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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best geotiënteerd 

Uit onze najaarsveiling: Postbewijs complete serie m luxe postfrisse hoekblokken, taxatie ƒ 50.000,-

Indien ook u ovenA/eegt uw collectie of 
doubletten in deze grote najaarsveiling te 
verkopen, neem dan contact op met onze 
experts voor een gratis taxatie en/of 
advies. Inleveringen tot 19 augustus. 

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



het PHILAPOST 
B e r k e l e n R o d e n r i j s 

adres 

3*Jii£ap.aót ió &c WUM. UÏ f 
"3A ueH/zatnei Med&äand, maat. ik heê-
Medetdand vanaf. 1940 al compleet en 
util das. 'ze^eli, van vxuiK de OOHIO^, I 
niet de dwie en (wk Üevex ^eitetnp£ld." 

"3A veH/ztJunel de. hele meneld, maax Ui 
util qeen pAnt^ie^ela. met plaatje».." 

'3Jk vex^zamei Skiitóland, mawc aoA het 
motief leefdieten en utalvióvawtt. Jiunt 
u êeAalve 2hütó£and aoA ne^ hijhen af. 
u ieta, heeft van de/ze motieven?" 

SCHRIJF, FAX of E-MAIL 
order@pliilapost.nl 

Bent u er nog niet uit, maar wilt u wel 
vrijblijvende informatie of een offerte? 
Laat Philapost dan nu vrijblijvend weten 
hoe uw ideale Wonderdoos er uit ziet. 

SCHRIJF. FAX of E-MAIL 

info@philapost.nl 

Uw vragen? Géén probleem voor Philapost! 
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r ZOMER-WONDERDOOS-OP-MAAT 
Wilt u ook profiteren van de enorme voordelen 
van een Wonderdoos®? 

N e e m de p r o e f op d e s o m ! 

SUPER-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-NEDERLAND 
SUPER-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-EUROPA 
SUPER-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-WERELD 
SUPER-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-MOTIEF 

TOP-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-NEDERLAND 
TOP-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-EUROPA 
TOP-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-WERELD 
TOP-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-MOTIEF 

CLUB-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-NEDERLANO 
CLUB-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-EUROPA 
CLUB-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-WERELD 
CLUB-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-MOTIEF 

MEGA-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-NEDERLAND 
MEGA-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-EUROPA 
MEGA-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-WERELD 
MEGA-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-MOTIEF 

GIGA-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-NEDERLAND 
GIGA-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-EUROPA 
GIGA-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-WERELO 
GIGA-Zomer-Wonderdoos-Op-Maat-MOTIEF 

^ 

ƒ99 , -
ƒ99 , -
ƒ99 , -
ƒ99 , -

ƒ 249,-
ƒ 249,-
ƒ 249,-
ƒ 249,-

ƒ 299,-
ƒ 299,-
ƒ 299,-
ƒ 299,-

ƒ 499,-
ƒ 499,-
ƒ 499,-
ƒ 499,-

ƒ 999,-
ƒ 999,-
ƒ 999,-
ƒ 999,-

J 

'Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten' 
De prijs van de postzegels in een Wonderdoos® is altijd de laagst mogelijke prijs. Daarom heeft u bij 
Philapost 100% Teruggave-garantie en betaalt u achteraf na behoud van uw speciale Wonderdoos. 

BEiriHiMiitHiiriof FAXli»iH.-i»!kwl»> SCHRIJF POSTBUS 96 2650 AB 
BERKEL EN RODENRIJS 

PHILAPOST KANTOOR & SHOWROOM 
RANONKELWEG 4 BERKEL EN RODENRIJS Internet: http://www.philapost.nl tm g 

ffTiS Q.. 

BETALEN GRAAG NA ONTVANGST VAN UV* BESTELLING MET DE BIJGESLOTEN ACCEPTGIROKAART DE BETALING MOET 14 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BESTELLING 
ZIJN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST, TENZIJ ANDERS IS OVEREENGEKOMEN EEN BETALINGSHERINNERING KOST f 10 - PHILAPOST EN W/ONDER-

|50S ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSKENMERKEN VAN PHILA B.V PHILA B.V IS INGESCHREVEN BIJ DE K v K TE DELFT ONDER NUMMER 235724. TERUGGAVE GARANTIE- RETOURNEREN IS ALTIJD OP UW 
I KOSTEN EN RISICO GOEDEREN BLIJVEN ALTIJD EIGENDOM VAN PHILA B.V TOT VOLLEDIGE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN. LEVERING IS VRIJBLIJVEND EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 
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Veiling 566 wordt gehouden op 15-16-17-18 en 19 september 1997 
in de grote zaal van het Centraal Station te Den Haag! 

Onder de hamer komt o.a. een zeer uitgebreide halfrond stempel collectie emissie 1852 
van Nederland w.o. vele luxe stempels. Totaal ruim 500 stempels! 

o.a. 

"̂ 0 

Breskens C 
op 10 cent no. 2 

Dokkum C 
op 10 cent no. 2 

Geertruidenberg B 
op 10 cent no. 2 

VelpB 
op 10 cent no 2 

z - ^ " " 
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Frisse briefomslag van Helmond 19-10-1854 gefrankeerd met 15 cent no. 3 Ex collectie 'Van Dieten'. 

Voorts zeer uitgebreid emissies 1864-1898 op brieven w.o. vele gemengde frankeringen. 

De gehele veiling omvat ruim 4500 kavels! Een veiling voor elk wat wils! 

De catalogus wordt u toegezonden na ontvangst van ƒ 15,— op giro no. 17369. 

VAN DIETEN 
■ A i  ^ ï . 

POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

Telefoon 070  365 38 17 of 364 86 85  Fax 070  361 74 36 

Een begrip in de Nederlandse filatelie 



YcilinS 566 wordt gehouden op 15-16-17-18 en 19 september 1997 
in de grote zaal van het Centraal Station te Den Haag. 

Onder de hamer komt o.a. een unieke handelsvoorraad Deutsches Reich uit de jaren 1905 tot 1940. 

Totale cataloguswaarde ruim 1 miljoen DM. 

O.a. wordt aangeboden uit de serie Germania Friedensdruck van 1905: 

Complete serie in velletjes van 20 ex Totale cat waarde ruim DM 52 000 — 

Voorts uitgebreid klassiek materiaal uit de Collectie P.B.W. Berbers te Brussel. 
Verkocht zullen worden o.a. klassiek Zwitserland w.o. vrijwel alle Kantonaal zegels, Italië met Oud-
Italiaanse Staten, Italiaanse Kolonien, Griekenland, Israel en vele bloes en betere series van China. 

De catalogus wordt u half augustus toegezonden na ontvangst van ƒ 15,- op giro no. 17369. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

Telefoon 070 - 365 38 17 of 364 86 85 - Fax 070 - 361 74 36 

Een begrip in de Nederlandse filatelie 



462 

cssxsxp (?>(s)§¥S(i®iias 
uit Indonesië, Hongkong, Macau, China, jradj Zamegin 
Wij betalen hoge prijzen! Spalenring 160 
Tel. 0041613 027 837. CH-4055 Basel 
Fax 0041613 027 861. Zwitserland 

Op aanvraag U K H T f > prijslijst van Nederland 
met prijzen gebaseerd op de huidige marl(tsituatie. 

'T POSZEGELHOES 
WIJNGAARDSTRAAT 2 
5 9 1 1 H M VENLO 

Tel.: 077 - 351 26 98 
Fax: 077 - 354 72 42 
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I NEDERLANDSE 
' TELEFOONKAARTEN 

J CLUB 
Dè vereniging in Nederland van telefoon
kaartverzamelaars: 32 beurzen per jaar, 
een eigen maandblad vol met informatie, 
jaarlijks gratis nieuwe NTC telefoonkaart, 
Nieuwtjesdienst, gratis mini-advertenties, 
veilingen, enz. 

« Contributie ƒ 20,- voor 2e lialfjaar 1997. 
~ Voor informatie en/of aanmelding: secretariaat NTC, 
P Postbus 6034, 3130 DA Vlaardingen, 
o. tel. 010-2497154 / 0297-563328 

grote sorter ing - kwal i tei t - l age pri jzen 

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

landen 
Nederland en overzeese gebiedsdelen, België, 
West-Düitsland/Berlijn, D.D.R., Denemarken, 
Engeland, Faröer, Finland, Aland, Frankrijk, 
Groenland, Hongarije, Ierland, Indonesië, 
Israël, Kanaaleilanden, Liechtenstein, 
Luxemburg, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, 
Partijen/verzamelingen, rep. Suriname, 
Vaticaan, Verenigde Naties New York/Genève/ 
Wenen, Zweden, Zwitserland 

motieven 
auto's/fietsen/motoren/vervoer, bekende 
personen, bloemen, dieren, gezondheidszorg, 
honden, jaar van 't kind, katten. Kerstmis, 
Pasen, religie, klederdrachten/uniformen, 
landkaarten, muziek/dans, paarden, 
paddestoelen, postzegel op postzegel, 
rode kruis, ruimtevaart, schepen, 
schilderijen, scouting, sport, telecommunicatie, 
treinen, UPU, vissen/schelpen/zeedieren, 
vlaggen/heraldiek, vliegtuigen/ballonnen/ 
zeppelins, vlinders, voetbal, vogels, 
wintersport. Walt Disney 

« -

de venrayse 
postzegelhandel 
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Q̂  JullanasJnoei 1 - 5802 AS Venray 
tel./fax: 0478 - S31717 prijsllisten/bestellingen 

® Ä tol. 0478 - 586301 winkel ^ ' 
&l - }ia)iie/vv>| • 6u| ja)Jos a}OJ6 - uazh jd a 6 ^ 
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Veiling nr. 50 
wordt gehouden op 

zaterdag 
13 SEPTEMBER 1997 

te ALKMAAR 

Kijkdagen in Amsterdam - Den Haag 
en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 

deze mijlpaal vieren wij 
op een bijzondere manier: 
ALLE KAVELS WORDEN 

TEGEN BOD INGEZET 

unieke objecten Verenigd Europa 
o.a. gecorrigeerde drukproeven 

Muiderwaard 410 
1824 XT Alkmaar 

Tel. 072-561 41 53 
Fax 072-561 41 32 



748 l aa rgang , |u i i /augustus 1997 
n u m m e r 893 Phüatelie 
Het maandblad Philatelie waarin opgenomen A J w » r » i » n f i o i n r l a v 
De Philatelist is een uitgave van de « o v e r r e n f l e  i n a e x 
onaftiankeliike Stichting Nederlandsch 4 6 3 
Maandblad voor Philatelie te Den Haag ^J^^ ^ v v e r e l d V O n d e filatelie 
In dit maandblad zi|n  buiten verantwoorde 4 6 4 / 4 6 5 
lijkheid van de redactie  de officiële \ / « » » » # « m ö l # « ö k ! a » l K l o ^ < »  l # « n # l 
mededelingen van de Nederlandse Bond van v e r z a m e i g e o i e a n e a e r i a n a 
FilatelistenVerenigingen opgenomen 4 6 6 / 4 6 7 / 4 6 8 

Philatelie' verschijnt omstreeks het midden P o s t V / a a r d e s t U k k e n 
van de maand uitgezonderdluli 4 7 3 / 4 7 4 

Hoofdredacteur: N i e u w e postzege lboek jes 
Aad Knikman AIJP .. ... 4 7 6 / 4 7 7 
T S o n ' ^ ' o l ~ 9 i Legs Boelen : o n t w e r p e r Albanese postzegels 
Telefax 03552 40 926 4 7 9 
Email philatelie@tip nl j » ^ trrtarc u # i n Cmxrtc 
Website http / M w w t ip nl/users/philatelie " ^ K o e r s v a n v o e m 

480/481 
Advertentieverkoop n ^ ^ J . , , « , , ; , . « ' . 
Bosch&Keuning grafische bedrijven bv BOnaspag ina S 
Postbus 345 4 8 4 / 4 8 5 / 4 8 6 
3740 AH Baarn D«»^ l ,«»~ l—L
JaninedeTroye B o e k e n p l a n k 
Telefoon 035 54 82 341 .. . 488 
Telefax 035 54 82 344 Bijen Op pOStZegds 
Alionneinentenadminisiratje 4 8 9 / 4 9 0 / 4 9 1 
'BÖscAZglrS^bedri iven bv Jub i leumzege ls Neder lands Ind ië 1 9 4 8 (slot) 
Ter attentie van de heer R D van Dam .. . . . .. 4 9 4 / 4 9 5 / 4 9 6 
iZTmZ'^ 290" K o n i n k l i j k b e z o e k o p Carolophilex/Junex 9 7 

498 
Adreswijzigingen P*l ^i» i ; U «A 
Adreswijzigingen moeten worden opgegeven ri lateilSflScne e v e n e m e n t e n 
aan de secretaris van de vereniging of , 5 0 0 / 5 0 1 
afdeling waarvan de ontvanger lid is Klö* lÄ«J#«n#l«ö c h > m r > A l c 
Alleen individuele abonnees (zi) die het blad n e a e n a n a s e s i e m p e i s 
rechtstreeks aan de Stichting betalen) 5 0 1 
zenden een adreswijziging aan de administra ■ «......» o « i / , ^ ^ ^ — . . ^ . ^ U — . 
tie (adres ze boven) Zeestraat 8 2 , s Graven l i age 

502 
Abonnementen Luthtnosln!*«iiv>/s 
Er zijn twee wijzen van abonneren i w c n i p o s i n i e u w f s 
1 een collectiel abonnement mor aangeslo 5 0 4 
ten verenigingen het abonnement voor leden A » U « . « « . ~ » ~ J E l l ^„^^1 U < > A I i.<^<>~..»<>i::L< 
IS in de contributie inbegrepen A c h t e r g r o n d EUzegel heel toepasse l i |k 
2 een individueel abonnement Het 5 0 5 
abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling V ^ i .JMM\III.IJM±AL'JJXJI R o i n S ä 
worden overgemaakt tarieven voor 1996 v e r z a m e i g e o i e a o e i g i e 
i binnen Nederland f 39 op giro 5005485 5 0 6 
/an de Stichting Nederlandsch Maandblad « # ! ! i<i v o n u A A r ■ 
/oor Philatelie te Dordrecht " " " l ' O Z e n V O O r U 
) voor België Bfr 800 op giro 0000350882 5 0 7 / 5 0 8 
!3 van de penningmeester van het maandblad K I ; — ». . .» . . : & _ : < > « _ 
Philatelie te Brussel N i e U W e U i t g i f t e n 
; in het buitenland f 68 50 (incl port) op 5 1 2 / 5 1 3 / 5 1 4 / 5 1 5 / 5 1 6 / 5 1 7 / 5 1 8 / 5 1 9 / 5 2 0 
lezelfde rekening als vermeld onder 2a T U ö m « * ! c » " l » n « « r m r « m # i 
Ms het abonnement op 1 april of 1 juli ingaat ' n e m a n s c n p a n o r a m a 
noet een evenredig bedrag tot het eind van 5 2 1 / 5 2 2 / 5 2 3 
iet jaar worden gestort Abonnementen per 1 
iktober zijn slechts mogelijk in combinatie p . . « r̂ u n f l R P A n i i A * 
net een abonnement op de daaropvolgende " ' J " ' V U v K r A U I K A . 
ïargang 

Ipzegging abonnement 
en individueel abonnement kan per 31 
ecember worden beëindigd door een 
chrifteli jke opzegging die uiterlijk op 30 
ovembertii\ de administratie moet zijn 

osse nummers 
esse nummers van de lopende jaargang 
l innen worden besteld door overmaking van 
5 00 per nummer (inclusief porto) op 
)Stgiro 5005485 te Dordrecht onder 
i rmeldmg van de gewenste nummers 

estuur 
mrzitter ir G A H van Driel 
icretans drs S W D Veenstra 
oeiofsstraat 31 2596 VK Den Haag 
mningmeester H P G van der Lienden 

evoorzitter 
r A van der Flier AIJP 

ipyright 
1997 Maandblad Philatelie 

ilage ISSNnummer 
000 exemplaren 01663437 

iiyrr 
i van de internationale uitgevers 

Veniging van postzegelcatalogi en 
tstzegeltijdschnften ASCA T 

Volgende maand geeft België een boekje uit met vier 
bijenzegels; dit naar aanleiding van het internatio
naal bijenhouderscongres Apimondia, dat in Antwer

en gehouden wordt. Professioneel imker John Drie
ergen vraagt in dit nummer aandacht voor het the

ma bijen op postzegels'. Foto: Teo van Gerwen 
c; 

Eén op vier 473 
Eigenlijk zouden er v/er luchtpostbloden 
uitkomen, maar PTT Post reduceerde dat 
aantal op het laatste moment tot één. O p 
diverse plaatsen in dit nummer komt dat 
ene, sprankelendgele blad ter sprake 

Legs Boelen 479 
De in Nieuwkuiik v/onende kunstenaar 
Legs Boelen is ae eerste buitenlander die 
een postzegel voor Albanië mocht ont^ 
werpen. Het geld dat hij ermee verdiende 
gaf nij meteen weer weg  aan Albanië 

RDDDE KRUIKZEGELS 
ia67 .»■ iir;B7 

iav4N7.sn tNiDVANi5cr=riin 

Handboek 480 
De overstap naar een andere uitgever 
heeft gelukkig geen nadelige invloed ge

had op de kwaliteit van de afleveringen 
van het Handboek Posfwaarden Neder

land: het nieuwste supplement ziet er 
weer schitterend uit! 

Alexander poslz liandel (Alkmoor) 497 
Apeldoornse pzli 468 
Autklond City, St . 497 
Borefoot 478 
Berm de 497 
Boeier, de 482 
Booklets Int 483 
Bredenhol 507 
Coliectf 483 
Cover Exclionge, the 478 
Dieten, von 460,461 
Dutcli Stomp 470 
Fronkpost 503 
Friesland pzv 483 
Gosse, la 472 
Globe de 495 
GonserGero 5)0 
Honseolische Br M A 475 
Herscheit, Ron 478 
Hollands Glorie 492,493 
Hollandse pzv 462 

Huls 
Interodion 
INVER 

Kind,JGJ vonder 

Lodder, pzh 
LodewijK, pzh 
Lokven, von 

Meinhordt 
Ned Postz Veiling 
Ned Telefoonkoartenclufa 
Ni|s, de 
NVPH 

PHIIA 

Poszegelhoes, '1 

478 
468 

470,471 
482 
525 
497 
475 
510 
510 
470 
510 
470 
458 
462 
525 
528 
469 
495 
459 
483 
462 

Poveio 
PPC 
Quinjns, pzh 
Rietdijk, pzv 

Ruiter 
Ryan, Arthur 
San Marino 
Schroder Harold 
Smits Philately 

Stelzer, Rudolf 

Unieks 
UNPA 
Venroyse pzh, de 
Vipost 
Vhel.de 
Wien 
Zomegin, Irodj 

486 
482 
497 
487 
482 
472 
524 
527 
486 
499 
483 
483 
510 
524 
511 
462 
483 
486 
486 
462 
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U I T DE lAIERELD 
VAIU DE FILATEUE 

WALVISVANGST BIJ GROENLAND LEGDE 
HOLLANDERS GEEN WINDEIEREN 

Postzegels verzamelen 
leerzaam? Nou en of. 
Drieëneenhalve eeuw na 

^ dato brenqt de filatelie 
ons op de noogte hoe 
profijtelijk de jacht op 

3 walvissen was. In het 
midden van de zeven
tiende eeuw waren wal
visvaarders uit Duitsland, 
Noorwegen, Frankrijk, 
Engeland en vooral Ne
derland bijzonder actief 
in de wateren rond 
Groenland. Jaarlijks vin
gen de ca tienduizend 
vissers zo'n duizend gro
te walvissen. 'In de eerste 
tien jaar leverde de gang 
naar Groenland de Ne
derlanders ruim 1.3 mil
joen gulden op,' zo laat 
Kalaallit Alakkeriviat, de 
Groenlandse PTT, ons 
weten. De Groenlanders 
tekenen daarbij aan dat 
dat bedrag niet uitslui

tend aan de walvisvangst 
te danken was, maar 
ook aan de intensieve 
handel in ijzer, gereed
schappen, naaigereed
schap, parels, porselein 
en andere goederen. 
Toen de Denen in het be
gin van de achttiende 
eeuw ernst maakten met 
hun kolonisatie van 
Groenland, liepen de 
Hollandse verdiensten te
rug. Tegen 1800 was het 
buitenlanders uiteindelijk 
verboden met Groenlan
ders te handelen of in 
hun wateren te vissen. 
De interessante gegevens 
zijn afkomstig uit een 
persbericht dat de ver
schijning aankondigt van 
een walvissenserie die 
Groenland op 5 mei jl. 
uitbracht; de reeks toont 
vier verschillende grote 
walvissen. 

KALAALLIT N I ^ ^ ^ ^ ^ R F E R 

• ■ f 

KALAAIUT NUNAÄT KAIAAUJT NUNAAT 

CR0NLAND StiiOO CJ>0NLANI> 5 i 7 5 
KALAAUrr NUNAAT KALAAUIT NUNAAT 

CR0NLAND 6 i 0 0 CR0NLAND 8 , 0 0 

m 

9 
HVALER 1 G R Ö N L A N D DKK 24.75 

Walvisvangst ...profijtelijke handel voor de Hollanders... 

