Polen, Roeme
nie, Bulgarije. Albanië voor ƒ 0.18 
per Yvert fr of ƒ 0,40 per Michel 
M PZH Wiktor, Hodgesstr 13, 
6l35CSSiltard Tel 04490-12751 
Alles voorradig vanaf blok 1 
Nieuwtjes in Abonnement BRD en 
Berlijn 1 DM == ƒ 1,35 Zwitserland 
en Liechtenstein I ZF = ƒ 1,60, 
Oostennjk 1 O Sh = ƒ 0,20, Zwe
den en Noorwegen 1 Kr = ƒ 0.40 
Porto extra G Nieboer, De Egmon-
denstraat 80, 1024 RX A'dam 

Postzegels, motief en landencoll. 
100 Europa ƒ 7 , - Verstegen, Cein-
tuurstr 69. Landgraaf, 045 318413 
België poslgaaf en gebruikt gratis 
prijslijst De Posthoorn Wezellaan 
16, 8400 Oostende, België 
Servië, alle nrs, vraag pnjslijst, 
pt>stz bijsluiten a u b R Brandsen. 
P C Hooftstr 29 3521 VH Utrecht 
Papiervrije grote en kleine par
tijen. Vraag gratis pnjslijst'" G 
van der Ven, Genneperweg 73, 5654 
AG Eindhoven 
225-zegels. Grf div landen met 
motief -I- enige sene's Mooi ruil + 
verzamel goed. met beschadigd 
ƒ 10,- Portovrij, giro 583814 P 
Wildenberg. Voorburg, tel 874762 
Philatelie 1969-1987 (deels inge
bonden) ƒ 100,- v d Wiel, Dor-
drecht 078-186678 

Verzamelaars met toekomst! Ge
vorderde verzamelaars investeren 
ƒ 6 , - aan postzegels voor 4 grootfor 
maat KLEUREN-MOTIEF-Voor-
raadkatalogi + Waardebon 
Schaetzie AG, CH'8832 Wollerau, 
Zwitserland ^__ 
Gespecialiseerd in Poolse zegels en 
Poolse Krijgsgevangenen-Kamppost 
in Duitsland 1942-1945 Abonne
ment Polen voordelig J Sajkewits, 
Pluymaekersslr 24, 6417 XM Heer-
len Tel 045-716218 
Gratis prijslijst kilowaaren tanden-
pakketten J Stienstra (Mauritius), 
Ambachtsherenlaan 113, 2722 CZ 
Zoetermeer, 079-314633 

Japan, Korea, Aziev a 1940 
fns Gratis pnjslijst P Zand 
A V Metzhof 6, 1065 AP An 
dam Tel 020-152941 
Uitgebreide coli Bermuda 
postfr ƒ 2750,- Tevens div 
aangeb Inl J B Dekkers, tel 
4805396 

Diversen 
Plaatfouten NI ruilen Inl J 
Mol, Galateastr 25, 5631 
Eindhoven, 040-438977 
237 filatelistische diensten v 
pen nieuwtjes tegen uitgifte 
Adressenlijst ƒ 3 , - Postz Drie 
Postbus^222. 7240 AE Lochen 
Motief, verzamelt u schepen 
gels. dieren etc vraag onze 
pnjslijst Tevens regelmatig v 
mehngen te koop van alle lai 
Rozenburgse Postzegelhandel J 
Leeuwen, Maasstradt6, 3181 E 
zenburg ZH, tel 01819-14895. 
Rondzendingen voor verenig 
aangeboden Enorme keuze, 
prijzen Geen rommel Wilt i 
goeds aan uw leden bieden, d 
hier uw kans op resultaat W 
iems. Graaf van Burenstr 59, 
RV Deventer 

Veilingen, ledere 3 weken 1(X) 
vels Vraag gratis cat Gleni 
14, Welshpool Powys, Engelai 

Afghanistan-Bangladesh-Bhutan-Indiaso Staten 
Maldives-Nepal-Pakistan-Sri Lanka-Tibet & ander 

Aziatische/Afrikaanse/Midden Oosten landen. 
BENT U OP ZOEK NAAR EEN ORIGINELE TOELEVERING 
Of u een enkel stuk verlangt of een grote hoeveelheid moderr 

munten, medailles, papiergeld of postzegels' 
HET IS LONEND OM CONTACT MET ONS OP TE NEMEN 

Schrijf vandaag nog voor een gratis prijslijst en 
VEILINGCATALOGUS (veiling 3x per jaar) naar Dept. "S&C 

t ^ ^ a ^ r ^ TMJUWl0i>^ d^oX\f^ 
^ GPO Box 3609 KATHMANDU 

NEPAL Tel 09-977 997 413457 
.̂  Telex 2270 Natraj NP 

e ^ A. A. van der Meij é oc 
' ^ VEILINGEN * ^ 

JAAR A 
VEILINGEN y 

Wij veilen uw kollel<ties in november 
als u voor 10 sept. inlevert. 