WEER EEN INTERNATIONALE 
TENTOONSTELLING IN ZUIDAFRIKA 

Het schitterende Galla
gher's Estate Exhibition 
Centre, gelegen tussen 
Johannesburg en Preto
ria, is de plaats waar 
van 20 tot en met 25 ok
tober 1998 een interna
tionale tentoonstelling 
zal worden gehouden. 
Het is de eerste wereld
tentoonstelling in het 
'nieuwe' ZuidPAfrika. In 
de periode waarin Zuid
Afrika internationaal 
werd geboycot vanwege 
de poRtiek van rassen
scheiding waren zulke 
exposities onmogelijk. 
ZuidAfrikaanse verza
melaars konden zelfs niet 
deelnemen aan tentoon
stellingen in het buiten
land. De boycot heeft 
grote gevolgen gehad 
voor ZuidAfrika. Zo zijn 
de filatelistische ontwik

kelingen van de laatste 
decennia aan het land 
voorbij gegaan, wat dui
delijk merkbaar was op 
de nationale tentoonstel
ling die in 1996 in 
Bloemfontein werd ge
houden. Toch zijn er 
lichtpuntjes; gelukkig 
doet men er alles aan om 
de achterstand zo snel 
mogelijk in te halen. We 
mogen er op rekenen dat 
dit ook op korte termijn 
zal lukken. 
Met de geplande ten
toonstelling, llsapex 98, 
wil men laten zien dat 
het nieuwe ZuidAfrika 
er (weer) helemaal bij 
hoort. Inlichtingen over 
llsapex 98 worden ver
strekt door de heer 
L.M.A. Grandel. Zijn 
adres is Seinestraat 18, 
1966 VG Heemskerk. 

ARNHEM IN HET TEKEN VAN NADERENDE 
TENTOONSTELLING GLOBEPOST100 
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GLOBE  POST 100 
2 6  2 8 september 1997 

+ + 
100 jaar in filatelie 

□1 

1 
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De speciale envelop die ter gelegenheid van G/obeposf verschijnt 

Van vrijdag 26 septem
ber tot en met zondag 
28 september wordt het 
eeuwfeest van de filate
listenvereniging De Glo
be afgesloten met de 
grootste filatelistische 
tentoonstelling die Ne
derland in 1997 rijk zal 
zijn. 
De expositie, die wordt 
gehouden vanwege het 
nonderdjariq bestaan 
van De Globe, wordt on
dergebracht in de grote 
hol {oppervlakte ruim 
3.400 vierkante meter) 
van Sportcentrum Val
kenhuizen, Beukenlaan 
15 in Arnhem. Het gaat 
om een combinatieten
toonstelling met duizend 
kaders in de categorieën 
2 en 3, respectievelijk in 
de één kaderklasse, als
mede afdelingen waarin 
de erehof, de jeugdver
zamelingien en propa
gandacollecties te zien 
zullen zijn. 
De verzamelingen laten 
een grote verscheiden

heid aan onderwerpen 
op velerlei terrein zien, 
zowel thematisch als 
klassiek. 
Globepost 100 (zoals de 
tentoonstelling is ge
doopt) bestaat echter niet 
alleen uit een groot aan
tal kaders. Er zijn in de 
grote hal ook stands te 
vinden van zestien 
NVPHhandelaren. Ver
der komt PTT Post Filate
lie met een verkoop en 
informatiestand, terwijl 
er ook een tijdelijke stro
kenautomaat van het 
type Klüssendorf in 
Sportcentrum Valkenhui
zen geïnstalleerd zal 
worden. 
Het PTT Museum is aan
wezig en ook een aantal 
gespecialiseerde vereni
gingen en studiegroepen 
zal op Globepost 100 
acte de presence geven. 
Het organisatiecomité 
heeft ruimte uitgetrokken 
voor een bijzondere in
formatiestand van De 
Globe; daar is ook de 

speciale jubileumenvelop 
met het gelegenheids
stempel verkrijgbaar. De 
oplage van dit couvert is 
beperkt. Bij dezelfde 
stand is tegen een be
scheiden bedrag de ten
toonstellingscatalogus 
verkrijgbaar; daarin is 
niet alleen een overzicht 
te vinden van de inzen
ders en hun collecties, 
maar ook enkele aan
trekkelijke filatelistische 
artikelen. 
De jeugdactiviteiten op 
Globepost ï 00 worden 
zoveel mogelijk gecon
centreerd op zaterdag 
27 september, in aparte 
zalen van het sportcen
trum. Activiteiten voor de 
jeugd zijn onder andere 
een poststukkenhoek, de 
postzegel berg, een tom
bola, de diaquiz, een 
memoryspel, een ieugd
veiling, de landenkwis, 
enzovoort. 
Op diverse scholen in 
Arnhem zijn kaarten ver
spreid die oproepen tot 
het ontwerpen van post
zegels; aan deze wed
strijd zijn leuke prijzen 
verbonden. 
Me\ Globepost J 00 wil 
De Globe faten zien dat 
ze een actieve en gezon
de vereniging is. De Glo
be is dan wel honderd 
jaar oud, maar het gaat 
om een springlevende 
organisatie ciïe er wezen 
mag. Daarom rekenen 
de organisatoren er op 
dat veel verzamelaars en 
belangstellenden naar 
Arnhem zullen komen. 

ROELF BOEKEMA 
OVERLEDEN 

Hij noemde zich graag 
postzegeldetective, maar 
trotser nog was hij op de 
naam die een journalist 
hem enkele jaren gele
den gaf: oude Haagse 
tijger. Donderdag TO juli 
overleed Roelf Boekema, 
93 jaar oud. Tot een 
paar dagen voor zijn 
dood was hij bezig met 
'grote ontdekkingen die 
iedereen versteld zuilen
doen staan.' Boekema 
maakte deze woorden 
menigmaal waar. Zijn 
'ontdekkingen' waren 
vaak controversieel en 
riepen vrijwel altijd dis
cussies op van voor en 
tegenstanders  ook al 
omdat Boekema geen 

blad voor de mond nam 
en kritiek vaak afdeed 
met 'ze weten er niets 
van; ze studeren ook 
niet.' Ook 'Philatelie' 
had een knipperlichtrela
tie met Boekema: als er 
te veel 'onverteerbare' 
reacties kwamen, haakte 
hij af om even later met 
minstens zoveel energie 
een ander onderwerp (of 
hetzelfde, maar dan bij
gesteld) bij de kop te 
pakken. De grootste ver
dienste van Boekema is 
dat hij ons steeds weer 
aan het nadenken bracht 
over filatelistische onder
werpen. Dat deed hij al 
in 1948 met zijn publi
katies over de Japanse 
bezettingsuitgiften en het 
eindigde niet met zijn 
speculaties over plaat 1A 
vorig jaar: er liggen zelfs 

Roelf Boekema (links) in \ 990 
op zijn 'dubbele' jubileumrecef 
He (70 jaar filatelist, 50 jaar ge 
vestigd in Den Haag) 

nu nog artikelen van her 
op de plank. 
'Philatelie' zal Roelf Boe 
kema missen; een mar
kante persoonlijkheid di 
alle eigenschappen mist 
om een succesvol diplo
maat te zijn, maar wel 
een mens die ontzag in
boezemde  en dat niet 
alleen vanwege zijn fila 
telistische kennis. 

Aad Knikmc 



BOERENBEDROG 
BIJNA ONTRAFELD 

In 'Philatelie' van febru
ari 1997 werd op pagi
na 111 een fraai stukje 
bedrog aan de kaak ge
steld. René Hillesum uit 
Gouda beschreef een 
poststuk van St. Helena 
dat geheel vervalst bleek, 
inclusief een censuur-
stempel uit de Boeren
oorlog. 
Het artikel, dat werd af
gesloten met een aantal 
vragen, leverde diverse 
reacties van lezers op. 
Diegenen die tot dusver 
hebben gereageerd zeg-
len we alvast vriendelijk 
lonk. Als de verstrekte 

TicT tengevolge v*n tie loogtuumdc cnni 
J <leD handel tocii nog veel schede had kuom 

beiokkenen, ware de Heer Nctschei Redacw 
) de Xam/iMii er met zoo tactvol legen opg 
den — maat eenvoudig ,om op te rutmen 
ceren wtj Koolang de voorraad daarvan nogaire! 
de Foto cycle voies IVEIVS <i Co., Gronii 

D Oude Kijk ia tjalatraatt IB, legeno^ 

gegevens zijn verwerkt 
zaldat naar verwachting 
een interessante bijdrage 
opleveren, die we op 
korte termijn in deze ko
lommen hopen te publi
ceren. 
We lichten alvast een tip
je van de sluier op door 
de lezers om verdere me
dewerking te vragen. 
Gezocht wordt inrorma-
tie en/of afbeeldingen 
over: 
Lumen, geïllustreerd tijd
schrift voor fotografie, 
projectie en wielrijden; 
drukwerkbandies waarin 
Lumen verzonden werd 
(Nijmegen); 
het rijwielmerk Brittannia 
en verder afbeeldingen 
van briefomslagen, reke
ningen, kwitanties, sluit-
zegels en dergelijke van 
het tijdschrift Lumen, van 
de rijwielfabriek Brittan
nia, van Ivens & Co. en 
van de firma Capi; dit al
les tot co. 1945. 
Uw reacties worden -
graag spoedig - door de 
redactie van dit blad in
gewacht. 

VERZAMELAARS 
WELKOM IN VADUZ 

Op 22, 23 en 24 augus
tus 1997 organiseert de 
Liechtensteinse filotelis-
fenbond (LPHV) onder 
auspiciën van cfe rege-
ing van het vorstendom 
"echtenstein, voor de 

waalfde maal een post-
egeltentoonstelling, Va

duz 97. 
De expositie wordt ge-
louden in de Voduzer 
:aal in Vaduz, 
sla de bijzonder ge-
aagde, in 1992 gehou-

len tentoonstelling 
'ba 92, rekent Liechten-
itein ook dit keer weer 
>p de komst van vele be
angstellenden, ook uit 
^iederland. 
^aduz 97 is een multila-
rale competitieve ten-

Donstelling [Rang II) 
oor alle klassen, inclu-
ief jeugd. 
'erzamelaars uit Neder-
ind, Zwitserland, Duits-
ind, Oostenrijk en 
echtenstein zullen op 
'aduz 97 hun collecties 
)nen. Dat gebeurt in de 
assen traaitionele fila-

jlie, postgeschiedenis, 
ostwaa rdestu kken, 
erofilatelie, astrofilate-

thematische filatelie 
ri maximumi ifilateli< ie. 
ihalve filatelistische lite-

Jtuur wordt ook een bij-
inder interessante ere-

of getoond. 

De organisatoren prijzen 
zich gelukkig dat maar 
liefst 38 jeugdinzendin-
gen voor de tentoonstel
ling zijn aangemeld. 
Voor de Liechtenstein-
Salon worden twintig bij
zondere verzamelingen, 
die niet zullen worden 
gejureerd, met spanning 
verwacht. Negen juryle
den zullen hun eigen col
lectie presenteren. 
Vaduz 97 staat geheel in 
het teken van het jubi
leum '125 jaar postkan
toor Schaan'. Op 27 juni 
1872 hechtte de Ober-
postrath in Innsbruck zijn 
goedkeuring aan de op
richting van een postkan
toor in genoemde plaats. 
Op 15 oktober van dat
zelfde jaar werd het kan
toor te Schaan geopend. 
Op de tentoonstelling 
zijn zowel gefrankeerde 
als ongefrankeerde en
veloppen met een afbeel
ding van het eerste 
Schaanse postkantoor te 
koop. Ook wordt een 
speciale briefkaart met 
een dito stempel aange
boden. Verder is een oij-
zonder boekje over de 
postgeschiedenis van 
Schaan verkrijgbaar. 
Vaduz P/wordt op 21 
augustus om vijf uur 's-
middags officieel geo
pend. 

De openingstijden zijn 
op 22 en 23 augustus 
van 10-18 uur en op 24 
augustus van 10-16 uur. 

' 100 JAAR HOOFDPOSTKANTOOR 
KERKRADE' FILATELISTISCH HERDACHT 

Op 1 oktober is het hon
derd jaar geleden dat 
hulppostkantoor Kerkra-
de werd omgezet in een 
hoofdpostkantoor. In 
1897 was het kantoor 
gevestigd in een pand op 
ae MarKt in Kerkrade. 
Op 28 september 1909 
verhuisde het hoofdpost
kantoor naar een nieuw 
pond, het zogenoemde 
'Zwitsers landhuis', dat 
in de Hoofdstraat in 
Kerkrade staat; het kan
toor is daar nog steeds 
gevestigd. 
Flet honderdjarig be-
staan van het hoofdpost-
kantoor was voor postze
gelvereniging EKPV uit 
Kerkrade aanleiding om 
een propagondatentoon-
stelling te organiseren. 
Deze expositie wordt van 
19 september tot en met 
7 oktober gehouden in 
de Burgerzaal van het 
gemeentehuis in Kerkra
de, een unieke lokatie 
die door Burgemeester 
en Wethouders van de 
Limburgse plaats voor dit 
doel ter beschikking is 
gesteld. In de Burgerzaal 

zullen ca. vijftig kaders 
te zien zijn met verzame
lingen die een duidelijke 
verwantschap hebben 
met Kerkrade, zoals een 
mijnbouwverzameling, 
een postgeschiedkundige 
collectie Kerkrade en 
Herzogenrath (de Duitse 
buurgemeente). Vere
nigd Europa en éénka-
derverzamelingen van de 
EKPV-leden (zowel vol
wassenen als jeugdigen). 
Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling wordt een 
bijzondere envelop uit

gegeven die het 'Zwitsers 
landhuis' in vierkleurdruk 
zal tonen. Dit couvert, 
gestempeld met het fila-
telieloketstempel van 
Kerkrade, kunt u bestel
len door overmaking van 
f 3.50 (exclusief porto
kosten) op gironummer 
1189043 ten name van 
de penningmeester van 
de EKPV in Kerkrade. 
De tentoonstelling is uit
sluitend op werkdagen 
geopend: van maandag 
tot en met vrijdag van 14 
tot 17 uur. Het adres van 
het gemeentehuis is 
Markt 2, Kerkrade. (B. 
Berends) 

BRANDWEERVER
ZAMELAARS BIJEEN 

Op zondag 19 oktober 
komen in de brandweer
kazerne van Bilthoven, 
Leyenseweg 40, brand-
weerverzomelaars uit het 
gehele land bijeen. Daar 
wordt die dag de jaar
lijkse landelijke ruilbeurs 
voor brandweerfilatelis
ten gehouden. De dag 
begint om 11 uur en 
duurt tot ongeveer 16 

uur. Iedereen die be
langstelling heeft voor de 
thema's 'brand' en 
'brandweer' is van harte 
welkom in Bilthoven. 
In Nederland zijn onge
veer honderdtwintig ver
zamelaars die collecties 
hebben die de genoem
de thema's weerspiege
len. Soortgelijke verza
melaars zijn er ook in 
België; de organisatie 
heeft ongeveer dertig uit
nodigingen naar onze 
zuiderburen verzonden. 

ELFSTEDENTOCHTZEGEL IS NIET FOUT: 
IJLST IS o m r s EN NIET D ^ n s r 
IJlst is wel degelijk Drylts 
in het Fries. In het juni-
nummer van 'Philatelie' 
werd de heer P. Wols uit 
's-Hertogenbosch geci
teerd, die ervan over
tuigd was dat in de tekst 
op net Elfstedenblokie 
een fout was gemaakt 
met de spelling van de 
Friese naam voor IJlst -
het zou Drylst moeten 
zijn. Zijn opmerking leek 
heel plausibel, omoat 
een door ons uitgevoer
de redactionele check 
(raadpleging van de toch 
niet als onbetrouwbaar 
bekend staande Spec
trum Encyclopedie) het 
aelijk van de heer Wols 
leek aan te tonen. Pe 

ïaFR! taiinsstoorntaaan 

//gang frezen 
Ulsl 

(Drylst) Induslnsla gemBsnle in de he 
dadandsa provincie Fnesland Opp 
5 61 km^ 2400 inw (1977) De indoa 
me omvat houtverwerking en 
schaatsen Da gemeente ontplooit zich 
sis lorenaenpiaats De stadagrachten ui 
da Middeleeuwen (de plaats werd ir 
1 264 lot stsd verheven en kreeg in 

.422 

Spectrum Encyclopedie cxik 
problemen met de Friese uit
gang ts 

Ons bericht zorgde voor 
vele reacties (en niet al
leen uit Friesland), waar
onder die van Sybe 
Houtsma, amateur-histo-
ricus en stadsgids van... 
Drylts. Hij geert de vol
gende uitleg: 'IJlst is ont
staan aan de boorden 
van het riviertje de Ee en 
de oude naam van het 

DRYLTS 
IJLST 

;EM WYMBRITSERADIEL 

Het is zonneklaar het is Drylts en niet Drylsfl 

stadje schijnt Yleke ge
weest te zijn. De Yvan 
Yleke is te herleiden tot 
het Friese Ie, in het Ne
derlands Ee, dat 'water
loop' betekent. Lake zou 
afkomstig zijn van het 
Oudfriese woord laki dat 
de betekenis had van 
'grens, scheiding, zee, 
meer, poel en moeras'. 
De Ee vormde bij de 
stichting van de neder
zetting de grens tussen 
twee ontginningsgebie-
den. Het is dus neel aan
nemelijk dat Yleke 
'grenswater' betekende. 
We vinden dat terug in 
namen als Leek en Luts. 
Het Friese werkwoord 
like betekent 'langzaam 
vloeien', zodat ook kan 
worden gedacht aan 
'daar waar de Ee lang
zaam stroomt'. 
De uitgang /c wordt in het 
Fries ts: Sneek wordt 
Snits, Yleke wordt Ylets 
of Ylts. In het Nederlands 
wordt de uitgang te na 
de /a l gauw st, dus IJlst. 
De Friese naam Drylts is 
gemakkelijk te verklaren: 
aan de Ylts' wordt te der 
Ylts, dus samengevoegd 
Drylts.' Tot zover de heer 
Houtsma. De lezers die 
op het Dry/te-bericht re
ageerden danken we 
hartelijk. 

4ii 



V E R Z A M E L G E B I E D 
HIEDERLAUID 

ZEGEL TER GELEGENHEID VAN HET 
NEDERLANDSE EU-VOORZITTERSCHAP 

Op 17 juni verscheen 
een zegel van 1 gulden 
ter gelegenheid van het 
feit dat Nederland in het 
eerste halfjaar van 1997 
het voorzitterschap van 
de Europese Unie vervul-
de. 
De EU-zegel werd ont
worpen door Mart War
merdam uit Halfweg. 
Behalve de gegevens die 
in de hierbij afgedrukte 
tabel te vinden zijn kan 
nog het volgende wor
den opgemerkt. 

Op het drukvel staan 
paskruizen links naast de 

zegels 1 en 91 van het 
linkervel en rechts naast 
zegels 5 en 50 van het 
recntervel. Ver links van 
de zegels 6 /11 van het 
linkervel staan in het 
zwart enige krabbels 
[Jos] en ver rechts van 
zegels 10 /15 zien we 
een zwarte horizontale 
streep. 
De stadiavellen vertonen 
andere combinaties von 
plaatnummers dan uit
sluitend U I 1 en R i l 1 1 ; 
in het PTT Museum heb ik 
ook de combinaties 
L/R1212enL/R1213 
met Rob aangetroffen, en 

SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
POSTBUS 749 2300 AS LEIDEN 

Op de ondervelrand van 
het drukvel is één Brun-
ner-balk te vinden; deze 
balk is op de lokeh^ellen 
niet meer te zien. 

ook L/R2424 met Jos. 
De in de tabel vermelde 
combinaties zijn tot dus
ver gemeld van de ver
koop aan de loketten. 

m 

EU-voorzitterschap 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Raster 

Velrandbi/zonderheden: 
Loketvelindeling 
Loketvellen per drukvel 
Telcijfers 
Telcijfers links/rechts 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 

Drukvormnrs onder 

Papier en gom: 
Papierfabnkant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papiernchting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Oplictiten beeldzijde 
Nalichten beeldzijde 
Oplichten gomzijde 
Nalichten gomzijde 
Gomtype/fabrikant 

Perforatie: 
Formaat zegel 
Soort perforatie 
Perforatie klassiek 
Perforatie decimaal 
Tanden hor/ver 
Doortanding velranden 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernr. 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde geldigheid 

17-06-1997 

waarde: 1G 

JESP 
offset 
Roland Favorit 
O(nder) 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
stochastisch (raster-
maten en hoeken 
niet meetbaar) 

5x10 
2 
zwart 
1 tot10/10tot1 
970900 
46-47 
17 juni 1997 
48-49 
L1111 R i l 11 
L1313 R1313 
50 

Harrison 
HS6 1630/7% 
fosf. offset 
<-> 
lllq 
-45/45 
ja 
ja 
nee 
nee 
D2c / Harrison 

39.0x39.0 mm 
kamperforaat 
13V4 
13.33 
26 
d/d/O/d 

ongeperforeerd 
21-05-1997 
12150 

3.0 miljoen zegels 
01-08-1998 
onbepaald 
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TWEE VELZEGELS EN EEN BLOKJE VAN TIEN ZEGELS OP HET 
THEMA 'NEDERLAND WATERLAND 1997 ' 

Op 1 juli 1997 versche
nen twee nieuwe Neder
landse postzegels - één 
van 80 cent ('waterrecre
atie') en én van 1 gulden 
('skOtsjesilen') - ontwor
pen door vormgeverscol
lectief Josep/i Plateau uit 
Amsterdam. 
De zegel van 80 cent is 
ook in blokjes van tien 
zegels uitgebracht. 