Akkuraat — Vertrouwd — Deskundi( 
Reserveert u alvast de katalogusü 

Ant.Duyckstraat38 258271 Den Haag Tel. 070-556840/451 

B I J p l a a t s i n g o n d e r n u m m e r 
ƒ 8 , 0 0 e x l r a v o o r a d m i n i s l r a t i e -
e n p o r t o k o s t e n 
B e w i j s n u m m e r ä ƒ 4 , 0 0 w o r d t 
a l l e en o p v e r z o e k t o e g e z o n d e n . 

O p g a v e schrif te l i jk d o o r m i d d e l 
van n e v e n s t a a n d e b o n a a n 
B o s c h & K e u n i n g n v , t a v afd 
a d v e r t e n t i e s . P o s t b u s 1, 3 7 4 0 A A 
B a a r n 

O p g a v e n v o o r d e z e rub r i ek d i e n e n 
te zijn v e r g e z e l d van e e n b e t a l i n g 
pe r b e t a a l c h e q u e of g i r o b e t a a l k a a r t 
G i r o 4 9 8 8 , t n v B o s c h & K e u n i n g 
n v , P o s t b u s 1, 3 7 4 0 A A B a a r n . 

"V 

> ■ 

Reserveringsbon voor kleine annonces 
o a a n g e b o d e n O g e v r a a g d O d i v e r s e n 

Eerste 
3 regels 
ƒ 1 0 , -

Elke 
regel 

extra 

JK. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I l 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 I I 

Naam 

Adres 

Plaats 

Handtekening 

LL 11 Datum 

" ^ y ■ 
N.B. Wilt u niet vergeten uw naam, adres, 
woonplaats en evt. telcfaonnunimcr in de 
vakjes in te vullen en als advcrtentieruiintc 
mee te tellen! Ook punten, komma's en 
andere leestekens hebben recht op hun eige 
vakje en moeten dan ook ieder apart in een 

. vakje ingevuld worden! 
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Z I C H T Z E N D I N G E N 
)u u het niet eens willen proberen, om gezellig thuis te postzegelen 
een van onze zichtzendingen. Daarin is een keur aan materiaal 
rwerkt, vaak keuze uit verschillende soorten kwaliteit en prijs, ge
ulkt, ongebruikt, postfris, oud, modern, soms gespecialiseerd. 
)oral van de oude zegels wordt veel vergelijkingsmateriaal opgeno-
en, omdat juist daar zoveel kwaliteitsverschil in is, en uiteraard 
ijsverschil. 
9 landen worden zeer uitgebreid opgenomen, zodat de keuze voor 
)wel beginners als vèr-gevorderden groot is. Door onze constante 

aankopen zijn wij in staat u een steeds zeer uitgebreide wisselende 
inhoud toe te zenden,u kunt zelf bepalen wanneer u een volgende 
zending wilt ontvangen. INTERESSANTE PRIJZEN 
GEEN KOSTEN (de retourporto aangetekend betalen wij). 
KORTING voor alle zendingen geldt, 

uitname boven ƒ150 , - 5% korting 
boven ƒ 2 5 0 , - 10% korting 

De minimum uitname is ƒ 100,- boven ƒ 5 0 0 , - 14% korting 
U kunt een keuze maken uit de onderstaande landen. 

ELGIE Vanaf no. 1 uitgebreid opgenomen gebruikt en ongebruikt tot 
ca 1980. F.D.C, blanco periode 1960-1980. Speciale zen
dingen VOORAFSTEMPELINGEN waarbij heel zeldzaam 
materiaal. 

JITSLAND Oud Duitse Staten, Reich, Bund en Berlijn, Duitse geb., 
div. zeer uitgebreide zendingen voorhanden, o.a. speciaal 
Bund samenhangend enz. 

D.R. Heel uitgebreid opgenomen, gebr., ongebr., postfris, samenh., 
blokken, dienst, compleet venwerkt. 

»JGELAND Zeer uitgebr. opgenomen gebr., ongebr., klassiek tot ca 
1910 gespecialiseerd. Vrij aardig compleet, waarbij zeldzame 
zegels. 

»JGELSE KOL. Div. Engelse Geb., o.a. IERLAND, MALTA, GIBRAL
TAR, AUSTRALIË, CANADA enz. Div. zendingen met ver
schillende koloniën. 

(VNAAL-eil. GUERNSEY, JERSEY, MAN alles postfris. 
RANKRIJK Vanaf no 1 uitgebr. opgenomen met veel mooi materiaal, 

gebr. en ongebr. O.a. gebruikte zendingen waarin veel klas
siek stempel, type en kleur variëteiten, vrij aardig compleet 
opgenomen met zeldzame zegels. 

RIEKENLAND Leuke zendingen met veel Hermeskoppen, luchtpost, 
div. gebieden enz. 

ALIË Nagenoeg compl. venwerkt, incl. IT-STATEN, LEVANT, TRIEST 
enz. Zowel gebr. als ongebr., veel schaars materiaal. 

DEGOSLAVIË Zowel gebr. als ongebr. resp. postfris, zendingen met 
ruime keuze en zeer veel betere zegels en series luchtpost, 
port. Triest B enz. 

JXEMBURG Leuke zendingen met mooi klassiek, prima middenmoot 
en ook leuk dienst. Het moderne is meest postfris, rest gebr. 
en ongebr., het klassieke gedeelte in kwaliteitskeuze. 

ECHTENSTEIN Aardige zendingen met div. topnummers, modern 
meest postfris. 

lONACO Leuke zending, oud en modern, gebr. en ongebr. w.o. veel 
beter materiaal. 

OSTENRIJK Vanaf no. 1 uitgebreid aanwezig, div. soorten w.o. stem
pels, betere zegels en series, ten dele gespecialiseerd, tevens 
belangrijk Kreta, Levant, Lombardije, Bosnië en andere 
gebieden. 

SCANDINAVIË Ten dele verwerkt in zichtz. Aanvragers worden in volg
orde van binnenkomst afgewerkt. Denemarken heel mooi, 
vooral het oudere. Finland idem en verder tot heden. Noorwe
gen mooi klassiek enz. IJsland veel beter materiaal en Zweden 
zeer uitgebreid met tandingen, paren enzovoort, alle landen 
vanaf no. 1 goed vertegenwoordigd. 

VATICAAN Aardig compleet ven/verkt. Het oudere met betere series en 
losse expl. Verder veel goedkope series. Veel zegels voor 
weinig geld, zeker voor een beginnend verzamelaar een verras
sende aanschaf. 

ZWITSERLAND Vanaf de kantonale zegels goed vertegenwoordigd. 
Uitgebreide zendingen w.o. zeldzaam materiaal, betere losse 
waarden, elke zending bevat zonder meer een uitgebreide 
keuze gebr., ongebr., luchtpost enz. Geschikt voor elke ver
zamelaar. 

BULGARIJE Aardige zendingen v.n. voor 1950, inclusief luchtpost, port 
enz. Uitgebreid w.o. zeldzaam materiaal, 

HONGARIJE Echt mooie zendingen gebr., ongebr. en al heel vroege 
series postfris. Hongarije is vrijwel compleet verwerkt in zicht
zendingen, inclusief luchtpost, blokken, gebieden enz. 

POLEN Ten dele gereed vanaf no. 1 tot ca. 1983/84 vrijwel compleet ver
werkt en in voorraad, gebr., ongebr. en heel veel ook voor 1945 
postfris. Voor elke verzamelaar van Polen zijn dit zeer interes
sante zichtzendingen. Wordt afgewerkt in volgorde van binnen
komst. 

TSJECHOSLOWAKIJE Zie Polen, ten dele gereed, uitgebreid wordt dit 
verwerkt. Gebr., ongebr., postfris, luchtpost, port enz. 

ROEMENIË Uitgebreide zendingen vanaf de beginperiode. Gebr. en 
ongebr. voor beginners en zeer vergevorderden, incl. bezettin
gen en gebieden. 

KROATIË, SERVIË Aardige zending w.o. proeven, drukproeven enz. 
veel beter materiaal. 