Zegels en blokje hebben 
als algemeen thema Ne
derland Waterland, hoe
wel ze in de aankondin-
gingen die voor filatelisti-
sche pers en verzame
laars bestemd waren ook 
wel onder de noemer 
Holland Promotion wer
den gepresenteerd; meer 
daarover bij de bespre

king van het nieuwe gele 
lucfitpostblad van 130 c. 

Velzegels 
In de tabel vindt u de be
langrijkste druktechni-
sche kenmerken van de 
velzegels. In aanvulling 
daarop vermeld ik nog 
het volgende. 
Op de drukvellen treffen 
we paskruizen aan bo
ven de zegels 1 en 10 
van het bovenvel (=rech-
tervel) en onder de ze
gels 91 en 100 van het 
ondervel (=linkervel). Ver 
boven de zegels 8 / 9 
staan in het zwart enige 
krabbels {Jos) en ver on
der zegel 98 is een 
zwarte verticale streep te 
zien. 
Op de linkervelrand van 

het drukvel treffen we 
één Brunner-balk aan; 
deze balk is op de loket-
vellen niet meer te zien. 

Blokjeszegels 
De belangrijkste druk-
technische gegevens van 
het blokje van tien zegel; 
van 80 cent ('waterrecre 
atie') vindt u in een apar 
te tabel, rechtsboven op 
de hiernaast liggende 
pagina. De overige bij
zondere kenmerken van 
de blokken vindt u hier
onder. 

Op de drukvellen van de 
blokjes van 10 vinden 
we op de alle randen 
tussen de blokken ge
plaatste snijlijnen; in de 
vier hoeken zijn steeds 



1 Nederland Waterland 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaten van de 

velzegel 80 cent 
waterrecreatie 

JESP 
offset 
Roland Favont 
L(inks) 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw/ 
1.120/45° 

kleuren en hoek met de 2.120 /15° 
denkbeeldige horizon 3.120/60° 

4. 120/75° 

Velrandbijzonderheden: 
Loketvelindeling 10x10 
Loketvellen per drukvel 2 
Telcijfers 
Telcijfers links/rechts 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 
Drukvormnrs onder 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papierrichting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Oplichten beeldzijde 
Nalichten beeldzijde 
Oplichten gomzijde 
Nalichten gomzijde 
Gomtype/fabnkant 

Perforatie: 
Formaat zegel 
Soort perforatie 
Perforatie klassiek 
Perforatie decimaal 
Tanden hor/ver 
Doortanding velranden 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernr. 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde geldigheid 

zwart 
1 tot 10/10 tot 1 
971011 
91-92 
1 juli 1997 
94-95 
L1111 R1111 
100 

Harrison 
HS6 1630/7% 
fosf. offset 
1 
lllq 
-45/45 
ja 
ia 
nee 
nee 
D2c / Harnson 

36.0x25.0 mm 
kamperforaat 
13V4 123/4 
13.33: 12.80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
22-05-1997 
12216 

8.0 miljoen 
01-07-1998 
onbepaald 

01-07-1997 

velzegel 1G 
skütsjesilen 

JESP 
offset 
Roland Favorit 
L(inks) 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
1.120/45° 
2.120/15° 
3.120/60° 
4.120/75° 

10x10 
2 
zwart 
1 t o t lO / IO to t l 
971012 
91-92 
1 juli 1997 
94-95 
L1111 R1111 
100 

Harrison 
HS6 1630/7% 
fosf. offset 
1 
lllq 
-45/45 
ja 
ja 
nee 
nee 
D2c / Harrison 

36.0x25.0 mm 
kamperforaat 
13V4 12% 
13.33: 12.80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
09-05-1997 
12217 

3.0 miljoen 
01-07-1998 
onbepaald 

1 © 1997 Philatelie/R.C. Bakhuizen van den Brink 

wee van deze snijlijnen 
laaks op elkaar ge-
jlaatst. Op de boven- en 

onderrand vinden we 
halverwege de blokken 
verticale lijntjes, terwijl 

halverwege de zijranden 
paskruizen en cirkels zijn 
geplaatst. Bovenaan zien 
we één Brunner-balk. 
Krabbels staan ver rechts 
van blok nummer 10 
[Jos], ter hoogte van ze
gel nummer 6; een hori
zontale lijn is ver links 
naast blok 6,ter hoogte 
van zegel 5 geplaatst. 
Het rood van het PTT 
Post-logo en de tekst va-
kanfieqroeten is opge
bouwd uit magenta met 
geel. Het linkerdeel van 
de foto's is - en dat geldt 
ook voor de velzegels -
opgebouwd uit zwart 
met wat geel. 
In de bovenrand van de 
blokjes is de tekst 10 va-
kantiegroefen te vinden. 
Op het drukvel is de bo
venste rij van vijf blokken 
steeds voorzien van 
plaatnummercombinaties 
die worden voorafge
gaan door de letter L, 
terwijl dat bij de onder
ste rij de letter R is. Op 
de ondervelrand, onder 
elke kolom blokken, is de 
in zwart gedrukte tekst 
7792 PTT Nederland 
Holl. promotie te vinden, 
gevolgd door de in de 
corresponderende kleu
ren gedrukte woorden 
cyaan, magenta, yellow 
en black. 

De rastering van de off
setplaten die voor de 
productie van de blokjes 
zijn gebruikt is identiek 
aan de rastering van de 
platen voor velzegels. 
Ook al is er qua druk-
procédé, tanding en pa-
pier geen verschil te zien 
tussen de zegels van 80 
cent uit vellen en die uit 
de blokjes, de papier
richting kan nog steeds 
onthullen wat de her
komst van een zegel is. 

• Aanvang verkoop 
: 1 |ul. 1997 

Vakantiezegels (10x80c) 01-07-1997 

Drul< van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rasterhoeken 

Velrandbijzonderheden: 
Blokjes per drukvel 
Artikelnummer 
Artikelnummer rechts van zegel 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum rechts van zegel 
Drukvormnummers 
Drukvormnummers links naast zegel 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papierrichting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gomtype 
Aangebracht door 

Perforatie: 
Blokjesformaat 
Soort perforatie 
Perforatiemaat (klassiek) 
Perforatiemaat (decimaal) 
Aantal tanden hor./ver. 
Doortanding velranden 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
B(oven) 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
1.45 
2.15° 
3.60° 
4.75° 

10(2x5) 
971061 
8 
1 juli 1997 
10 
L i l 11 R1111 
3 

Harrison & Sons 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
<-> 
lllp 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c 
Joh. Enschedé 

108.0x150.0 mm 
kamperforaat 
1374:12% 
13:33:12.80 
24/16 
d/d/d/d 

ongeperforeerd 
05-02-1997 
12218 

1.5 miljoen blokjes 
01-07-1998 
onbepaald 

© 1997 Philatelie/R.C. Bakhuizen van den Brink 

KWARTET 'HOLLAND PROMOTION'- ,, 
LUCHTPOSTBLADEN UITGEDUND TOT EEN 

Op 1 juli verschenen niet 
alleen twee velzegels en 
een blokje op het thema 
Holland Promotion; er 
kwam ook een nieuw 
luchtpostblad aan de lo
ketten dat aan dit onder
werp gewijd is. 
Net nu het de buitenlan
ders op een aantal fron
ten duidelijk wordt ge
maakt dat Nederland 
niet hetzelfde is als Hol
land {W\\ PTT Post Frie
zen, Zeeuwen, Braban
ders enzovoort werkelijk 
uitmaken voor Hollan
ders?) wordt er een zegel 
en een luchtpostblad on
der de titel Holland Pro
motion gepresenteerd. 
Toegegeven: het bewuste 
thema wordt nergens ex
pliciet vermeld, niet op 
de zegels, niet op het 
blokje en ook niet op het 
luchtpostblad. Maar wél 
is het het trefwoord 
waaronder deze emis

sies 'naar buiten toe' 
(emissieprogramma. Pro
fil, persbericnten) wordt 
gepresenteerd. 
f-let vreemde daarbij is 
dat 'het buitenland' het 
tegenwoordig vaak beter 
doet dan Nederland zelf. 
Neem Polen: daar wordt 
de kreet holenderski 
steeds vaker vervangen 
door het correctere ni-
derlandzki. Bovendien is 
de Nederlandse ambas
sade in de hoofdstad 
Warszawa omgedoopt 
tot die van KróJewstwo 
Niderlandów ('Konink
rijk der Nederlanden' en 
niet meer - zoals voor
heen - het 'Koninkrijk 
Holland' uit de tijd van 
Lodewijk Napoleon!). 
Na de tariefwijziging 
van 1 januari 1995, 
waarbij het port voor 
brieven naar het buiten
land werd verhoogd en 
het tarief voor aerogram-
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Dit is het nieuwe Nederlandse luchtpostblad van 130 cent (oplage: 
500.000 exemplaren). Aanvankelijk was het de bedoeling dat er 
opl juli v/er verschillende luchtpostbladen van deze waarde zouden 
uitkomen. PTT Post zag daar echter van af. 

men van f 1.20 op f 1.30 
werd gebracht, duurde 
het een half jaar voordat 
er een aangepast lucht
postblad verscheen. Dat 
blad vermeldde niet eens 
een bepaalde waarde, 
maar was slechts voor
zien van het inschrift Port 
betaald Nederland/Port 
payé Pays-Bas. 
En nu verscheen er dus 
op 1 juli een luchtpost
blad van 130 c. voorzien 
van een ingedrukte zegel 
met een detail van de 
Nederlandse leeuw. Het 
luchtpostblad is ontwor
pen door Ruud van Em-

pel uit Amsterdam. 
De luchtpostbladen zijn 
in rasterdiepdruk ver
vaardigd op de Goebel-
pers. Het drukvel omvat 
overigens v/er verschil
lende luchtpostbladen 
(hoofdkleuren geel, 
rood, blauw en groen), 
maar van dit kwartet is 
alleen de gele versie aan 
de loketten gekomen (zie 
ook de rubriek De koers 
van Coerts elders in dit 
nummer). 
De drukrichting is 
B(oven) voor het gele en 
het rode blad, en 
O(nder) voor het blauwe 

en het groene. De druk-
richtingverschillen wor
den verklaard door het 
feit dat twee van de vier 
bladen kopstaand ten 
opzichte van de overige 
twee op het drukvel zijn 
geplaatst. 
In de vier hoeken van het 
drukvel zien we poskrui-
zen, net als halverwege: 
links, rechts en precies in 
het midden. Verticaal, 
halverwege het vel, zien 
we een aantal register-
balken e.d.: bovenaan, 
tussen 'blauw' en 'groen' 
drie magenta rechtnoek-
jes, daaronder driehoek
jes in magenta, geel, 
magenta, cyaanblauw, 
magenta, zwart en ma
genta en een schuine 
magenta streep. 
Tussen 'rood' en 'geel' 
een ten opzichte van de 
horizontale as gespiegel
de collectie, te beginnen 
van boven af met de 
schuine magenta streep 
en eindigend onderaan 
met de drie magenta 
rechthoekjes. 

De instructieve teksten op 
de vouwranden zijn in 
het Nederlands en En
gels gesteld. Opmerkelijk 
is de Kleine verschrijving 
moistering (in plaats van 
moistening). Verder zijn 
er tweetalige teksten Ne
derlands/Frans zoals Af
zender/Expediteur en 
Nederlana/Pays-Bas. 
De plakranden zijn voor
zien van synthetische 
gom. Rechts naast de ze
geltekening is een 5 mil
limeter brede fosforbalk 
aangebracht. 
De rastering van de kleu
ren valt moeilijk vast te 
stellen. Bij het geel zien 
we in het geheel geen 
raster. Het zwart is bij
zonder fijn gerasterd: 
horizontaal 12 en verti
caal 15 punten per milli
meter met een rasterhoek 

van -40 /40 graden. Het 
cyaanblauw is wat gro
ver gerasterd: 1 0 / / p u n 
ten per millimeter hori
zontaal/verticaal; dit 
raster staat onder hoe
ken van -60 /60 graden. 
Voor magenta geldt het
zelfde, maar dan 90 
graden gedraaid (dus 
7 /10 punten horizon
taal/verticaal, cq -
30 /30 graden). 
Het modelvel is op 9 
april 1997 voor akkoord 
getekend. 
Bij het 'groene' luchtpost
blad is goed te zien dat 
de adreslijnen niet alle 
even dik zijn. Uit de aan
tekeningen op het model-
vel valt op te maken dat 
de ontwerper niet geluk
kig was met dit 'groene' 
blad. maar dat besloten 
werd de productie niet 

op te houden omdat er 
geen garantie was dat 
de adreslijnen na het 
maken van nieuwe cilin
ders voor geel en cyaan
blauw beter uit zouden 
komen. 
Het artikelnummer van 
de nieuwe luchtpostbla
den is 975501, het inter
ne PTT-ordernummer is 
niet bekend. 
De papierrichting is I 
(staand), de papierdikte 
0.09 mm. 
Van elk van de vier lucht
postbladen werden 
500.000 exemplaren ge
drukt; voorlopig - ik 
schreef het hiervoor al -
is echter maar één blad 
verkrijgbaar gesteld; wat 
er met de overige 1.5 
miljoen luchtpostbladen 
zal gebeuren is niet be
kend. 

NIEUWE TELEFOONWIJZIGINGSKAART 
VAN 80 CENT IN HET TYPE-CROUWEL 

Van de telefoonwiizi-
gingskaart, aangekon
digd in 'Philatelie' van 
mei jl. (pagina 324) is 
een tweede oplage ge
maakt, eveneens gedrukt 
in driekleurenoffset. 
De gebruikte rastermaat 
is 120; bij het paars is 
het raster onder een 
hoek van 45 graden ge
plaatst; de twee andere 
kleuren zijn ongerasterd. 
Naast het ingedrukte ze
gelbeeld zien we rechts 
een 5 millimeter brede 
fosforbalk. De karton
richting is I (staand), de 
dikte is van het karton is 
0.15 mm. 
De drukvellen zijn drie 
bij zeven telefoonwijzi-
gingskaarten groot. Links 
op net vel is een vertica
le, meerkleurige Brunner-
balk geplaatst. Op de 
randen van het drukvel 
zijn tussen elke kaart een 

of twee verticale, respec
tievelijk horizontale snij-
lijntjes geplaatst. 
Halverwege elke kaart 
zien we poskruizen aan 
de linker-, rechter- en 
onderrand van het druk
vel. Binnenin het drukvel, 
op de kruisingen, vinden 
we ook overwegend ho
rizontale snijlijnties, 
soms ook verticale. 
Ver onder kaart 21 staan 
enkele donkerblauwe 
krabbels (Roti). Op de 
achterzijde van het druk 
vel is alles in donker
blauw gedrukt. De Brun-
ner-balk zit hier rechts. 
Op alle randen vinden 
we poskruizen halverwe
ge de kaarten. Krabbels 
pos) zijn te vinden onder 
kaart 19. 
Het modelvel werd op 1C 
juni 1997 voor accoord 
getekend. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdiieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagel i jks geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

K I L O W A A R M E T V E E L A L 1 9 9 6 / 1 9 9 7 U I T G A V E N 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland : met toeslag en tiogere waarden 
Oostennjk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering + hoge waarden 
Skandinavië: grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk : grote variatie + hoge waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië : veel nieuw en hoge waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden ƒ 60,00 + ƒ 4,00 porto / Orders boven ƒ 60,- portovrij 

Levenng uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op: 
Giro rek.nr 1834376 of SNS bank rek.nr. 82.19.07.581 

Levenng onder rembours + ƒ 8,00 porto Filatelistische frankering 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSPEN - Tel. 043-409349S 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP MNVRAAG 

100 gr 
18,00 
28,00 
16,00 
20,00 
13,00 
55,00 
10,00 
18,00 

16,00 

250 gr 
42,00 
66,00 
36,00 
50,00 
28,00 

130,00 
22,00 
38,00 

18,00 
40,00 
15,00 

I k g 
150,00 
240,00 
130,00 
170,00 
110,00 

80,00 
140,00 

60,00 
150,00 
50,00 



OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053-4335500 (privé 053-4321317) Fax 0534341094 

Onze eerste veiling in het zeizoen 1997/1998 staat gepland op 

vrijdag/zaterdag 29/30 augustus a.s. 
in congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te Apeldoorn. 

In 4 zittingen wordt o.a. het volgende aangeboden: 

* Ie ziting: betere zegels, series en kleine partijtjes van vrijwel alle EUROPESE landen 
en veel Overzee met uitgebreid MEMEL, FRANKRIJK en SCANDINAVIË incl. veel 
FINLAND. 
Ook is er aanbod van EO poststukken DUITSLAND, ENGELAND en FRANKRIJK! 

* 2e zitting: NEDERLAND met betere zegels en series incl. geplaat Ie emissie, veel 
postfris en ook veel kavels met verwachte opbrengsten van ƒ 50,- tot ƒ 100,-. 
POSTGESCHIEDENIS met veel brieven en stempelmateriaal incl. 
PUNTSTEMPELS (veel collecties stempels van één plaats!) en poststukken met alle 
emissies vanaf 1852 incl. veel BONTKRAAG, VETH en EXPRESSE. 
(Zeer belangrijk aanbod voor de STREEKVERZAMELAAR) 
O.G. met betere zegels, series en poststukken van o.a. Ned.-Indië en Ned.-Nw.-Guinea. 

* 3e zitting: Partijtjes betere zegels, series en poststukken Nederland en O.G., zeer 
geschikt voor de beginnende verzamelaar of handel. 
Collecties en dozen POSTSTUKEN alle landen, oude kaarten en munten. 
Verzamelingen buitenland in omslagen, een zeer belangrijk aanbod! 

* 4e zitting: Ca. 350 VEZAMELINGEN IN ALBUMS alle landen, 
beginnersverzamelingen tot uitgebreide speciaalverzamelingen incl. een 
PUNTSTEMPELVERZAMELING Nederland. BELANGRIJK en waardevol aanbod 
met diverse Europese landen compleet t /m 1996! 
Verzamelingen Nederland op bladen w.o. veel speciaalverzamelingen van één emissie. 
INSTEEKBOEKEN alle landen, met 650 kavels een zeer uitgebreid aanbod met 
Nederland, vrijwel alle Europese landen (incl. een handelsvoorraad RUSLAND), 
motief incl. veel Overzee enz. 
DOZEN!!! 

INTERESSE? Op aanvraag (brief, fax of telefoontje is voldoende) ontvangt U 
vrijblijvend de catalogus van deze veiling. 
Alle kavels zijn uitvoerig beschreven, zodat ook de schriftelijke bieder een goed beeld 
van de inhoud heeft. 

DE O.P.V., RUIM 26 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND 
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YVERT1998 
deel I Frankrijk kleur 39,— 

Ibis Monaco/Ver Europa kleur 24,— 
III West-Europa 2 delen 130,— 
VII Overzee O t/m Z 2 delen 120,— 

NVPH 1998 spec. cat. Ned./Geb. - nu met prijzen voor PZM, zegels op 
brieven tot 1950, prijsverhogingen voor Ned.-lndië 29,50 

Michel 1997/8 cat. Duitsland kleur 704 biz. 39,50 
cat. Oost-Europa 1826 bIz. 72,— 
cat. West-Europa 3400 bIz. 91 ,— 

VST (eng.) zakcat. Australië 1998 kleur 21,50 
Sakura (jap./eng.) cat. Japan 1998 kleur 288 biz. 32,50 
JSCA (jap.) spec. cat. Japan/Geb. 1997 783 biz. 97,50 

ZWITSERLAND 
SBK (duits/frans) semi-spec. cat. Zwitserland/Liechtenstein 1998 kleur 
585 bIz. met Zumstein- en Michel-nrs. (7e ed. Zwitserse Ver. van 
Postzegelhandelaren) 37,50 

Ceres (frans) semi-spec. cat. Frankrijk 1998 kleur 444 bIz. 48,50 
Heffermann (eng.) spec. cat. Zuid Afrika/Geb. 1997 kleur 286 bIz. 64,50 
MBA (hong.) cat. Hongarije 1997 kleur 1997 319 bIz. 39,50 
Facit (eng.) stempel-en brieven-cat. Zweden 1600 tot heden 392 bIz. 125,— 
ANK (duits) spec. cat. Oostenrijk/Geb. 1998 kleur 394 bIz. 57,50 
België Bond spec. cat. België/Geb. 1998 kleur 620 bIz. 45,— 
SchantI (duits) plaatfouten-cat. BR Duitsland 1997 kleur 216 bIz. 25,— 
ATC catalogus voor alle Nederlandse telefoonkaarten 1997 kleur 126 bIz. 17,50 
Brandt filat. woordenboek Frans/Duits/Eng./Ned. 88 biz. 17,50 
Zumstein filat. woordenboek in 13 talen 12,50 

AANBIEDING 
Michel 1996/7 West Europa 50,— 

Oost Europa 40,— 
Vlieg. Hollander cat., luchtpostbrieven Nederland/Overzeese Rijksdelen 

m. Zeppelin- en Katapultpost 384 bIz. (1991) 12,50 
Philex (duits) zatcat. Duitsland compleet 1996 kleur 573 bIz. 7,50 

zakcat. Engeland/Guernsey/Jersey/Man 1996 kleur 202 bIz. 7,50 
Missie-kilowaar BR Duitsland - zeer recent - met 35% 

gelegenheid/toeslag 500 g. 35,— 

DBZ - Deutsche Briefmarken 180 bIz. per ed. met vele aan- en 
verkoopadvertenties - 3 recente nrs. 
halfjaar-abonnement 13 nrs. incl. porti 

Nieuwe motlefcatalogi 
Yvert cat. olympische spelen 1896-1996 300 bIz. 
Inpeg. (ned.) wereldcat., bonden op zegels ed. 1997 
Domfil (eng.) wereldcatalogi met afbeelding van alle zegels, vermelding 

Yvert- en Michel-nrs ed. 1997/98 
vlinders/insecten 500 bIz. 
reptielen/dinosaurussen/prehist. dieren 250 bIz. 
vissen/schelpen/walen/pinguinen etc. 400 bIz. 