MONTENEGRO 
NEDERLAND Voorphilatelie, driestuiverbrieven, kleinrond, francotakje, 

takjestempel, puntstempel. Div. zichtzendingen w.o. beter 
materiaal, alleen stempelmateriaal. 

NEDERLANDS INDIË Div. zichtzendingen met uitsluitend stempel
materiaal w.o. heel mooi vierkant-, punt- en langstempels. 

}\N aanvraag (met opgave van referenties) naar POSTZEGELHANDEL G. L. VAN TOOR 
Antwoordnummer 8 
4250 VH ARKEL Een postzegel is niet nodig! 

i KUNT VERZEKERD ZIJN VAN EEN PRIMA VERZORGDE ZICHTZENDING, EEN RUIME KEUZE EN EEN REDELIJKE PRIJS. 

»ostzegelhandel G. L. van Toor, Postbus 16,4240 CA ARKEL, Telefoon 01831 -1978 

POSTZEGEL VEILING Runmono b.v. 
Provenierssingel 52, 3033 EM Rotterdam Tel. 010 - 4 67 24 33 

Onze 7"" veiling vindt plaats 
l september a.s. in de Doelen Rotterdam. 
Iet o.a. interessante i<avels: - Nederland Postgeschiedenis 

- idem collecties en partijen van ƒ 5 0 , - tot ƒ 2.000,-
- Div. Buitenland o.a. Maleise staten 

Vraag onze gratis geïllustreerde catalogus. 

i leveradres in Zee land : De Midde lburgse Postzege lhande l 
Kor te Geere 3-7 4331 LE Midde lburg 

F . Ä. BETLER. - Arnhem. -^ 

. ^ ^ . - - ' ^ S - ' « ^ ? ^ ^ ^ 

1 GLD. "HANGEND HAAR" ENKELFR. 
OP WAARDEBRIEF NAAR DUITSLAND 
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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 engros-posten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse 

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

:aling geschiedt natuurlijk ä contant (desgewenst per bank of giro) 

ventueel bezoek aan huis 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel 03465-6 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 

H Burgerhof Drs C Quinjns 

BURGERHOF- QUIRIJNS 
Internationale in- en verkoop van 
collecties en exclusieve postzegels 

Wij betalen ABSOLUTE TOPPRIJZEN tegen 
CONTANTE betaling. 

Indien wij met kopen krijgt u GRATIS advies 
en/of bemiddeling. 

GRATIS bezoek aan huis voor aanbiedingen vanaf ca. 
ƒ 5 0 0 0 - marktwaarde. 

Onze voorraden wisselen zo snel en totaal dat het ons 
nauwelijks mogelijk is om hiervan tijdig een opgave te doen 

i.v.m. plaatsen van de advertentie. 
Informeer ons derhalve over uw wensen en interesses zodat 

wij u snel en direkt van dienst kunnen zijn. 

Als onze partijen zijn zeer geschikt voor wederverkoopII! 

Eemnesserweg 51 a, 
1251 NB Laren n.h., Holland, 

Telefoon 02153-8 33 44/1 49 22 
020 - 94 87 25 

WAT IS EEN SCHIFF 
"SPECIAAL VOOR 
SPECIALISTEN®" 
VEILING? 
Dat IS een veiling die IS 
opgezet met U in gedachten, 
of u n i koper of verkoper van 
V S zegels bent of van 
zegels en enveloppen van de 
hele v̂ fereld 

VEILING DATA 

POSTZEGELS EN 
POSTALE GESCHIEDENIS 
VAN DE HELE WERELD 

Schiff Veilingei 
"Speciaal voor specialisten*^ 
EEN UITNODIGING OM IN TE TEKENEN 
Afzonderlijke zegels, enveloppen of 
verzamelingen voor publieke veiling ( 
priveverkoop 
WIJ KOPEN OOK VERZAMELINGEN OP 
Schrijf ons eerst en beschrijf uw mal 
naai Sluit uw adres en telefoonnumr 

v.s. 
postzegels , 

gehele wereld en 
postale geschiedenis 

Veiling nr. 192 
31 aug.-l sept. 1988 

Veiling nr. 193 
21-23okt. 1988 

ASDA Nat. Show Veiling^ 
U kunt reeds 

inzenden. 