Lollini (frans) wereldcat. ruimtevaart op zegels 1997 kleur 320 bIz. 

15,— 
77,50 

79,— 
19,50 

49,50 
39,50 
65,— 
97,50 

Hoekstroken doorzichtig en 
zelfklevend - voor het vastzetten van 
brieven, blokken, kaarten, foto's. 
100 stuks ƒ 7,—; 
Aanbieding 1000 stuks 50,-

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/ 60mm perlOO 5,50 perlOOO 50,— 115/160mm 
62/ 62 mm per 100 6,50 per 1000 60,— 120/180 mm 
65/102 mm per 100 6,— per 1000 55,— 130/200 mm 
85/117 mm per 100 8,— per 1000 70,— 165/215 mm 
Glasheldere hoezen voor briefkaarten 107/150 mm 

voor Nederlandse FDC's 190/100 mm 

per 100 11,— per 1000 105,— 
per 100 15.— per 1000 140,— 
per 100 14,— per 1000 135,— 
per 100 20,—per 1000 170,— 
per 100 22,— per 1000 195,— 
per 100 9,—per 1000 80,— 

Orders tot ƒ 150,- plus ƒ 6,- verzendkosten. Orders tot ƒ 50,- alsmede levering 
aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling. 
Prijswijzigingen voorbehouden. Uitgebreide prijslijst gratis. 
Postgiro 1253414 - Bank ABN/AMRO 47.36.54.717 

RW. MEINHARDT 
International Booksellers 
Bleyenburg 5, 2511 VC 's-Gravenhage 
(vlakbij Centraal Station) ■ff 0703652227 

Onze winkel is geopend van maandag t/m vrijdag 9.0017.00; zaterdag 10.0013.00 

Besteladres Den Haag: Keiser & Zn  tel. 0703462339 
Besteladres Maastricht: Fa. Trynestel. 043/3214736 
Besteladres Rotterdam: Het Poststempel  tel. 010/4768175 (ook 'savonds) 

Indonesië  dnngend te koop gevraagd 
tegen WMBISTIMEM© hoge prijzen. 
Wij betalen voor de onderstaande blokken soms 

tot ± 100% Prangko / Zonnebloem. 

Blok 61 
62 
63 
64 
65 
66 
67/68 
69/72 
73/76 
79/80 
82/83 

2 0 ,  
14 ,  
65,— 
15 ,  
3 0 ,  
2 5 ,  
5 0 , ~ 
7 0 , ~ 
5 5 ,  
6 0 ,  

2 0 0 ,  

Voor de motiefseries van 19811992 betalen wij 
45% Zonnebloem of 50% Prangko 1997. 

Voor alle overige zegels en blokken van 19811992 
betalen wij resp. 35 en 40% van de catalogus. 

INTERACTION Implicit B.V. 
Matthijs Jostmeyer, 

Nieuwe Prinsengractit 62  1018 VT Amsterdam, 

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

Vc aKv Ol 
postzegelve i l ingen vo f 

Buitenhaven 5, 5211 TP 'sHertogenbosch 
Telefoon 0736 12 20 33 
Telefax 0736 13 67 39 

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

Door overmaking van ƒ 1 5 -
(giro 4600298) ontvangt u 
onze goed verzorgde, 
en rijk geïllustreerde catalogi. 

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur u 
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Uw verzameling en evt doubletten 
zijn gemiddeld weer ± 30 a 40% 
meer waard gerworden De nieuwe 
PRANGKO catalogus is uitgeko
men en daarin noteren de zegels 
en blokken weer fors hogere pnj
zen, bijna over de gehele lijn 
Anders dan in andere jaren ga ik 
hier nu niet in details op de nieuwe 
notenngen in Ik adviseer u een 
KATALOG PRANGKO INDONE
SIA 1998 aan te schaffen en zelf de 
pnjzen te vergelijken met de vorige 
catalogi 
Ik garandeer u "rode oortjes" en 
een paar aangename uren Door di
verse uitbreidingen en de opname 
van de nieuwe uitgiftes is het inmid
dels een boekwerk van meer dan 
■500 pagina's geworden  geheel in 
kleur 
Nieuw IS de opname van Neder 
lands Indië en de Japanse Bezet
ting Dit betreft uitsluitend de 
hoofdnummers en is meer bedoeld 
om een indruk te geven hoe de prij
zen voor deze zegels op de Indone
sische markt liggen Natuurlijk ko
men veel pnjzen aardig overeen 
met de onvolprezen N.V.P.H.
catalogus, maar m sommige geval

ff KATALOG PRANGKO 
INDONESIA ^ 

1998 i | 
s . 

••Hit Wihkelprijs 38,50 

Distributeur voor Nederland voor de 
handel Thum & Taxis 
(Henk V d Klis), Scheldeplein 20, 
1078 GR Amsterdam, tel 0206641202 

en wijken de prijzen ENORM af 
3p veilingen etc worden deze ze
els, ook met plakker, opgekocht 

loor de Indonesiers en gaan veel 
'an deze zegels weer richting Azie 
A'aar Ned Indiêjarenlang het stief
und was is het nu verreweg het 
neest interessante van alle zgn 
'Overzeese Rijksdelen" 

INANZTEST 
)it Duitse maandblad, uitgave met 
:en oplage van 300 000 exempla
en van de Duitse Consumenten
ond (Stiftung Warentest), wijdt m 
laarjulinummer drie hele pagina s 
an het beleggen in postzegels uit 
Ie regio Azië 

een eerdere uitgave van dit 
/laandblad voor Filatelie duidde ik 
1 bedekte term hier reeds op, 
laar mocht ik nog met in details 
eden De Duitse belegger wordt 
eadviseerd om te investeren in 
ostzegels van m n China, Thai
ind en Indonesië" De beleg
ingsaspecten van deze dne landen 

advertentie 

ALLE VERZAMELAARS 
VAN INDONESIË 

^ 

worden onderling met elkaar verge
leken en Indonesië steekt daarbij 
zeer gunstig af door het lage pnjsni 
veau en de veel kleinere oplagen 
dan bijv bij China, maar ook bedui
dend lager dan Thailand Jammer 
alleen dat men de prijsontwikke
ling van blok 17 in een grafiek 
weergeeft en daarbij blok 16 af
beeldt In onze Nieuwsbrief van j 1 
juni ging ik zelfs wat uitvoenger op 
het artikel van Finanztest in en 
onze komende AugustusNieuws
bnef zal naast veel andere interes
sante informatie o a ook een ver
taling van dit arükel bevatten Bent 
u geïnteresseerd in de IndonesieFi
latelie en staat u nog niet op onze 
verzendlijst, bel, schnjf of fax ons 
dan even en u knjgt graüs een 
exemplaar thuisgestuurd 

KLEINE OPLAGEN  GROTE 
GEVOLGEN 
Iedere wat meer geëngageerde ver
zamelaar weet dat, bij de ontwikke
ling van de prijzen, de grootte van 
een oplage, op kortere of langere 
termijn, een doorslaggevende fac
tor kan zijn 
Dat dit ook op korte termijn grote 
gevolgen kan hebben, bewijzen de 
meest recente uitgiften van Indone
sië Gaat u er maar even voor 
zitten want er is weer uitermate 
spannend NIEUWS! 
Nadat het de eerste vier maanden 
van dit jaar erg rustig was geweest, 
gingen de golven m een penode 
van nog geen zes weken weer hui
zenhoog 
Vanaf 30/4 t /m 5/6 werden vier 
Souvenir sheets (blokjes) uitgege
ven, nl "Indonesische kunstenaars" 
 "Edelstenen'  "Pacific '97" en 
"Milieu", elk in een oplage van 
70 000 stuks Dit IS beduidend meer 
dan voorheen maar blijkt slechts 
een druppel op een gloeiende plaat 
te zijn 
POS INDONESIA voert bewust een 
uitgifte politiek die de gemoederen 
meer dan bezig houdt Natuurlijk 
kan men er kntiek op hebben, 
maar het gevolg zou wel eens kun
nen zijn dat ze hiermee een solide 
basis leggen voor een gouden toe
komst In combinaüe met hun pro
ject "1.000.000 KOLEKTOR FILA
TELIS" en de stijgende welvaart 
gaat het er naar uitzien dat de opla
gen van de blokjes successievelijk 
zullen gaan süjgen naar enkele 
honderdduizenden stuks, met als 
gevolg dat de blokjes die t /m he
den zijn uitgekomen, met oplagen 
tot max 70 000 stuks steeds meer in 
pri)s zullen oplopen, het zgn "dub
belspiraal"effect Deze vier eerder 
genoemde blokjes waren alle direct 
uitverkocht, sterker nog, er heerste 
een soort koophystene 
Daar de orgamsaüe bij POS INDO
NESIA, wat het logistieke deel be
treft, nog steeds niet waterdicht is, 
bleken er opeens wederom te wei
nig gereserveerd te zijn voor de 
buitenlandse markt met als gevolg 
dat veel abonnementen gekort zul

MS 04 en MS 05 m een oplage van slechts 50 000 st Zeer fraai en een gouden 
toekomst' 
len worden en dus diverse verzame
laars deze uitgiften slechts gedeelte
lijk, of geheel met, uitgeleverd gaan 
knjgen 
Dit veroorzaakt veel onrust en ook 
WIJ vinden dit geen goede zaak, 
hoewel u begnjpt dat ik dit verhaal 
met zo uitvoeng uit de doeken zou 
doen als INTERACTION even
eens niet m staat zou zijn om aan 
haar verplichtingen te voldoen 
WIJ leveren zoals gewoonlijk 100% 
compleet uit Zo heeft ieder zijn 
speciahsaüe het lekkerste stok
brood koop je bij een Franse bak
ker, de smeuigste gerookte paling 
komt uit Volendam en de beste en 
meest complete levering van 
Indonesische nieuwtjes verzorgt 
INTERACTION. 

NU ABONNEREN! 
Wanneer u zich nu bij ons abon
neert leveren wij alles vanaf 1 janu
ari 1997 tegen abonnementsprijs, 
dus ook deze VIER blokjes voor ge
middeld ± ƒ 3 , - en dit terwijl de 
"dagpnjs' in Indonesië emd juli 
voor sommige van deze blokjes 
reeds op ± ƒ 9,- per stuk lag' 
Een speciale aanbieding m grotere 
aantallen, zelfs tegen een fors hoge
re pnjs, kunnen wij nu nog niet ma
ken, daar komen we later wel op te 
rug Laat eerst de rook maar een 
beetje optrekken Maar wel heb
ben we op dit moment reeds een 
Ijzersterk alternatief 

HET IJZERSTERKE 
ALTERNATIEF 
Van twee van deze vier blokuitgiften 
bestaan ook de zgn MINISHEETS, 
velletjes, deze keer, met negen ze
gels, m n van de emissie INDON. 
KUNSTENAARS en van de EDElr 
STENEN. Het worden de caulo-
gusnrs MS 04 en MS 05 en zijn het 
vervolg op MS 01 "Ind /Austr " -
MS 02 ''Tante Tien' en MS03 
'WWF/Neushoom" alle uit 1996 
De grote verrassing zijn de oplage-
aantallen voor beide sheets, 50 000 
stuks DUS NOG MINDER DAN 
DE BLOKJES en dat terwijl er van 
bijv MS 02 Tante Tien" 100 000 st 
werden uitgegeven De blokjes zijn 
nominaal Rp 2 000 en de mini 
sheets Rp 6 000 elk Met beide mini-
sheets waren grote drukproblemen 
MS 04 was gepland voor 30 april 
maar kwam pas begin juli m de ver-

INTERACTION is de officiële agent voor de KATALOG PRANGKO 
voor Europa en de U.S.A. 

koop Ook MS 05 kwam weken te 
laat op de markt 
Terwijl de hele wereld zich druk 
maakte over de schaarse blokjes, 
konden wij ons verzekeren van een 
met oninteressant contingent van 
deze minisheets 

VOORSPELLING 
Déze twee minisheets konden op 
den duur wel eens veel interessan
ter worden dan de blokjes zelf De 
gemiddelde Indon verzamelaar 
vindt NU Rp 6 000 (te) veel geld 
maar zal ze later toch gaan kopen 
Een identiek geval als bij de blokjes 
nr 90 en 99, die vondt men 
indertijd ook te duur (Rp 5 000) 
maar noteren inmiddels 9x en 5x 
nominaal, resp Rp 45 000 en 
Rp 25 000' 
Ik heb in het verleden vanaf deze 
plaats vaker koopadviezen gegeven 
inzake Indonesië Degenen die 
daarop reageerden kunnen achter 
af heel tevreden zijn Denkt u o a 
eens aan de 'Jakarta '95" blokjes, 
SS Singapore, MS 01 etc etc Ook 
deze keer raad ik u met klem aan 
om gebruik te maken van de vol
gende 

SUPERAANBIEDING 
Bestelcode 97-08/01 
MS 04 Indon. kunst p.st. ƒ 9,50 
Bestelcode 97-08/02 
MS04 idemper 11 st voor ƒ 100,— 
Bestelcode 97-08-03 
MS 05 Edelstenen p.st ƒ 9,50 
Bestelcode 97-08/04 
MS 05 idem per 11 st voor ƒ 100,— 
(/1 stuks = 1 voor uw verzameling en 
lOst als belegging of later als prima ruil 
obfectj 

Levering zolang de voorraad strekt 
WIJ behouden ons het recht voor 
om uw bestelkwantum te reduce
ren, daar wij zoveel mogelijk verza
melaars willen laten meeprofiteren 
Orders boven ƒ 300,- zijn portovnj 
Ons onbekende klanten leveren wij 
ook direct wanneer men tegelijker 
tijd een referentie verstrekt 
(posu handel), of een cheque op
stuurt Onze abonnees krijgen deze 
minisheets normaal uitgeleverd 

INTERACTION ImpUcit BV 
(Matthijsjostmeijer) 
Nieuwe Prinsengracht 62 
1018 VT AMSTERDAM 
Tel. 020-6235375 
Fax 020-4272993 

m 
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POSTZEGELVEILING 

Hogeweg 118 
4382 RK Vlissingen 

Tel. 0118-411878 
Fax 0118-411879 

POSTZEGELVEILING Z/^. ^}><^. UZy ^OMS^ 
Enkele opmerkelijke resultaten uit onze laatste veiling: 
Kavel 371 Kleinrond INGEN op no 19 Inzet 1 2 5 -
Kavel 534 Kleinrond SOESTERBERG op no 56 Inzet 1 5 -
Kavel 2483 Voorraad Nederland in 7 albums Inzet 2000-
Kavel 2586 Verzameling Indonesië tot 1995 Inzet 8 0 0 -
Kavel 2851 Verzameling poststukken Ned Indie Inzet 5 0 0 -

Opbrengst 390,-
Opbrengst 230,-
Opbrengst 5200,-
Opbrengst 2200,-
Opbrengst2100,-

Onze volgende veiling te Gouda vindt plaats op 25 oktober 1997 
NOG TOT 1 SEPTEMBER MOGELIJK O M GOED 

MATERIAAL IN TE LEVEREN VOOR DEZE VEILING! 

Uw inzending wordt gepresenteerd m een van de meest verzorgde 
catalogi van Nederland met als resultaat DE BESTE OPBRENGSTEN 
Informeert u eens vrijblijvend naar onze gunstige inzendvoorwaarden 
Discretie verzekerd Bij interessante objecten desgewenst kosteloos 
bezoek aan huis 

0118-411878 
De moeite waard! 

DOOR OVERMAKING VAN ƒ 5,-
(Portokosten) 

ONTVANGT U ONZE ZEER LUXE 
CATALOGUS GRATIS, 

giro 3536041 bank 64.30.04.424 

MUNT- POSTZEGELHANDEL DE RUITER B.V. 
INKOOP - VERKOOP - TAXATIE 

Dringend te koop gevraagd 

Wij zi jn op zoel« naar: 

Verzamelingen Nederlandse, buitenlandse en frankeergeldige postzegels. 
Verzamelingen munten en Nederlandse bankbiljetten. 

412 
Postbus 7080, 3286 ZH Klaaswaal Tel: 0186 - 571366 Fax : 0186 - 571890 

Gratis prijslijsten van Nederlandse munten, bankbiljetten en postzegels. 
Naast onze aantrekkelijke prijzen hebben wij voor particulieren ook een spaarsysteem ! 



HOSTlAfAARDE. 
STUKKEIU SAMENSTELLING: A. BOSMAN, POSTBUS 6994 , 6503 GL NIJMEGEN 

EN DRS J. SPIJKERMAN, POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 
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NEDERLAND 
Holland Promotion: één 
nieuw luchfpostblad 
Op 1 juli is een nieuw 
qeïllustreerd luchtpost
blad verschenen, met in 
het zegelbeeld de Ne
derlandse Leeuw en een 
waardeaanduiding van 
130 cent. Het postblad is 
qewijd aan Nederlandse 
folklore en zal het als 
een stukje 'Nederland
promotie' zeker goed 
doen in het buitenland. 
Het postblad heeft qeel 
als hoofdkleur, met net 
zegelbeeld in een donke
re variant van die kleur. 
Vijf adresregels, 'lucht
postblad' en aerogram
me en een luchtpostrand 
in rood en blauw langs 
de linkervoorzijde. Illus
traties: huizen aan de 
Zoanse Schans, een te
geltableau met tulpen
motief en een paar be
schilderde klompjes. De 
teksten met betrekking tot 
dichtplakken en openen 
van het postblad zijn in 
het Nederlands en het 
Engels afgedrukt, 
n Profil nummer 135 
(ondigde PTT Post naast 
Jit exemplaar aanvanke
ijk nog 3 andere lucht
jostbladen aan, maar 
iie worden (voorlopig?) 
liet in omloop gebracht. 
Helaas, want ook deze 
)ntwerpen van Ruud van 
:mpel mochten er zijn: 
1. (rood): zelfportretten 
'an Rembrandt en Van 
_'ogh plus een Rietveld
toel; 

(groen): Stormvloed
ering Oosterschelde, 
nolens Kinderdijk, 
tandbeeld Ir. Lelv; 
. (blauw): oude kaart 
an Nederland, KLM

vliegtuig, een sleepboot 
van Smit Internationale. 

Telecomkaart 
Wellicht ten overvloede 
wijzen we nog even op 
de nieuwe Telecomkaart 
(80 cent Crouwel) die dit 
voorjaar verscheen: de 
vierde alweer. De kaart 
staat beschreven in de 
rubriek Verzamelgebied 
Nederland in het mei
nummer (pagina 324); 
ze is niet aan het loket te 
koop, maar kan 
besteld worden 
bij PTT Post Filate
lie de Verzamel
service in Gronin
gen; op het mo
ment dat wij dit 
schrijven (eind 
juni) is zojuist het 
bestelnummer bekend 
geworden: 377904. De 
Kaart is zowel postfris als 
gestempeld te verkrijgen. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Canada 
Ter gelegenheid van de 
het bloemenfestival Que

bec en fleurs 97 is een 
Canadese briefkaart ver
schenen met in het zegel
beeld (45 c.) een afbeel
ding van de blauwe pa
paver. De kaart kost 
/ 5 c. en is verkrijgbaar 
sinds 4 april 1997. 

Frankrijk 
Simplifiezvous la vie! 
Essayez l'enveloppe fim
brée (oKvel: 'Maak het u 
gemakkelijk! Probeer de 
voorgefrankeerde enve
lop eens') is een slogan 
die i a Poste liet aanbren
gen op de lege velden in 
een recent boekje met 
zelfklevende postzegels. 

Men maakt in Frankrijk 
niet ten onrechte reclame 
voor het gebruik van 
postwaardestukken: een 
folder uit april 1997 leert 
dat er op dat moment 
ruim 75 verschillende 
Franse postwaardestuk
ken in omloop waren. 
Tellen we onderstaande 
meldingen daarbij op, 
dan zijn het er meer dan 
honderd! Of dat voor de 
verzamelaar nu zo ge
makkelijk is... 

SMPUFSEZ

VOÜSIAVIE! 

ESSAYEZ 
VSNVELOm 

Sinds vorig jaar is in 
Frankrijk dïe Postexport
enveiop voor het verzen
den van documenten ver
krijgbaar. Van deze ste
vige kartonnen envelop 
bestaan twee formaten, 
162x229 mm en 
248x328 mm, voor zen
dingen tot respectievelijk 
100 gram en 500 gram. 
De Postexporfenvelop 
kon tot nu toe uitsluitend 
verstuurd worden binnen 
de Europese Unie en 
naar Zwitserland. Op 14 
april 1997 zijn twee 
nieuwe Postexport^enve

loppen verschenen, elk in 
de twee hiervoor ge
noemde formaten: 
a. voor de overige lan
den van Europa plus ge
heel Afrika (klein 12 i., 
groot 35 f.); 
D. voor Amerika, Azië en 
Oceanië (klein 15 f., 
groot 50 f.). 
Soortgelijke enveloppen, 
maar dan met zegel

beeld Marianne du Bi
centenaire (blauw, zon
der waardeaangifte), 
zijn er voor correspon
dentie van en naar de 
overzeese gebiedsdelen, 
zoals Martinique en Reu
nion (klein 12 f., groot 
34 f.). 

De emissie 'De reis van 
een brieP, die op 8 mei 
1997 uitkwam, bestaat 
naast velzegels en een 
postzegelboekje ook uit 
zes verschillende pret ó 

(5). Dat levert dus in to
taal 31 verschillende en
veloppen op. De setjes 
worden verkocht sinds 
30 juni 1997 en kosten 
respectievelijk 30 f. (set
jes van 5 enveloppen) en 
36 f. (de setjes van 6 
stuks). 

GrootBrittannië 
We tonen een afbeelding 
van het Schotlandlucht
postblad 'Alexander 
Graham Bell' (gemeld in 
meinummer). Fraaie 

Bell. A't=sandcr Graham 

^^^^^^^^^H^^^^Mi^^H 
> 

pos/erenveloppen met 
correspondentiekaart. 
De kleurrijke afbeelding 
uit het zegelbeeld wordt 
links op elke envelop nog 
eens vergroot weergege
ven, terwijl men op de 
achterzijde telkens het 
complete beeldverhaal 
van zes zegelbeelden 
kan zien. De setprijs be
draagt 36 f. 

In de reeks geïllustreerde 
postwaardestukken naar 
aanleiding van Fron
ce 98, de eindstrijd om 
het WK voetbal, versche
nen op 2 juni 1997 weer 
vier enveloppen en vier 
geïllustreerde briefkaar
ten. De uitvoering van 
deze stukken is gelijk 
aan die van de vorige 
exemplaren uit de reeks 
(gemeld in september 
1996). Van de steden 
waar de wedstrijden ge
speeld zullen worden, 
zijn ditmaal Nantes, Pa
rijs, Marseille en Lyon 
aan de beurt. De set van 
vier briefkaarten kost 
20 f., de vier enveloppen 
kosten samen 24 f. 

En dan zijn er nog prèt

óposterenveloppen ver
schenen met zegelbeel
den en illustraties gewijd 
aan zes Franse departe
menten/provincies: 
FrancheComté (5 stuks), 
Nord  PasdeCalais 
(5), Vendee (5), Proven
ce (6), Loire (kastelen, 5 
stuks) en Rhone  Alpes 

î 

plaatjes, onder andere 
van de /nter^e^site van 
de National Geographie 
Society. Deze afbeelding 
is om twee redenen inte
ressant: Alexander Gra
ham Bell stond als uitvin
der van de telefoon aan 
de wieg van het interna
tionaaftelefoonnetwerk 
dat uiteindelijk het Inter
net moQe\i'\\(. maakte, en 
Bell was bovendien voor
zitter van de National 
Geographic Society. 

Het nieuwste Schotland
luchtpostblad, versche
nen op 1 juli, is gewijd 
aan de dierenwereld in 
de Highlands en de Is
lands. Op het moment 
dat we dit schrijven, heb
ben we het nog niet on
der ogen gehad, maar 
het zal ongetwijfeld heel 
wat aanknopingspunten ^ 
bieden voor thematische °
verzamelaars. 

Op 25 maart verscheen !^ 
een luchtpostblad met als ^ 
onderwerp de legendari = 
sehe kapitein James ^ 
Cook en zijn schip de ~ 
Endeavour. Het lucht ^ 
ostblad is zoals gebrui ^ 
:elijk rijk qeïllustreerd, ^ 

met een afbeelding van 2 
een replica van het = 
schip, een portret van ^^— 
Cook en een wereldkaart 410 
met daarop aangegeven " ' W 
de reis van de oorspron
kelijke Endeovournaar 
Australië en NieuwZee
land (1768) endereis 



von het nagebouwde 
schip van Australië naar 
Engeland (1997) Prijs 
van het luchtpostblad: 
45 p. 

Sinds 1 april 1997 is er 
in GrootBrittannië een 
nieuw standaardlucht
postblad in omloop, 
waarbij het Royal Mail 
Infernationalembleem 
vervangen is door het 
Royal Mail\ogo. De prijs 
is 36 p.; het luchtpost
blad is ook verkrijgbaar 
in verpakkingen van zes 
stuks voor £ 1.99 Exem
plaren uit deze verpak
kingen zijn voorzien van 
een blauwe discount star 
op de achterzijde. 

Aan Gibbons Stannp 
Monthly (juni) ontlenen 
we het bericht dat een 
eerder aangekondigd 
luchtpostblad ter gele
genheid van de koninklij
ke Gouden Bruiloft niet 
zal verschijnen. 

Een verlaat bericht: in 
oktober 1996 zijn in En
geland air packs uitge
bracht met vier verschil
lende kerstdecoraties: 
kerstbomen. Schotse rui
ten, sneeuwpoppen en 
tulpen. Verschillende for
maten (C3 en C4), maar 
alle geschikt voor ver
zending over de hele we
reld. 

Italië 
Briefkaart (750 I.) met in 
het zegelbeeld het logo 
van '50 jaar UnioneFila

telica Siciliana' en links 
op de kaart dat van de 
tentoonstelling 
ExpoM 97, die van 25 
tot en met 27 april ge

houden werd in Palermo. 
Drie afzenderliinen en 
drie adresregels, met on
deraan de kaart kaders 
voor het invullen van de 
postcode, de woonplaats 
en de provinciecode van 
de geadresseerde. Uitgif
tedatum 16 april. ^ 
Briefkaart op postzegel: 

nig opzien baren, maar 
in Liechtenstein wordt het 
jubilerende kantoor te 
Schaan vereeuwigd op 
een geïllustreerde brief
kaart. Het zegelbeeld 
(90 r.) toont fiet postkan
toorschild, terwijl op de 
keerzijde een oude foto 
van het kantoor is afge

I Poste Italiane 

ESPOSIZIONE MONDIALE Dl FILATELIA 
Milano 23 ottobre 1 novembre 1998 

een Italiaanse briefkaart 
die in 1931 werd uitge
geven ter gelegenheid 
van de opening van het 
nieuwe station van Mil
aan (Michel P74), staat 
afgebeeld op een post
zegel uit het blokje 
;ta)/o 98(21 maart), die 
gewijd is aan de themati
sche filatelie. 

drukt, waarop ook een 
postkoets te zien is. De 
kaart komt uit op 22 au
gustus, bij de opening 
van de postzegeltentoon
stelling Vaduz 97. 

Namibië 
Een nieuwe briefkaart 
van Namibië, die in mei 
werd uitgegeven, heeft in 

» MAUGUSrWT 

Liechtenstein 
Het 125jarig bestaan 
van een postkantoor zal 
in de meeste landen wei
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navolging van recente 
ZuidAfrikaanse uitgiften 
in het zegelbeeld de tekst 
Inland standardised pos
tage  gestandaardi
seerd binnenlands po r t 
wat weer eens iets an
ders is dan het eenvoudi
ge'Port betaald'. De 
voorzijde van de kaart is 
versierd met tekeningen 
van de vetplant Lithops 
ruschiorum; de keerzijde 
is blanco Prijs 75 c. 

Oostenrijk 
Buitenlandkaart' op 9 
mei 1997 bracht Oos
tenrijk een briefkaart van 

6 s. uit, met in het zegel
beeld Slot Hellbrunn in 
Salzburg. De belijning 
en belettering is aange
bracht in oranje, waarbij 
de postale aanwijzingen 
niet alleen in het Duits, 
maar ook in het Frans 
zijn aangebracht, de taal 
van de ÜPU. Naast de 
scheidingslijn in het mid
den van de kaart staat 
verticaal de tekst 'Oos
tenrijk  uw vakantiebe
stemming'. Vijfkleuren
offset, wit ß/oTopkar
ton, oplage 700 000 
stuks 
Binnenlandkaart: op 11 
juli verscheen in de reeks 
Bescherm bedreigde 

dieren en planten een 
briefkaart van 6.50 s. 
met in het zegelbeeld 

Scouf/ngluchtpostblad 
dat gemeld werd in het 
maartnummer. De eerder 
gemelde uitgiftedatum 
moeten we corrigeren: 
dat is 11 september 
1996, zoals te zien is aan 
het eerstedagstempel 

Verenigde Staten 
De postzegeltentoonstel
ling Pacific 97'm San 
Francisco was aanleiding 
tot de uitgifte van twee 
kleinformaatbriefkaarten 
met de Golden Gotebrug 
in het zegelbeeld. Op de 
ene kaart (20 c , uitgege
ven op 6 februari) ziet 
men de brug in het mor
genlicht; de andere kaart 
|50 c , 6 maart) toont 
hem bij het vallen van de 
avond. Beide kaarten 
werden ons toegezonden 
door de heer J. Diesveld, 
die de tentoonstelling be
zocht in juni. 

Op 7 mei verscheen een 
briefkaart (20 c ) met in 
het zegelbeeld Shepard 
Hall, een van de kenmer
kende gebouwen van het 
City College of New 
yorMCCNY) ,da t l50 
jaar bestaat De oplage 

A E R O G R A M M E BYAIRMAILPABAVION 

1926 1996 

TOth ANNIVERSARY 
OF SCOUTING IN 

PAPUA NEW^ GUINEA 

COWMTItV o r O eSTI NATION 

twee egels [Erinaceus eu
ropaeus) De opmaak 
van deze briefkaart is 
gelijk aan die van vorige 
kaarten uit de reeks, met 
belijning en belettering 
in donkerbruin. Vijfkleu
renoffsetdruk, wit Bio
Topkarton, oplage 2 
miljoen stuks. 

PapoeaNieuwGuinea 
De afbeelding toont het 

van de kaart is 28 mil
joen stuks. 
Stripfiguren op brief
kaarten komen niet al
leen voor in België, maar 
ook in de Verenigde Sta
ten. Op 22 mei werd een 
set van tien kaarten uit
gegeven met het be
raamde konijn Bugs Bun
ny in het zegelbeeld en 
als illustratie op de keer
zijde De set kost $5.95 



30e INTERNATIONALE 
POSTZEGELVEILING 

12 t/m 15 november 1997 
Inzenden tot uiterlijk: 

29 augustus 

De komende herfst is Hamburg weer de ontmoe

tingsplaats voor onze nationale en internationa

le klantenkring. Ook ditmaal heeft men ons een 
aanzienlijk aantal grote en kleine filatelistische 
kostbaarheden ter veiling toevertrouwd. Tot onze 
vreugde kunnen wij u bijvoorbeeld nu al de liqui

datie van de magnifieke Memelcollectie van dr. 
Petersen en een hoogwaardig aanbod aan ver

zamelingen van het Duitse Rijk, Duitse koloniën 
en postkantoren in het buitenland, Duitsland na 
1945 en van Europa in het vooruitzicht stellen. 

Ik ^ 
Inzendingen voor onze herfstveiling zijn tot ui

terlijk 29 augustus welkom. Wellicht wilt u zelf 
momenteel niet Inzenden, maar kunt u wel be

middelen bij de inzending van een ander; de 
bemiddeling van goede objecten honoreren wij 
met een passende provisie. 

Onze veilingcatalogus verschijnt midden okto

ber. U kunt nu al uw gratis exemplaar reserveren 
 per brief, telefoon of fax. 

I X 
BESTELBON voor: 

□ Veilingcatalogus herfst 1997 
□ Informatiebrochure 
Q Inzendformulieren 

Nnnm . 

o 

f 
1 

Adres 

Plnnts 
l J 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRÜDER EHRENGUT 

Postbus 10 30 07 • 20020 Hamburg • Duitsland 
Tel. +494023 34 3536 • Fax H494023 04 45 

A A A X A ^ ^ . m ^ A A 

MONDIAL STAMPS b.v. 
* Internationale Postzegelgroothandel 

* Postzegelveiling Limburg 
* Amsterdamse Postzegelveiling 

* De postzegelexpres (speciaalzaak) 
Brinkgreverweg 1315  7413 AA Deventer 

Tel. 0570633258 Fax. 0570636293 

Holland Londen 

Internationale 
POSTZEGELVEILING 

in de zalen van 
"MOTEL EINDHOVEN" 

Aalsterweg 322  Eindhoven  Tel. 0402116033 
ZATERDAG 6 SEPTEMBER 

Bezichtiging v.a. 09.00 u.  Aanvang veiling 11.00 u. 
Er worden ca. 5000 kavels geveild w.o. 

VERZAMELINGEN 
NEDERLAND EN BUITENLAND 
LOSSE NUMMERS EN SERIES 

NEDERLAND EN BUITENLAND 

Speciale aandacht voor Nederland en Koloniën, België, 
Duitsland en Gebieden, IJsland met veel topmateriaal 

en tevens leuke afdeling poststukken. 

Kijkdagen ten kantore te DEVENTER 
Zaterdag 30 augustus t/m Donderdag 4 september 

(na telefonische afspraak) 

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

gratis toegestuurd 

POSTZEGEL 

POSTZEGELVEILING LIMBURG 
Brinkgreverweg 13, 7413 AA DEVENTER, 

Tel. 0570631224 Fax. 0570636293 

Voor komende vei l ingen 
G E V R A A G D : 

* Betere collecties 
* Gehele nalatenschappen 

* Betere losse zegels o f series 
V O O R S C H O T : 

* Tot ell< bedrag mogelijk 
C A S H : 

* Wi j kopen ook t egen contan te beta l ing 

MONDIAL STAMPS b.v. 
Brinkgreverweg 1315  7413 AA Deventer 
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Afbeeldingen van de vier Australische moerasvogels 
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Australië 
Moerasvogels 
De Australische moeras
gebieden oefenen een 
grote aantrekkingskracht 
uit op vogels. Op 2 juni 
verscheen een vier waar
den tellende serie Aus
tralische postzegels met 
afbeeldingen van moe
rasvogels uit het Kakadu-
gebied in het Noordeliik 
Territorium. Dat gebied 
herbergt zo'n drie mil
joen v/atervogels van 
meer dan zestig soorten. 
Afgebeeld zijn de jacana 
(met de bijnaam 'Jesus-
vogel' omdat hij de kunst 
verstaat op v/ater te lo
pen), de kleine ijsvogel, 
de brolfo (één van de 
grootste kraanvogels) en 
de jabiru (bijnaam 
'zwarthals-ooievaar', de 
enige Australische ooie
vaarssoort). 
De zelfklevende postze
gels hebben een waarde 
van 45 c. Ze zijn uitge
geven in blokken van 
vier, rollen van honderd 
én (daar gaat het in deze 
rubriek immers om) peel-
and-stick boekjes met 
tien zegels. 

Azoren (Portugal) 
Houtsnijwerk 
De Portugese Azoren 
kwamen op 14 april met 
een viertal postzegels, 
waarop verguld houtsnij
werk te zien is. Het gaat 
om barokke altaarstuk
ken: 49 e. druiventros 

met bladeren, 80 e. kin
derfiguur, 100 e. engel
tje en 140 e. kind met 
last. 
De vier zegels zijn ook in 
een postzegelboekje ver
krijgbaar. De inhoud van 
het boekje wordt dan ge
vormd door een strip van 
vier zegels. Prijs van 
zo'n boekje is 369 e. Er 
zijn 50.000 boekjes in 
orliloop gebracht. 

SAMENSTELLING: W.M.A. DE ROOIJ, 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

'Kunst in België'. Het 
boekje zal vier zegels 
van 17 f. bevatten met 
daarop afbeeldingen 
van schilderijen van Féli-
cien Rops, Felix de 
Boekc, de kunstbeweging 
Cobra en Gustave van 
de Woestijne. Op de 
omslag wordt aandacht 
besteed aan de 200ste 
verjaardag van het Mu
seum voor Schone Kun
sten in Gent. 

Duitsland 
Boekje van 11 mark 
In verband met de tarief
verhoging in Duitsland, 
die op 1 september van 
kracht wordt, verschijnt 
er op 14 augustus een 
boekje met tien postze
gels van 110 pf. uit de 
serie 'bezienswaardighe
den'. De postzegel zelf, 
met een afbeeloing van 
slot Bellevue te Berlijn, is 
op die dag ook nieuw. 
Volgens het Duitse post
zegelblad Deutsche 
Briefmarken -Zeitung 
(DBZ) wordt begonnen 
met een voorraad van 
2.298.000 stuks. Ook nu 
worden de boekjes weer 
verpakt in doosies (zoge
noemde blisters). En voor 
wie nog verder wil gaan: 
zestig van die doosjes 
gaan in één kartonnen 
verpakking. Eén boekje 
per doosje heeft een tel-
blok. Voor het eerst zul-

De vier postzegels in het veertiende boek|e van Azoren 

België 
Zetiklevend boekje 
In België zijn tot dusver 
geen zelfklevende zegels 
in gebruik genomen, en 
ook geen zegels zonder 
waarde-aanduiding. 
Daar komt nog dit jaar 
verandering in. Naar 
verluidt komt er een 
boekje met tien bloemen-
zegels die aan beide 
voorwaarden (zelfkle
vend en zonder waarde
aanduiding) voldoen. 
Welke frarikeerwaarde 
de zegels zullen verte
genwoordigen is nog 
niet bekend! 

1998 
Op 9 maart 1998 ver
schijnt in België een 
boekje met als thema 

len de boekjes ook van 
een barcode voorzien 
zijn. 

Faeröer 
De kerk in Hvalvik 
Als gevolg van de ge
bruikte bouwmaterialen 
en de meedogenloze 
stormen op de Faeröer 
waren kerken op de Fa
eröer gewoonlijk geen 
lang leven besenoren. 
Op dit moment bestaan 
er nog tien houten kerk
gebouwen. De oudste 
daarvan is de kerk van 
Hvalvik (1829). Onder
zoek heeft aangetoond 
dat op dezelfde plek eer
der tenminste zeven an
dere kerken stonden (en 
weer verdwenen). Op 15 
september verschijnen 

De beide zegels tonen buiten
en binnenkant van de kerk te 
Hvalvik 

twee postzegels van 
4.50 k. die ae aandacht 
vestigen op deze kerk. 
Ookkomt er een boekje 
met tien zegels. 

Finland 
80 jaar onafhankelijk 
Het is dit jaar tachtig jaar 
geleden dot FinlancTzijn 
onafhankelijkheid ver
kreeg. De postdienst gaf 
daarom op 23 juni een 
speciaal postzegelboekje 
uit. De vier zegels beel
den de vier jaargetijden 
in de Finse natuur uit. Zo 
wordt de lente vertegen
woordigd door het lelie
tje-van-da len, de zomer 
door witte wolken aan 
een blauwe hemel, de 
herst door fraaie na
jaarsbladeren en de win
ter door sneeuwkristallen. 

den met het resultaat; hij 
begon helemaal op
nieuw, nu met het land
schap waarin het epos 
speelde als decor. T\\r\ 
verloofde functioneerde 
als muze en als model. 
Drie zegels vormen het 
drieluik: driemaal 
2.80-H0.60 m. Het in een 
oplage van 600.000 
exemplaren vervaardig
de boekje kost dus 10.20 
marken. 

»lOwnNtjwo s<joMtnNwg) i 

Het drieluik naar het Kalevala-
epos 

Frankrijk 
Marianne de Luquet 
De A^arionne-zegel van 
Briat, zeveneneenhalf 
jaar geleden in omloop 
gekomen, maakte op 14 
juli plaats voor de nieu
we Marianne du 14 juil-
let, een ontwerp van Eve 
Luquet. Afgebeeld is het 

NELMVUODENAIKAA N E U A V A R I A 
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De vier jaargetijden in het Finse onafhankeli|kheidsboekje 

De vier postzegels heb
ben alle een waarde van 
2.80 m., zodat de ver
koopprijs van het boekje 
op 11.20 m. komt. Er 
zijn 1 miljoen boekjes 
vervaardigd. 