Als u onze catalogussen met heeft, 
dan mist uietsi Zend U S S 12,50 
voor een jaarabonnement op onze 
catalogussen en opgebrachte prijzen 
of zend U S S 2,50 voor onze volgende 
veiling Catalogus en opgebrachte prijzen 
(U S $ 2,-voor uitsluitend catalogus) 

JACQUES C. SCHIFF, JR., INC. 
195 Main street 

/^MERIPEX Ridgefield Parit, N.J. 07660 
U.S.A. 

^ Telefoon 201-641-5566 Ql Ai lUtl) AUTKIN 
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Nederlandse postzegels: Uitgaven die méér laten zien dan het uiteindelijke produkt! 

S E R I E N E D E R L A N D S E 

p o s t z e g e l s 
F U N C T I O N A L I T E I T È N C R E A T I V I T E I T I N É É N O N T W E R P 

Een alledaags gebruiksartikel 

maar nog veel meer 

Een stukje kunst op de vierkante centimeter 

Onlangs verschenen de delen 1985 en 1986. 

Opnieuw twee voorbeelden van excellente en 

verrassende vormgeving! 

Drukwerk voor P T T 

Typografie en vormgeving van drukwerk voor de PTT in de jaren 

twintig en dertig 

Een periode van nieuwe communicatietechnieken: telefonie, telegrafie, 

luchtpost. Die ontwikkeling is goed terug te vinden in de vormgeving van 

affiches, brochures en ander reclamemateriaal voor de PTT. Het boek 

Drukwerk voor PTT geeft hiervan een prachtig beeld. 

Auteur Egbert van Paassen 

Prijs f 19,90 ISBN 90 12 05801 5 

Dat laat de serie Nederlandse postzegels u zien. leder jaar toont een 

andere vormgever hoe de postzegel-ontwerpen tot stand komen. Wat 

de achterliggende gedachten zijn. Op welke ontwerpen de keuze is 

gevallen en hoe de uiteindelijke uitvoering is geworden. Ook de stempels 

die in dat jaar gebruikt zijn, komen uitgebreid aan de orde. 

Een inleidend essay, geschreven door een bekend journalist/schrijver, 

completeert de unieke waarde van ieder deeltje uit deze reeks. 

Piet C. Cossee 50 jaar typograaf 

Meester-typograaf: een titel die zonder aarzeling mag worden 

toegekend aan Piet Cossee. Al meer dan vijftig jaar krijgen 

boekomslagen, tijdschriften, postzegels en jaarverslagen van Cossee dié 

vorm, die de specifieke functie van dit drukwerk vereist. Vrienden en 

vakgenoten geven in het boek Piet C. Cossee 50 jaar typograaf een 

uitstekend overzicht van de loopbaan van deze opmerkelijke vormgever, 

die jarenlang werkzaam was voor de Dienst Esthetische Vormgeving van 

de PTT. 

Prijs f 19,90 ISBN 90 12 05595 4 

Nederlandse postzegels 1985 

vormgeving Rick Vermeulen, essay G. A. Glas 

ISBN 90 12 05438 9 

Nederlandse postzegels 1986 

vormgeving Gerard Hadders, essay Rudie Kagie 

ISBN 90 12 05725 6 

prijs per deel f 19,50 

rJin uitgeverij 

o o k v e r s c h e n e n b i j S D U 

Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij SDU uitgeverij, telefoon 070 - 78 98 80. 



OOK ZO KUNT U POSTZEGELS VERZAMELEN 
Het verzamelen van postzegels gaat met zijn tijd mee! De wereld verandert en de wereld van de 
postzegel en de postzegel-verzameling ook. 
De nieuwe DAVO KOSMOS MOTIEFBANDEN en hun onbeperkte mogelijkheden (4-ringsband en 
een ruime keuze aan bladen en mappen) stellen U in staat aan uw verzameling vorm te geven 
zoals U dat zelf wenst! 
Behalve de neutrale uitvoering zijn de volgende titels verkrijgbaar: 
TREINEN - BOTEN - AUTO'S - VOGELS - DIEREN - BLOEMEN - SPORT. 
Meerdere titels volgen. Vraagt de uitgebreide dokumentatie aan door onderstaande coupon in te 
zenden, of informeer bij uw postzegelhandelaar. 

Zendt gratis de nieuwe brochure 1988-1989 naar-

Naam: . 
Adres:. 
Postcode: 
Woonplaats: 
Te zenden aan: Uitgeverij DAVO 

Postbus 411 
7400 AK Deventer 