Dag van de Postzegel 
Het meesterwerk van de 
Finse schilder Akseli Gal-
len-Kallela, het drieluik 
'Aino' naar het Kalevala-
epos, is te vinden op drie 
zegels in het op 5 sep
tember te verschijnen 
boekie ter gelegenheid 
van ae Dag van de Post
zegel. Sinds 1991 wor
den in Finland Pro Filate-
/(o-zegels uitgegeven met 
als doel de Finse kunst te 
etaleren en - door mid
del van de toeslag -
fondsen voor de filatelie 
te verwerven. 
De jonge schilder had 
maar liefst drie jaar no
dig voor zijn triptiek. Hij 
begon ermee tijdens zijn 
studie in Parijs. Terug in 
Finland was hij ontevre-

De nieuwe Franse Mananne-ze-
gel verscheen op 14 juli, voorlo
pig nog uitsluitend in de waar
den 2 /O en 3 80 f , ook komen 
er al meteen boekjes met tien 
zelfklevende postzegels zonder 
waarde-aanduiding 

gezicht van een jonge 
vrouw met een fladde
rende haardos. Niet het 
slechtste symbool voor 
een land... 

Groot-Brittannië 
Boekje met postkaarten 
Op 10 juni verscheen in 
Groot-Brittannië een se
rie postzegels met be
roemde vliegtuigontwer-
pen. De serie markeert 



het vijftigste sterfjaar van 
één van de grootste 'ar
chitecten van de luchf, 
Roy Chadwick. 
Een boekje met tien post
kaarten, gebaseerd op 
de zegelafbeeldingen, 
verscheen op dezelfde 
datum. Het is de tweede 
maal dat zo'n boekje 
verschijnt; Hendrik VIN 
met zijn vrouwen teken
den voor nummer één. 

Guernsey 
Eilandscnalfen 
Ook Guernsey brengt 
zelfklevende zegels uit. 
Het gaat om drie zegels 
die enkele piekjes en ge
bouwen van het Guern
sey laten zien waarop de 
eilandbewoners zo trots 
zijn. 
De drie postzegels ver
schenen op 24 april. Op 
de zegel van 18 p. is 
Shell Beach afgebeeld, 
een strand aan de 
noordkant van het eiland 
Herm met een grote ver
scheidenheid aan schei
pen. Op de zegel van 
25 p. staat La Seugneur
ie, de woning van de 
'baas' van het eiland 
Sark. Op de zegei van 
26 p. staat Castle Cornet 
van Guernsey zelf. Het 
gebouw diende ter be
scherming van de haven 
van St Peter Port. 

De postzegels van Guernsey 
zi|n verkriigbaar in boekjes van 
acht stuks (18 en 25 p ), respec
tievelijk vier stuks (26 p ). Ver
der worden ze ook verkocht in 
doosjes van honderd (18 en 
25 p ) 

Gouden huwelijk 
Op 20 november ver
schijnt op Guernsey een 
serie van zes postzegels 
ter gelegenheid van net 
gouden nuwelijk van het 
Brits koninklijk paar. Er 
komt dan ook een groot
formaat boekje uit; de 
prijs ervan bedraagt 
£ 8 . 4 8 . 

Hongkong 
Er blijkt op 27 februari 
van dit jaar toch een 
boekje met postzegels ter 
gelegenheid van het Jaar 
/an de Os verschenen te 
zijn. Het boekje bevat 
wee velletjes met eik drie 
zegels van $3.10 en drie 
'an $1.30 als inhoud. 
5e enorme vertragingen 
n uitlevering  ik schreef 

er al eerder over  hou
den onverminderd aan. 
Nederlandse handelaren 
konden ze op het mo
ment dat ik dit schrijf nog 
steeds niet leveren. 

Japan 
Furusatovelletjes 
Er verschenen in Japan 
weer diverse regionale 
[Furusato) boekjesveiie
tjes. Deze velletjes zijn 
op de eerste plaats ver
krijgbaar in net desbe
treffende district, maar 
ook bij een aantal grote 
Japanse postkantoren. 
Ze zijn in het gehele land 
te gebruiken. Sommige 
zijn met een kaftje ver
krijgbaar (regionaal ver
vaardigd), andere weer 
niet. Informatie hierover 
is moeilijk te verkrijgen. 
Intussen verschenen de 
volgende Furusatovelle
tjes: 

Inmiddels moet weer een 
drietal nieuwe Maleisi
sche boekjes verschenen 
zijn. 
Op 1 maart ging het om 
een aan het railverkeer 
gewijd exemplaar, dat 
aandacht besteedt aan 
het Light Rail Transit Sys
tem. Het boekje bevat 
tien postzegels van 
30 c : vijf met een trein 
bij nacht, en vijf bij dag. 
Op 7 mei volgde een 
boekje met afbeeldingen 
van bergbloemen (met 
als inhoud tweemaal vijf 
zegels van 30 c ) . 
In augustus stonden de 
posterijen met een boek
je stil bij de twintigste in
ternationale conferentie 
PPSEAWA 1997. 

Man 
Golfsport op Man 
De post op Man heeft 
een eigen golfclub met 

Datum 
2504 
2504 
2504 
1505 
3005 
3005 
*■ waarden in 

District 
Hokkaido 
Shizuoka 
Shizuoko 
Kagawa 
Hokkaido 
Okayama 

yen 

Zegels' 
10x80 
10x50 
2x5x80 
10x80 
10x50 
10x80 

Thema 
rhododendron 
theeoogst 
berg Juii 
kasteel Marugame 
hermeli|n 
kasteel Okayama 

Kroatië 
Heilige Moeder van de 
vrijheid 
In het februarinummer 
van 1996 schreef ik over 
twee boekjes van Kroatië 
die in 1995 verschenen 
zouden zijn. Ik had de 
informatie uit het Duitse 
postzegelblad Michel 
Rundschau. Ik zag de 
boekjes echter nimmer 
tot kortgeleden. 
Het blijkt te gaan om één 
postzegelboekje met twee 
velletjes van tien exem
plaren van de op 14 au
gustus 1995 uitgekomen 
zegels van 0.65 kn. Ze 
tonen afbeeldingen van 
geplande monumenten 
voor gevallenen: Pièta 
Croatica en een her
denkingsgebouw. 
Met deze zegels nam 
Kroatië afscheid van het 
verschijnsel 'verplichte 
bijplakzegels'. Deze ze
gels waren verkrijgbaar 
in normale vellen, in 
minivelletjes van 20 èn 
in velletjes van 10 voor 
postzegelboekjes. Er zijn 
in totaal 14.000 boekjes 
vervaardigd. 

Maleisië 
Drie boekjes 
Boekjes uit Maleisië krijg 
je niet zomaar te pak
ken. Het vorig jaarver
schenen vlinderboekje 
bijvoorbeeld heb ik nog 
steeds niet onder ogen 
gehad. 

meer dan honderd le
den. Enigen daarvan 
reisden met een foto
graaf langs enkele be
kende golfbanen op het 
eiland en poseerden 
voor de foto's die ge
bruikt werden voor de 
serie postzegels van 29 
mei. Het gaat op de ze
gels overigens in de eer
ste plaats om drie be
faamde holes en een tee 
(steuntje van waaraf de 
bal geslagen wordt). 
Tegelijk met de serie ver
scheen ook een grootfor
maat postzegelboekje. In 
het boekje zitten enkele 
zegelvelletjes plus het 
minivelletje. Verder be
vat het veel foto's en tekst 
met betrekking tot de ge
schiedenis van de golf
sport op Man. De prijs 
van het boekje is £ 4.54. 

Marshalleilanden 
Pacific 97 
Ter gelegenheid van Pa
cific 97 in San Francisco 
(Verenigde Staten) ver
scheen op 29 mei een 
boekje met zeven postze
gels. Met de zegels sloeg 
men twee vliegen in één 
klop: hondercTjaar post
zegels Marshall Eilanden 
en nonderdvijftig jaar 
postzegels Verenigde 
Staten. 
Het gaat om zes postze
gels van 50 c. met af
beeldingen van zegels 
van het Duitse Rijk uit 

Vóórdat de Marshalleilanden over een echte postdienst beschikten 
werd correspondentie te voet of per kano bezorgd. Bij belangrijke »wmi 
personen werd aan de bestelling  afhankelijk van de status van de ^^ 
geadresseerde  een gift toegevoegd 

1889 in de waarden 3, 
5 (cijfer), 10, 20, 25 en 
50 pf. (rijksadelaar). 
voorzien van de opdruk 
MarschallInseln in zwart 
uit 1897 en een postze
gel van $1.00 waarop 
de eerste Amerikaanse 
zegels staan afgebeeld. 
Allie zegels zijn voorzien 
van hetHogo van 
Pacific 97. 

NieuwZeeland 
Kerstmis 
Al jarenlang staat 
NieuwZeeland als eer
ste in de startblokken 
voor het uitgeven van 
kerstzegels. Dit jaar ver
schijnen ze al op 3 sep
tember. Het gaat om zes 
zegels met als motief het 
NieuwZeelandse kerst
lied Te Harinuivan Wil 
low Macky. Het lied gaat 
terug tot één van de eer
ste kerstvieringen in 
NieuwZeeland: in 1814 
bij Rangijhoua Bay in de 
Bay of Islands. Een ze
vende zegel is alleen in 
boekjes verkrijgbaar. 

Namibië 
Boekjes voor binnen
landse post 
Al eerder meldde ik de 
eerste twee boekjes van 
Namibië. Ze verschenen 
begin dit jaar en bevat
ten vijf postzegels zonder 
waardeaanduiding. De 
zegels (bij boekje 1 een 
vlinderzegel uit 1994, bij 
boekje 2 de onafhanke
lijkheidszegel uit 1995) 
zijn bedoeld voor bin
nenlandse brieven. De 
prijs van de boekjes is 
$N 5.00. 
In april schijnt boekje 3 
verschenen te zijn, met 
vijf zegels die een af
beelding van de wever
vogel tonen. 

Nederlandse Antillen 
Wenszegels in boekje 
Al eerder meldde ik net 
op 16 april in de Neder
landse Antillen versche
nen boekje met wensze

gels. Het zijn wensen in 
grote verscheidenheid: 
Mefde, positivisme, gefeli
citeerd, moederdag, cor
respondentie en succes. 
Het boekje, vervaardigd 
op de nieuwe boekjes
machine van Enschedé, 
bevat acht van deze ze
gels: tweemaal 40 c , 
driemaal 75 c , éénmaal 
85 c. en 100 c , twee
maal 110 cent en één
maal 225 c. Totaal: 9 
gulden en 35 c. 
De boekjeszegels verto
nen overigens belangrij
ke verschillen met de op 
dezelfde dag verschenen 
'gewone' velzegels. 

bo ta hala 
rosea i tende 

Het zevende boekje van de Ne
derlandse Antillen 

Polen 
Zes nieuwe boekjes 
Kennelijk was de Poolse 
post tevreden met het re
sultaat van de boekjes
proeven in Warschau en 
Lods; zes nieuwe boekjes 
zagen namelijk onlangs 
het licht. Het gaat om 
boekjes van 2.00 en 
2.40(31 mei), van 5.00 
en 6.00 (3 juni) en nog 
eens van 5.00 en 6.00 
zloty (7 juni). Volgens 
een Poolse correspondent 
hangt de uitgifte van de 
boekjes samen met het 
bezoek van de paus aan 
Polen. De inhoud van de 
boekjes wijst daar overi
gens niet op. 
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Verenigde Staten 
Bugs Bunny op postzegel 
vereeuwigd 
Op 22 mei werd de on
sterfelijkheid van de 
stripfiguur Bugs Bunny 
uit de stal van Warner 
Bros gevierd met de uit
gifte van een bijzondere 
postzegel van 32 c. Het 
konijn (W/iaf's up, doc?) 
staat erop afgebeeld met 
fiet bekende worteltje, 
leunend tegen een be
weeglijke brievenbus. 
Het konijn wordt be
schouwd als ambassa
deur voor Stampers, een 
project waarmee de 
postdienst probeert de 
jeugd meer aan het ver
zamelen te krijgen. 
Er zijn ook postkaarten 
met Bugs Bunny vervaar
digd. Tien van zulke 
kaarten vormen een 
postkaartenboekje, het 
derde sinds vorig jaar. 

ZuidAfrika 
Nieuwe ontwikkelingen 
Sinds begin 1997 is een 
aantal ZuidAfrikaanse 
boekjes ook verkrijgbaar 
in ongesneden stroken 
van vijf stuks. Het eerste 
boekje waarbij dat mo
gelijk was, is het Big 5
boekje. Met de 'grote 
vijf' worden bedoeld 
neushoorn, buffel, leeuw, 
luipaard en olifant. De 
inhoud van het boekje 

bestaat uit vijf zegels 
voor luchtpostkaarten. 
W e kenden dit soort stro
ken al eerder van 
NieuwZeeland en 
Hongkong. 
De Government Printer 
beschikt vanaf medio 
1997 over een Super 
Autofixboekjesmachine 
van het fabrikaat Step
han Mayer International 
te Bristol. De machine 
kan ongeveer 6.000 
boekjes per uur fabrice
ren, tot nu toe werd er 
met de hand vervaar
digd: 2.000 boekjes per 
persoon per dag. 
De kortere productietijd 
van de nieuwe machine 
geeft veel nieuwe moge
lijkheden. Men denkt nu 

Het nieuwe boekje heeft rechts 
een gat voor het ophangen in 
een rekje 

al aan een groter assorti
ment en aan kortlopende 
bijzondere boekjes die 
bijvoorbeeld ter gelegen
heid van tentoonstellin
gen of conferenties kun
nen worden uitgegeven. 
De met de machine ver
vaardigde boekjes zijn 
groter en zijn voorzien 
van een gat voor bevesti

\ï£ QQl0£ir 
De zes driehoekzegels in het Zweedse boekje 

, in een display. 
; het vorig jaar ver

schenen Big 5boekje 
verscheen intussen in de 
nieuwe versie. 

Zweden 
Drieboekzegels in boekje 
Originaliteit kan de 
Zweedse postdienst niet 
ontzegd worden: drie
hoekzegels in een boek
je: dat is nog niet eerder 
vertoond. 
Op 21 augustus verschij
nen ze: zes wenszegels 
met afbeelding van de 
eland. De eland {elk) 
wordt in Zweden vaak 
de koning van het bos 
genoemd. Het is dan ook 
het grootste Europese 
zoogdier: een eland kon 
drie meter long worden 
en een schouderhoogte 
van twee meter bereiken. 

Een mannetje kon wel 
zeshonderd kilo wegen. 
Zes kleurige zegels met 
afbeeldingen van op 
speelse wijze getekende 
elanden vullen het 
Zweedse boekje. De ze
gels zijn bestemd voor 

het frankeren van brie
ven en kosten daarom 
elk 5 k. 
Een museum in een mu
seum 
Op dezelfde datum ver
schijnt in Zweden een 
boekje met vier postze
gels van 8 k.: het tarief 
voor eersteklas brieven. 
Het zogenoemde 'Gu
stoaf llFs Museum van 
Antiquiteiten' is geves
tigd in de beeldengalerij 
van het Stockholmse pa
leis. Deze galerij was 
eerder onderdeel van het 
Nationale Museum voor 
Schone Kunsten. 
Op de zegels staan fo
to s van antieke sculptu
ren van het museum: één 
met de galerij van de 
muzen en de andere met 
de slapende Endymion. 

Antieke sculpturen (en ook kopieën daarvan) waren zeer ge 
de achttiende eeuw Gustav lil kocht de collectie, waaronder deze 
Edymion. 

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROERGROEN

LANDIJSLANDFINLAND en ALAND postfris en gebruikt. 
Gratis pri jsl i jst op aanvraag. Postbus 23 

6950 AA Dieren 

PZH RON HERSCHEIT "''''''■''^ZtTz^^l^l 

P o S T Z E G E L H A N D E L H O O G V L I E T 
T E L . 0 1 0  4 1 6 0 1 5 0 

Al 25 jaar verzorgen wij uw abonnementen op landen en/of 
motieven. Ook uw mancolijsten zijn bij ons in vertrouwde 
tianden. Natuurlijk leveren wij ook alle vertrouwde merken 

op tiet gebied van filatelistische benodigdtieden. 
Binnenban 263C, 3191 CG Hoogvliet Rt. 

(Tussen Maxis en Albert Heijn) 
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B R I E V E N  B R I E V E N  B R I E V E N 
«~ AANKOOP 
Wij zoeken brieven van alle gebieden  Japan, China, Korea, Duitsland, Rusland, 
Baltische Gebieden, West & OostEuropa, vele overzeese landen! Graag grote 
verzamelingen etc! 
Spoedige betaling via postgiro! Stuur ons 'n luchtpostkaartje of 'n fax en vraag onze 
aankoopvoorwaarden (Engels of Duits)! 
*■ VERKOOP 
Vindt u iets voor uw verzameling in de grootste brievenvoorraad in Japan! 
Omschrijf ons uw verzamelgebieden exact (landen, thema, etc.) en onze computer 
drukt een prijslijst voor u af, omschrijving in het Engels of Duits, MICHEL
nummers, prijzen in ƒ of BF! Stuur ons 'n luchtpostkaartje of 'n fax! 
«- VEILINCEN 
Maandelijkse veilingen, slechts brieven, min. 1000 kavels per veiling - uniek in heel 
Oost-Aziëü Geïllustreerde catalogus (omschrijving Engels, MICHEL-nummers) 
komt bijna uit, stuur ons een luchtpostkaartje of 'n fax! GRAAG ONTVANGEN WU OOK UW INLEVERING! 
Vraag onze inleveringsvoorwaarden (10.5% korting, spoedige betaling!) 
Correspondentie in het Duits, Engels, Frans, Russisch, Japans en wij verstaan 
Nederlands! 

THE COVER EXCHANGE 
Ofuna P.O. Box 63 

Kamakura, Kanagawa 247, JAPAN 
Tel: 0081-467-47-3650 Fax: 0081-467-47-3651 

Albanië 
Batlisctie Staten 
België 
Bulgarije 
Duitsland 
Frankrijk 

Griekenland 
Hongarije 
Italië 
Joegoslavië 
Oostenrijk 
Polen 

Europa van 1845 tot 1945! GRATIS PRIJSLIJSTEN! 
Portugal 
Roemenië 
Rusland 
Scandinavië 
Tsjecho Slowakije 
Zwitserland 

Elke lijst bevat postzegels van klassieken tot 1945, geprijsd door 
**, *, en O. Ook variëteiten, misdrukken, proeven, poststempels, 
postgeschiedenis, belastingzegels, telegramzegels, literatuur. 

J. BAREFOOT LTD 
P.O. BOX 8 YORK Y03 7GL ENGLAND 

telefoon 0044 1904654241 faxnr. 0044 1904656906 



Passie van kunstenaar Legs Boelen 
leidde tot winnend ontwerp 

NEDSmiDER ERSIEBlMNlßNDSEONIWERPER VANAmNESEIEGEL 
Op 25 juni verschenen in Albanië twee zegels (10 leke en 25 

leke) en een blokje (80 leke) waarop de Albanese dichter Faik 

Konica (1875-1942) is te zien. De ontwerper van deze zegels 

is Legs Boelen, een beeldend kunstenaar uit het Brabantse 

Nieuwkuijk én sinds 25 juni de eerste buitenlander die een 

postzegel voor Albanië mocht ontwerpen. 

Toen Legs Boelen anderhalf 
jaar geleden een programma 
over Albanië op de televisie 
zag en de Albanese volksmu
ziek hoorde, was hij zó ont
roerd dat hij wel stante 
pede naar dit land wilde 
vertrekken. 'Ik ben 
zeer geïnteresseerd in 
volksmuziek. Samen 
met een vriend treed ik 
op met Brabantse 
volksmuziek.' Letter
lijk 'stante pede' ver
trok Boelens niet, maar 
nog geen twee weken 
later landde hij op hel 
vliegveld van Tirana. 
'Ik ga zelden zonder 
mijn gezin en zo spon
taan op vakantie.' Toen 
Legs Boelen terugkeer
de was hij niet alleen 
veel bijzondere ervarin
gen rijker maar had hij 
ook nog de belofte op 
zak mee te mogen doen aan 
ontwerpwedstrijd voor postze
gels. Al moest hij op een de
finitieve uitnodiging nog lang 
wachten... 

Enkels in de modder 
In april 1996 arriveerde Legs 
Boelen in de Albaneese 
hoofdstad Tirana. 'Je stapt zó 
uit het vliegtuig met j e enkels 
in de modder.' Door de merk
waardige hobby van een 
vriend belandde hij al gauw 
op het postkantoor van de 
hoofdstad. 'Deze man heeft 
de merkwaardige gewoonte 
om vrienden die naar het bui
tenland gaan, te vragen om 
voor hem voor een tientje 
postzegels uit dat land op een 
envelop te plakken. Omdat er 
veel kunstenaars onder die 
menden zijn, is er een heel 
Dijzondere verzameling ont
staan van enveloppen die je 
sijna mail-art kunt noemen. Ik 
ton niet achterblijven, maar 
)p het postkantoor in Tirana 

snapten ze er niets van. Wie 
ging er nu voor zoveel geld ze
gels plakken op een envelop 
zonder deze te versturen? Ze 
begrepen al helemaal niet dat 

Legs Boelen met een eerstedagenvelop' 
het blokje dat hij voor de Albanese PTT 

van de twee zegels en 
ontwierp 

ik deze zegels ook nog eens 
gestempeld wilde hebben. Ik 
kwam daar niet verder.' Bij 
het verlaten van het postkan
toor zag Legs Boelen een an
dere ingang waar kaartjes hin
gen met de woorden 'filatelie' 
erop. 'Daar lag zelfs een rode 
loper!' Het tapijt weerhield 
hem niet steeds verder (en ho
ger) het gebouw te betreden 
tot hij uitkwam bij de kamer 
van de directeur. 'Deze man 
sprak goed Engels en was me
teen enthousiast over het 
idee. Hij stuurde zijn secreta
ris erop uit om de postzegels 
te bemachtigen en tegelijk 
van verschillende stempels te 
voorzien.' In de tussenüjd 
raakte Legs Boelen in gesprek 
met Gjergji Butka die niet het 
hoofd van het postkantoor 
bleek te zijn zoals Boelen in 
eerste instantie dacht, maar 
directeur van de Albanese 
post. Butka vertelde dat er 
jaarlijks een postzegelont
werpwedstrijd werd uitge

schreven onder beeldend 
kunstenaars. Spontaan bood 
hij Boelen aan mee te doen; 
het zou de eerste keer zijn dat 
een buitenlander deelnam. 
Legs Boelen reageerde en
thousiast en hoorde vervol
gens een lange tijd niets. 

Tien ontwerpen, twee weken 
'Tot er in augustus vorig jaar 
een brief kwam, keurig in het 
Engels vertaald, met de vraag 
of ik binnen tien dagen mijn 
ontwerpen kon insturen. 
Meer dan tien ontwerpen 
voor drie thema's in nog geen 
twee weken!' Boelen liet zich 

niet kisten en reageer
de bliksemsnel. Om 
weer lange tijd niets te 
horen. 

Faik Konica 
Eind november bleek 
dat de Nederlandse 
kunstenaar de eerste 
prijs had gekregen 
voor zijn ontwerp van 
een postzegel van Faik 
Konica. Basis voor dit 
ontwerp was een klein 
fotootje van de dichter. 
Boelen heeft deze foto 
uitgehard en liet alle 
grijstinten wegvallen 
zodat alleen een scha
duw overbleef Met die 
schaduw ging hij aan 

het werk. Legs Boelen kreeg 
ook nog een tweede prijs voor 
een ander ontwerp 
waarop de Albanese 
v r i j h e i d s s t r i j d e r 
Skanderberg staat. 
Boelen won daar
mee in totaal vijf
honderd dollar, een 
enorm groot bedrag 
voor Albanese be
grippen. 'Dat land is 
zo arm dat er al hele
maal geen geld is 
voor het behoud van 
cultuur. Studenten 
en kunstenaars hon
geren naar kennis 
maar het land zat ja
renlang potdicht. 
En het is nog moei
lijk. ' Legs Boelen 
hoefde daarom niet 
lang te denken over 
een bestemming 
voor het geld. 'Het 
geld moet daar blij
ven. Op deze reis 
heb ik een aantal 

boeiende en gastvrije kunste
naars ontmoet en kennis ge
maakt met de directie van het 
nationaal museum. Zo is het 
idee ontstaan in dat museum 
een bibliotheek of archief met 
beeldend materiaal te realise
ren. Ik schenk het geld daar 
graag aan: op die manier kun
nen ook de mensen in Alba
nië meer inzicht in de moder
ne kunst krijgen.' 

Voorvechter Albanese taal 
De Albanezen kunnen door 
de postzegel ook al zien wat 
moderne kunst is: het ont
werp van Legs Boelen is heel 
eenvoudig, modern en lijkt 
een beetje op een linoleum-
snede. Een ontwerp dat Koni
ca, 'de prins van de Albanese 
taal', een voorvechter van 
deze taal en verdediger van de 
belangen van Albanië op in
ternationaal niveau alle eer 
aan doet. 

Hulp welkom 
Wie Legs Boelen wil steunen 
met het opbouwen van een bi
bliotheek bij het Nationaal 
Museum in Tirana kan dat 
doen met het afstaan van 
(beeldend) materiaal zoals 
kunstboeken en kunsttijd
schriften of met geld. U kunt 
contact opnemen met Legs 
Boelen (073-5114871) in 
Nieuwkuijk. 

Noorse Krikhaar 

POSTASHQIPTARE 
ALBANIAN POST 
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De door Legs Boelen ontworpen zegels en het blokje 



VAMGOERTS SAMENSTELLING. GERRIE COERTS 
TELEFOON: 0 5 0 - 5 4 9 2 3 1 3 

UITGIFTE HANDBOEK POSmAARDEN 
NEDERLAND IN ANDERE HANDEN OVER 

Het Handboek Postwaar-
den Nederland is in an
dere handen overge
gaan. Bohn Stafleu Van 
Loghum heeft de zaak 
overgedaan aan uitge
verij Joh. Enschedé Am
sterdam, een zusterbe
drijf van de postzegel
drukker. Omdat postze
gels niet in het basispak
ket van de oude uitgever
ij thuishoren - Bohn Staf
leu Van Loghum is ge
specialiseerd in medi
sche uitgaven - is tot de 
overdracht besloten. 

Enschedé heeft in de eer
ste aflevering niets ver
anderd aan stijl en in
houd van het Handboek 
De eersteling van de 
nieuwe uitgever is trou-
v/ens een prachtige afle
vering, vooral voor men
sen ciïe belangstelling 
hebben voor riet Konink
lijk Huis. Zo zijn er af
beeldingen van niet-uit-
gegeven zegels ter ere 
van het Rocie Kruis te 
zien, met portretten van 
onder anderen (toen 
nog) prinses Juliana, 
prins Hendrik en konin
gin Wilhelmina. Uit het 
bijbehorende artikel over 
de Rode-Kruiszegels van 
1927 blijkt dat het be-

ünks voorstudie van de hand 
van L Hagedoorn voor een 
Rode-Kruiszegel met het portret 
van prinses Juliono 
Onder de vier verschillende 
postzegelboekles die m |uni '27 
aan de loketten verschenen Het 
was de eerste maal in Neder
land dat toeslagzegels ook in 
deze vorm verkri|gbaar waren 

RdODEWUlS-ZEGELS 

IRDDDE K R U I S ' Z E C E I S 
IÖ67 —*- ' 1927 

lavwscTMinvA«''" 

nnaoe KRUIS-ZECEIS 
iaÉf7 ,,H|, itfBf 

2DVAfii7«CT.=r.2-

® taüf 

Boven prins Hendrik geeft het 
goede voorbeeld, hi| Reeft zo
juist een aantal Rode Kruisseries 
aangeschaft 
Rechts devoorzi|deen'titelpa 
qina' van een presentatieboekie 
door het Hoofdbestuur van PTT 
aangeboden aan het Rode 
Kruis Identieke boek|es werden 
aangeboden aan koningin Wil 
helmina en aan enkele andere 
hooggeplaatsten 

grip 'verkoopbevorde
ring' ook aan het eind 
van de jaren twintig al 
behoorlijk was ingebur
gerd. Het publiek werd 
bijvoorbeeld met behulp 
van (viertaligel) posters 
opgeroepen om de vijf 
zegels te kopen. Prins 
Hendrik gaf het g^oede 
voorbeeld en kocht veer
tig series. Mocht hij ze 
netjes hebben bewaard 
dan kan zijn dochter 
prinses Juliana - voorop
gesteld dat ze de zegels 
Fieeft geërfd - bij verkoop 
ervan nog een aardige 
zakcentje opstrijken, 
postfris doen ze tegen
woordig rond de 100 
gulden per serie. 

Btm^&ioaen aan 
Hef Hoof dDesniur van 

ber nederMDdscfte Roode Kruis 
ter b«rißnerin9 aan de uft̂ ifi« 
van de Roode KrulS'ZeeetesPiP 

junfigz? 
De Dlrect'eur'Ceneraaf der F.T.T. 

Nog veel kostbaarder 
zijn de vijf verschillende 
postzegelboekjes die 
naar aanleiding van de 
uitgifte verschenen. Vier 
daarvan staan in de 
NVPH-catalogus geno
teerd voor prijzen die 
uiteenlopen van 1 000 
tot 2.250 gulden. De 
prijs van het vijfde boek
je, met een kafttekst die 
aan de uitgifte is gewijd, 
is onbekend. Daarvan 
zijn er slechts elf ver
vaardigd; ze werden als 
presentatieboekje uitge
geven en onder anderen 

aan de koningin, het 
Rode Kruis, het Neder
lands Postmuseum en 
PTT-secretaris mr. J.F 
van Royen ter hand ge
steld. 
Ook de uitgiften van 
1949 en 1953 die in het 
teken staan van het Rode 
Kruis worden in het 
Handboek Postwaarden 
Nederland beschreven. 
Informatie over het 
Handboek Postwaarden 
Nederland wordt ver
strekt door uitgeverij En-
schede in Amsterdam, 
telefoon 020-5858600 

'MODERN' KAN OOK KOSTBAAR ZIJN: 
AUTOMAATZEGEL VAN 130.000 MARK 

De strokenautomaat rukt 
op. Over de gehele we
reld verspreid staan ze
ker vijftienduizend ma
chines opgesteld die au
tomaatstroken spuwen. 
En alhoewel het een nog 
jong verzamelgebied is 
(de oudste stroken date
ren van het eind van de 
jaren zestig, de meeste 
zijn van de jaren negen
tig) zijn er tal van uitgif
ten die veel kostbaarder 
zijn dan het bedaagdere 
broertje, de gewone ge
tande postzegel. Een en 
ander blijkt uit de nieuwe 
editie van Michels Auto-
matenmarkenSpezial-
Kataiog 1997, die on
langs verscheen. 
De absolute 'topstrook' is 

een Franse automaatze
gel uit 1969 met een ca
taloguswaarde van 
130 000 mark Het gaat 
om een strookje van de 
plaats Montegeron Es-
sonne. 
Ook andere Franse 
stroken uit die pe
riode zijn goed voor 
tienduizenden (cafa-
logus)marken. 
Nederlandse auto
maatstroken zijn 
minder kostbaar. 
Uitschieter is een 
strook met een fout-
druk van de waar
de: catalogusprijs 
150 mark. 
In de nieuwe Mi-
chel-catalogus wor
den zestienduizend 

verschillende automaat
zegels vermeld. De re
dacteuren van Michel ko
men tot in totaal negen
enveertig landen die au
tomaatzegels uitgeven of 
uitgegeven hebben - het 
loopt van Andorra tot 
Cyprus en van Finland 
tot Zimbabwe. 

Automatenmart<en Spezial-Kalalog 1997 



LEZERS PHILATELIE'REAGEREN 
GEPRIKKELD OP NORDJYSK-ELLENDE 

De bijdrage over het 
Deense postzegelhuis 
Nordjysk in de mei-afle
vering van deze rubriek 
leverde nogal wat res
pons van lezers op. Rode 
draad in de reacties is 
dat mensen die zaken 
hebben gedaan met 
Nordjysk zkh opgelicht 
voelen. Op het moment 
dat ze hun geld terug 
vragen doet het Deense 
bedrijf er alles aan om 
de terugstorting (zo lang 
mogeliJK) te voorkomen. 

W a a r d e b o n 
Een voorbeeld: Geert 
Rebbers ontvangt op 20 
april 1995 een pakket 
waarin - zo beloofde de 
folder - veel kostbare ze
gels Nederland zouden 
moeten zitten. Veel ze
gels krijgt hij, maar de 
beloofde filatelistische 
hoogstandjes zitten er 
jammer genoeg niet in. 
Rebbers stuurt het pakket 
terug en vraagt het geld 
op zijn rekening terug te 
storten. Vrij snel daarna, 
op 13 mei, krijgt hij al 
bericht. Nordjysk belooft 
hem echter geen terug
storting, maar stuurt hem 
een tegoedbon. Rebbers, 
enigszins cynisch: 'Met 
die checiue kan ik bij 
Nordjysk weer prachtige 
nieuwe pakketten ko
pen', om daar meteen 
aan toe te voegen, 'maar 
dot wil ik natuurlijk niet'. 
Rebbers vraagt de Denen 
opnieuw om de terugga
ve van zijn geld. Geen 
reactie en daarom stuurt 
Rebbers op 1 juli nog
maals een brief met de
zelfde vraag. Omdat 
Drieven schrijven kenne-
jk niets oplevert griipt 
Ie inmiddels boze filate-
ist herhaaldelijk naar de 

telefoon (kosten: meer 
dan een gulden per mi
nuut) en Krijgt steeds te 
horen dat het geld on
derweg is. Pas midden 
septernber (vijf maanden 
na de eerste protest-
irief), krijgt Rebbers ein

delijk zijn cheque. He-
aas valt het bedrag van 
lie cheque ruim hon-
jerddertig gulden lager 
it dan het bedrag dat 
ij had betaald - nog 

ïven afgezien van die 
;osten die hij heeft moe-
en maken. Rebbers' 
:onclusie: 'De zaak riekt 
och naar oplichting'. 

Noorse avonturen 
'ob van Hoof uit Alle-

veer schrijft dat Nordjysk 
in Noorwegen nog veel 
verder gaat. Daar ont
vangen mensen die niets 
besteld hebben, pakket
ten onder rembours. Als 
ze betalen merken ze dat 
de zending enkele zakjes 
met goedkope postzegels 
bevat. De door Nordjysk 
aangegeven catalogus
waarde is hoog. ROD: 
'Misschien gaat het om 
een waarde in lires...'. 
Het gaat meestal om 
deelzendingen: Nordjysk 
zegt toe dat er later meer 
zaf volgen. Wie betaalt -
bijvoorbeeld omdat er 
een filatelistische zen
ding van een veiling of 
handelaar wordt ver
wacht - heeft pech. Een 
brief naar Denemarken 
levert steevast hetzelfde 
antwoord op: 'De zegels 
zijn bij ons telefonisch 
besteld, maar als u dat 
niet zelf bent geweest zal 
iemand u wel nebben 
willen dwarszitten.' De 
toezending van volgende 
deelleveringen blijft in 
dat geval achterwege. 
Voor boze brieven heeft 
men bij Nordjysk een 
standaardreactie klaar
liggen: 'Wij hebben u uit 
ons klantenbestand ge
haald omdat wij geen 
zaken wensen te doen 
met iemand die zulke 
grove beschuldigingen 
uit aan ons adres. Wi j 
accepteren geen valse 
bescfiuldigingen en be
schouwen deze als straf
baar. Bij herhaling zul
len wij u aanklagen en 
tevens aansprakelijk stel
len voor de gevolgen 
hiervan.' 

T^^ee tips 
Rob van Hoof meldt ver
der dat het Noorse post
zegelblad Norsk Fiiafe-
listisk Tidsskrih een brief 
van Nordjysk heeft ont
vangen waarin de firma 
het blad dreigt 'gerechte
lijke stappen' te zullen 
nemen als er onwaarhe
den worden gepubli
ceerd. Van Hoof: 'Ze 
schuwen het gebruik van 
ferme, dreigende taal 
dus niet. Laat u zich hier
door echter niet afschrik
ken; het is allemaal lucht 
en ze hebben geen poot 
om op te staan.' 
Twee tips heeft Van Hoof 
voor verzamelaars die 
met de praktijken van het 
Deense verzendhuis te 
maken krijgen. Eén: gooi 
de geweldige aanbiedin

gen van Nordjysk onge
lezen in de prullenbak. 
Twee: kijk voordat u een 
rembourszending aan de 
postbode betaalt eerst 
wie de afzender is; u 
kunt zulke zendingen 
weigeren als u ze niet 
vertrouv/t. Zeg uw huis
genoten dat ze nooit 
rembourszendingen mo
gen accepteren als u niet 
thuis bent. 

N o r d j y s k en 
'Philatelie' 
Wot de reacties van an
dere briefschrijvers be
treft: opmerkelijk is dat 
de meesten van hen ei
genlijk van te voren al 
weten dat er bij de aan
biedingen van Nordjysk 
een addertje onder net 
gras zit. 'Maar al is er 
maar vijf procent van 
waar dat is het al goed,' 
schijnt hun instelling te 
zijn. 
Nordjysk Frimaerkehan-
del (ook wel opererend 
onder de namen NF-ln-
ternational en Svenska 
Friinarks Center AB) blijft 
actief in Nederland. Ne
derlandse klanten wor
den bestookt met Duitse 
aanbiedingen en met 
een 'veilingcatalogus'. 
Die aanduiding staat al
thans op de envelop. Er 
kan echter nergens ge
boden worden op de 
'kavels' in het64-pagi-
na's tellende boekje, dot 
dus niet anders dan als 
een prijslijst kan worden 
omschreven. 
Bosch & Keuning, het be
drijf dat de advertenties 
voor het maandblad 
'Philatelie' werft, heeft 
Nordjysk al jaren op de 
'zwarte lijst' staan; dit 
naar aanleiding van een 
instructie van het bestuur 
van 'Philatelie'. 

EERSTEDAGENVELOPPEN: NIEUWE 
REGELING KOMT ER AAN 

Het duurt nu niet lang 
meer: de al tientallen ja
ren bestaande 'FDC-re-
geling' van PTT Post en 
de handelarenorganisa-
tie NVPH gaat op de hel
ling. Dat blijkt uit een 
mededeling in het PTT-
blad Stempelnieuws van 
juni jl. Het bericht bevat 
geen andere informatie 
dan dat er 'inmiddels (..) 
een principe-accoord (is) 
bereikt over enkele wijzi
gingen rond de samen
stelling van eerstedagen-

veloppen later dit jaar.' 
Het ziet er naar uit dot 
PTT Post Filatelie in de 
toekomst geen eerste 
dagenveloppen meer zal 
stempelen die door ver
zamelaars naar 'Gronin
gen' worden gezonden. 
In die opzet zullen FDC's 
uitsluitend nog 'kanten 
klaar' kunnen worden 
gekocht bij de postzegel-
fiondel, waaronder PTT 
Post Filatelie De Verza-
melservice in Groningen. 

DRUKWERK ENSCHEDE AFGEKEURD: DRIE 
LUCHTPOSTBLADEN VERSCHIJNEN NIET 

Omdat de huisdrukker 
van PTT Post, Joh. En
schedé Security Printers 
in Haadem, slecht werk 
leverde heeft PTT Post de 
uitgifte van drie van de 
vier aangekondigde 
luchtpostbladen voor on
bepaalde tijd uitgesteld. 
Van het beloofde kwartet 
verscheen er op 1 juli 
slechts een aan de loket
ten; de andere drie zijn 
afgekeurd omdat de PTT 
ontevreden was over de 
kwaliteitvan de kleuren. 
Het was de bedoeling 
dat de mooie luchtpost-
bladen deze zomer mas
saal gebruikt zouden 
worden door de honder
duizenden binnen- en 
buitenlandse toeristen 
die ons land aandoen. 
De enveloppen staan im
mers in het teken van het 
thema Holland Promo
tion. Op de enige ver
schenen envelop staan 
typisch Hollandse pro
ducten, zoals klompen 

met folkloremotieven, 
een Oud-Hollands tegel
tableau met tulpen en af
beeldingen van huizen in 
de Zaanse Schans. De 
drie andere bladen zou
den in het teken hebben 
gestaan van Rembrandt, 
Vincent van Gogh, mo
lens en scheepvaart. 
Enschedé wil slechts kwijt 
dat het 'om een besluit 
van PTT Post gaat'. Drs 
Marijke van Moll, direc
teur PTT Post Filatelie in 
Haadem.hoopt dat de 
luchtpostbrieven met be
hulp van ander druk-
werkprocédé over enkele 
maanden opnieuw ge
drukt kunnen worden. 
Ook PTT Post heeft overi
gens een steekje laten 
vallen: op het nieuwe 
luchtpostblad staat de 
tekst Fold flap before 
moistering gum- het was 
niet meer mogelijk om 
moistering te vervangen 
door moistening. 

POSTZEGELVEILING A4 IN ANDERE 
HANDEN OVERGEGAAN 

Postzegelveiling A4 is in 
andere handen overge
gaan. Oprichter Wie-
land Buit heeft vanwege 
een nieuwe baan geen 
tijd meer voor de veiling. 
A4 wordt voortgezet 
door Arve Collectors bv, 
eveneens gevestigd in 
Zoetermeer. 
Voor inzenders en ko
pers verandert er niets. 
De huidige formule, een 
kleine veiling voor alle 
soorten kopers en inzen
ders, wordt voortgezet 
met hooguit enkele kleine 
aanpassingen. De direc
trice van Arve Collectors, 

Marca Tewes, wil de vei
ling op de oude voet 
voortzetten: 'We zijn van 
plan het leuke bedrijf dat 
A4 is zoveel intact te la
ten. We zijn dan ook blij 
dat Wieland Buit bereid 
is om als veilingmeester 
bij A4 betrokken te blij
ven. 
Een eerste verandering 
heeft zich echter al aan
gediend. Door een ver
bouwing van het brug-
restaurant over de A4, 
de lokatie van de gelijk
namige veiling, is net 
niet mogelijk om daar te 
veilen. Kijkdagen en vei

ling worden nu gehou
den in het nabijgelegen 
Hotel Schiphol A4 . ; : 
Om bij een verdere groei ^ 
van het veilinghuis de 
dienstverlening op peil te = 
houden, wordt binnen- I^ 
kort begonnen met de ^ 
automatisering van de = 
kaveladministratie van ^ 
A4. Z 
De volgende veiling is op T. 
17 september. Kijkda- ^ 
gen: op 26 september ™ 
van 10.30 tot 19.30 uur 2 
en op 27 september van i 
9.30 tot 12.45 uur. In- ~— 
lichtingen: Arve Collec- 404 
tors bv. Bietenakker 33, "w I 
2723 XD Zoetermeer, 
Postbus 6044, 2702 AA 
Zoetermeer, telefoon en 
fax 079-3311218. 



Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat 55 2518 AA Den Haag 

Tel. 070-3625263 Fax 070-3625415 
Openingstijden: do/vr 9.00-17.00 za 10.00-15.00 

Wij hebben ook deze zomermaanden weer 
volop nieuwe partijen. Misschien voor u een 
reden een vakantiedag in Den Haag door te 
brengen en ons kantoor te bezoeken. 
Wij zijn donderdag en vrijdag open van 9.00 tot 
17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
Parkeren is bij ons makkelijk en niet duur 
(zaterdag gratis). De koffie staat klaar en vele 
honderden kavels vanaf ƒ 50 , - ook ! 

Een alfabetische selectie uit onze voorraad: 
Amerika precancels ƒ 150,-
Britse koloniën, alb ƒ 90,-
Canada, alb ƒ 135,-
Duitsland-Berlijn, fdc ƒ 375,-
Engelse gebieden, Ib ƒ 150,-
Frankrijk env ƒ 120,-
Ghana, 2 alb ƒ 375,-
Hongarije, ib ƒ 225,-
lerland, doos ƒ 225,-
Japan, doos ƒ 525,-
Kanaal, eil., ib ƒ 180,-
Luxemburg, env ƒ 210,-

Maleisië, map 
Nederl. kol., map 
Oostenrijk, doos 
Paraguay, env 
Rusland, ib 
Spanje, env 
T\irkije, alb 
U.P.U., doos 
Vaticaan, ib 
Wereld, doos 
Zweden, ib 
Zwitserland, ib 

ƒ 90,- 1 
ƒ 30,-
ƒ 180,-
ƒ 150,-
ƒ 90,-
ƒ375,-
ƒ 120,-
ƒ340,-
ƒ 110,-
ƒ225,-
ƒ210,-
ƒ825,-

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

"DE VERZAMELAARSVEILING 
VAN NEDERLAND" 

houdt 1 september haar 88e veiling 
Ruim 5000 kavels topmateriaal, w.o.: 
- Uitgebreid Nederland en Overzee 
- West-Europa met topmateriaal 
- Engelse Koloniën met hooggenoteerde nummers! 
- Collecties en partijen voor verzamelaars en 

tussenhandel 

De unieke formule van INVER heeft als uitgangspunt: 
VERZAMELAARSVRIENDELIJK 
- Vaste prijs zonder opgeld en veilingkosten 
- Overzichtelijke catalogus 
- Aankopen worden direkt verstuurd met factuur 
- Volledig teruggaverecht 
- Bovenal een persoonlijke benadering met ruimte 

voor uw specifieke wensen 

Vraag nu de gratis catalogus aan! 

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

FILATELIE "DE BOEIER" ^ 

N E D E R L A N D Z W I T S E R L A N D 
Postzegels in luxe kwaliteit postfris of gestempeld; geen fdc's 
Prijslijst gratis op aanvraag. Prijzen in Nfl. 

UIT ONZE PRIJSLIJST NEDERLAND POSTFRIS (n»n.enng,olgens NVPH) 

443 
444-48 
449 53 
454 59 
460-68 
469 73 
474 86 
487-89 
490-94 
495-99 
600-03 
504-05 
506-07 
508-12 
513 17 
518-33 
538-41 
542 3 
544-48 
549 
550 55 
556 60 
561-62 
563 67 
568 72 
573-77 
578-81 
582 
583-87 
588-91 
592 95 
596 00 
601 
602-06 
607-11 
612-16 
617-36 
465b 634 

0 20 
150 
3 25 
4 — 
9 50 
3 75 

9 5 -
7 5 -
8 25 
6 — 
8 — 
2 50 
4 — 
7 — 

17 — 
360 — 

16 — 
1150 
18 50 
2 75 

57 50 
85 00 
10 50 
29 50 
32 50 
24 — 
28 — 
2 75 

21 — 
10 — 
79 50 
15 — 
0 75 

25 — 
17 — 
21 — 
15 — 
18 — 

637-40 
641 45 
646 
647-48 
649-53 
654 
655 59 
660 
661-65 
666-70 
671 75 
676-80 
681-82 
683 87 
688-92 
693-94 
695 99 
700-01 
702-06 
707 11 
712 
713-14 
715 19 
720 21 
722-26 
727-28 
729 30 
731 35 
736-37 
738-42 
743 44 
745 46 
747-51 
752-56 
757-58 
759-63 
764 65 
766 70 

37 50 
29 50 
3 — 
5 — 

16 — 
1 — 

20 — 
175 

13 50 
18 50 
45 — 
14 50 
50 — 
14 50 
16 — 
6 -
9 — 
8 50 

16 50 
18 — 
125 
125 

12 50 
125 

16 50 
3 50 
2 -

1 0 -
4 — 

15 — 
7 50 
3 — 

15 — 
8 75 
0 40 
6 50 
150 
6 -

771-73 
774 76 
777 78 
779-83 
784-85 
786 90 
791 
792-94 
795-99 
800-01 
802 06 
807 10 
811 
812-15 
816 17 
818-19 
820 
827 28 
829 
830 34 
835 
836 38 
839 
840 41 
842-46 
847-48 
849 53 
854 
855 
856 57 
858 
859-63 
868-69 
870-74 
875 
876 
877 81 
882-83 

2 75 
10 — 
1 — 
5 50 
125 
6 50 
125 
0 50 
3 25 
150 
2 50 

0 25 
175 
0 30 
0 75 
0 20 
0 50 
0 20 
2 — 
0 20 
1 — 
165 
0 60 
175 
0 40 
2 — 

3 3 -
0 20 
0 70 
2 50 
2 — 
0 40 
195 
2 25 
0 20 
175 
125 

884 85 
886 88 
ld vel 
889-93 
894 98 
899 
900 
901-05 
906-07 
908 
90911 
912-16 
917 
918-19 
920 24 
925-26 
927-29 
930 
931 
932-36 
937 
938 
939 
939a 
940 
941 58 

195 
8 — 

95 — 
175 
2 25 
5 — 
0 20 
2 50 
1 — 
0 20 
125 
3 — 
7 50 
125 
3 -
150 
2 75 
0 25 
0 25 
3 75 
8 50 
0 25 
125 
3 — 
0 76 

29 50 
952b-58b 26 — 
963 
964 
965 69 
970 
971 72 
973 74 
975-77 
978 82 
983 
984 
985-99 

0 25 
0 25 
4 — 
0 30 
150 
125 
175 
4 25 

18 50 
0 20 
5 — 

990 91 
992-95 
996-000 
1001 
1002 
1003-06 
1007-08 
1009 
1010 11 
1012-14 
1015-19 
1020-23 
1024 
1025 
1026-29 
1030-31 
1032 35 
1036 
1037 
1038-41 
1042 
1043 45 
1043a-5a 
1046-49 
1050 51 
1052 54 
1052 paar 
1055 57 
1058 
1059-62 
1063 
1064 66 
1064a 

150 
2 50 
2 50 

12 50 
0 20 
3 50 
180 
0 30 
125 
125 
2 75 
3 25 
7 50 
0 50 
3 25 
125 
3 — 
0 40 
0 75 
3 — 

12 50 
2 50 
2 50 
3 — 
0 40 
9 — 

17 50 
1 — 
0 40 
2 — 
4 50 
0 75 
0 25 

Voor met vermel
de nummers en 
complete laar-
gangen zie onze 
gratis prijslijst 

Bestellingen schriftelijk of per fax Levenng aan nieuwe klanten tegen vooruitbeta
ling of onder rembours 
BIJ bestellingen tot Hfl 200- ■̂  3,50 verzend/adm kosten (rembours ̂  16,) 
Boven Hfl 200 franco levenng Minimumorder svp Hfl 50 
BIJ VOORUITBETALING 5% KORTING! 
Betaling door overmaken naar giro/bankrekening of bijsluiten betaalkaarten/euro
cheques 

KLIPPER 75, 2991 KL BARENDRECHT TELEFAX 0180621428 
TELEFOON 19.0022 30 EN IN HET WEEKEND 0180619743 Geen wmkel 
POSTGIRO 2718493 ABN/AMRO 50 50 44 978 bezoek alleen na afspraak 

POSTZEGELVEILING 

ftunmono 
Onze laatste veiling was weer een groot succes. 
AZIË is bij ons altijd sterk geweest, maar nu 
overtroffen de opbrengsten ook onze eigen 
verwachtingen. Wat dacht u van: Ä 

China: SG 91 gebr. 
China: Mi 795809** 
Hongkong: SG.17* 
Hongkong: SG. 51 a{*) 

(zonder gom!) 
Hongkong: SG.218221** 

cat. 
waarde 
£350 
150 DM 
£650 
fraai ex. 
£350 
£35 

taxatie 
700 
200 
500 

200 
100 

ophrengst\ 
1500 
400 
1500 

1300 
160 

Wie weet wat er gebeurt na de nieuwe ontwikkelingen in 
Hongkong. Het is nu in ieder geval een goed moment om 
te verkopen. Afwachten is misschien riskant. 
Natuurlijk zijn wij niet alleen in China, Hongkong en 
Macao geinterresseerd. Wij veilen beter materiaal van de 
gehele wereld, zegels, poststukken, collecties, etc. 
Onze volgende veiling is op 15 november a.s. 
Tot en met eind september kunt u bij ons inleveren. 
Taxatie is te aller tijde gratis. 

Westewagenstraateo, 3011 AT Rotterdam 
Postbus 2859,3000 CW Rotterdam 
Tel. 010213 09 86, Fax: 010213 17 30 



VERZAMELAAR 
grotere afwijkingen van 
Nederlandse postzegels (geen 
Wilgenburg), bijvoorbeeld: 
niet getand of een gedeelte niet 
bedrukt, trildruk enz. 
Eventueel te ruilen tegen 
andere zegels. 

A. Spijkman, Dr A. Jacobsstraat 13 
9611 EA Sappemeer, Tel.: 0598-393841 

ZOEKT: 

BEATRIKS 

^ ^ ^ g . c ^ T + S P E C I A A L V O O R DE 
V.ULLCV. I M O T I E F V E R Z A M E L A A R 
P O S T B U S 6 4 8 3 5 DIE 

2 5 0 6 CE D E N H A A G " D I E ALLES A L HEEFT" 
RARITEITEN, KLEURPROEVEN, ONGETANDE UITGIFTEN, 

SPECIALE COVERS, MISPERFORATIES, LOKALE UITGIFTEN, 
DRUKFOUTEN, GOUD/ZILVER, ETC. 

"EEN KAARTJE IS VOLDOENDE OM GRATIS ONZE RIJK 
GEÏLLUSTREERDE CATALOGUS TE ONTVANGEN" 

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

Jaarlijks 3 poslzegelveillngen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuis 
GmbH 

Rudolfstrasse 13-17 
60327 Frankfurt/Main 

Postzegelveiling A4 
De 5e veiling vindt plaats in 

H o t e l S c h i p h o l A 4 (bij het Brugrestaurant) 

Kijkdagen : 26-9-97 
27-9-97 

10.30-19.30 uur zaal Rome 
9.30-12.45 uur zaal Rome 

Veiling 27 september 13.00 uur zaal Parijs 

Vraag de gratis catalogus! 

Inzenden van uw kavels mogelijk tot 2-9-97 

Een activiteit van: 
Arve Col lec tors bv, Bietenakker 33, Postbus 6044, 
2702 AA Zoetermeer, Tel. / Fax 079 33 11 218 

INKOOP VERKOOP 
COLLECTIES / PARTIJEN / LOSSE ZEGELS 

POSTZEGELBOEKJES (Ned. / Buitenland) 

FDC's (Ned. / Buitenland) LUCHTPOSTBRIEVEN 

MOTIEFZEGELS / TOEBEHOREN / 

MAXIMUMKAARTEN 

Vraag kavellijst - Mancolijsten welkom 

Openingstijden: Dl - Vr 10-18 uur Za tot 16 uur 

Hugo de Grootstraat 5B - 7942 HA Postbus 187 - 7940 AD IVIEPPEL 
Tel: 0522-240837 / Fax: 240972 

INTERESSANTE PASVERSCHENEN 

A r m e n i ë 
Aus t ra l i ë 
Azoren 
C l i ina 
D e n e m a r k e n 
Denemarken 
Frankr i j k 
Gr. B r i t tann ië 
Groen land 
Guernsey 
I Js land 
M a n 
Ned . An t i l l en 
N ieuw-Zee land 
Noo rwegen 
Por tuga l 
Por tuga l 
Tad j ik is tan 
Vat icaanstad 
Zw i t se r l and 

Wilde gemzen 
Moerasvogels 
Houtsnijwerk 
Guang Zhou: 5 boekjes 
Spoorverbinding 
idem, Roskilde 
De reis van een brief 
Postkaartenboekje 
Margretl ie + vlinders 
Toeristen boekjes (3) 
Europaboekjes (2) 
Golfsport (grootformaat) 
Wensenboekje 
Wijngaarden 
Toeristenboekjes (3) 
Anti-drugs 
Beroepen 19e eeuw (2) 
Wilde katten (3) 
Paus. voertuigen 
Pro Patria 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

18,00 
10,50 

6,75 
72,50 
17,00 
17,00 
18,50 
18,00 
25,00 
21,50 
43,00 
23,50 
18,75 
27,00 
54,00 

7,75 
24,00 
45,00 
15,00 
28,50 

7.500 POSTZEGELBOEKJES 
(en 8p afbeeldingen in Ideur) 

van Nederland en allerlei andere landen 
vindt u in de binnenkort te verschijnen 

31^ 

Wilt u een exemplaar? Gratis bij elke bestelling boven 
ƒ 50,00 of na overmaking van ƒ 7,50 op postgiro 1428625. 
Bestellingen onder ƒ 75,00 + ƒ 2,50 portokosten; tot 
ƒ 250,00 + ƒ 9,50. Boven ƒ 250,00 géén portokosten. 

5140 CB WAALWIJK 
TEL. 0416-331451 
FAX 0416-342856 

LITI 
booklet5@telebyte.nl 

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

Onze 72e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehiouden op 

za te rdag 6 s e p t e m b e r a .s . 

in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 

In onze 72e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
73e veiling worden ingeleverd. 

Wij zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
onze veilingen in 1997. 

Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 4 sept. van 13.00-21.00 
vrijdag 5 sept. van 13.00-22.00 
zaterdag 6 sept. van 08.00-12.00 

Onze volgende veiling zal worden gehouden op 
22 november 1997. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 

Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 
fax. 058-2129180 

Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

mailto:booklet5@telebyte.nl


niBFV NEDERLANDSE BOND VAN F ILATEL ISTEN-VERENIGINGEN POSTBUS 4 0 3 4 3 5 0 2 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelontlaanll,3526AKUtre(ht 
Telefoon 030 2894290 Fax 030-2800128 

Voorzitter (a.i.) 
J G Balkestein, Si Willibrordusloan 1 
5591 BG Heeze, telefoon 040 2263032 

Setretoris/Redoctie Bondspagina 
H W M Hopman, Sweelinckplein 174 
2402 VI Alphen aan den Ri|n 
Telefoon 0f72 444826 

Penningmeester 
Mevr CE Weeber Korlekoos 
Timorstraat27,2612EHDelft 
Telefoon 015-2131623 
Giro 1078391 ten name van 
penningmeester NBFV Delft 

Evenementen en Jeugdzaken 
C Loch.J vonEy(kgro(ntl91 
5645 TH Eindhoven 
Telefoon 040 2119654 

Joryzoken 
C B van Nugteren, Westerzicht 620 
4385 BW Vlissingen, telefoon 0118 463711 

Publikaties en documentatie 
RHM Faust,Ri|ksweoN57 
6162 AC Geleen, telefoon 046 4743076 

Pers- en publiciteit 
P Broun, Churchillloan 163' 
1078 DW Amsterdam 
Telefoon 020 6795077 

Commissaris 
S Tuin, Nieuweweg 115 
9649ACMuntendam 
Telefoon 0598 626447 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretom 
J J M Pieters, Stan Kentonstroot 35 
2324 IL Leiden, telefoon 071 5761726 
Matermliommissans 
Drs H C Stoop, Nouhuysstraot 13 
2024 KT Haarlem, telefoon 023-5262062 

Bondsbibliotheek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Baarn 
Telefoon 035 5412526 
Bonébibliothecans C Spoelman 
Openingsti|den elke eerste en derde 
zaterdagmorgen van de maand van 
10 30 tot 12 30 uur en de daarop 
volgende woensdagen van 10 30 tot 
17 30 uur en van 18 30 tot 20 30 u 

Bondsdocumentatiecentrum 
SecrelarK/penmngmeesler 
J Vellekoop, Pres Steynstroot 21 
2312ZP Leiden, telefoon 071-5134424 

Bondsinformotiebureou 
Mr drs S U Ottevangers 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Hoofd (ai) PTA von de Loo 
Bergweg 43,1217 SB Hilversum 
Telefoon 035 6245169, fox 035-6233603 
Keurzendingen uitsluitend aangetekend 
naar de secretaris 
AWASteegh, Postbus 220, 
1180 AE Amstelveen, telefoon 
023-5384212 (na 20 00 uur) 

Service-afdeling 
Directeur H H van Megen 
RigterskampS 1261 TNBIoricum 
Telefoon 035 5314399 
Bestellingen Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J Spi|ker Verdistraat13'3 
2324 KC leiden 
Telefoon 071-5761720 

DAG VAN DE POSTZEGEL 1997 IN 
ALMELO, ASSEN, ROTTERDAM EN SITTARD 

in oktober wordt de Dag 
van de Postzegel weer 
gevierd. Hieronder de 
gegevens voor de evene
menten in Almelo, As
sen, Rotterdam en Sit-
tard. 

Almelo : 
Almelo 97. Tentoonstel
ling in het Pius X College, 
Sluitersveldsingel 12, Al
melo. Geopend: 11 okto
ber van 10 tot 17 uur en 
op 12 oktober van 10 tot 
17 uur. Op beide dagen 
wordt een ruilbeurs ge
houden. Tevens demon
stratie modelspoorbaan 
en demonstratie gebruik 
computer in de filatelie. 
Entree: f 2.50, catalogus 
gratis. 
Besteladres enveloppen: 
Postzegelclub Almelo, 
Kolthofsingel 54, 7602 
EP Almelo, banknummer 
951600362. 

Assen: 
Tentoonstelling in 'De 
Open Hof', Sleutelbloem
straat 1, Assen (Oost). 
Geopend: 11 oktober 
van 10 tot 17 uur. Ruil
beurs. Entree: gratis. 
Besteladres enveloppen: 
penningmeester Vereni
ging van Postzegelverza
melaars Assen, B. Fabri-
tiuslaan 53, 9462 SM 
Gasselte, giro 1142738. 

Rot te rdam: 
Tentoonstelling in het 
World Trade Center, 
Coolsingel, Rotterdam. 
Geopend: 10 oktober 
van 10 tot 18 uur, 11 ok
tober van 10 tot 18 uur 
en 12 oktober van 10 tot 
16 uur. Entree en catalo
gus: gratis. Andere acti
viteiten' verzamelaars-
markt. Eerste Liechten
steinsalon in Nederlond 
en de 36ste Dag van de 
Aerofilatelie. 

Besteladres enveloppen: 
A. Berkhoudt, POSIDUS 
474, 4900 AL Ooster
hout, giro 1543700 
t.n.v. Comité Dag van de 
Postzegel R'dam te Oos
terhout. 

Sittord: 
Limphilex XXVIII. Ten
toonstelling in het Colle
ge Sittard, Bradleystraat 
25, Sittard. Geopend: 
11 oktober van 11 tot 18 
uur en 12 oktober van 
10 tot 17 uur. Het The
matisch Bekertoernooi 
om de Van-Veenendaal-
be^er wordt gehouden 
op zaterdag 11 oktober, 
aanvang 14 uur. Entree: 
f 3.00, catalogus gratis. 
Besteladres enveloppen: 
penningmeester Filatelis
tenvereniging Sittard 
e.o., de heer E. Vliex, 
Geldersestraat 10, 6136 
AT Sittard, giro 
1618364. 

Verzamelaars die ge
wend waren hun enve
loppen op de Dag van 
de Postzegel in Amster
dam te kopen kunnen te
recht op het volgende 
besteladres: Comité Dag 
van de Postzegel Amster
dam, M. Kley, Voorde-
wind 9, 1034 KS Am
sterdam, giro 4882709 
t.n.v. Dag van de Postze
gel Amsterdam/M. Kley. 

Prijs v a n d e enve
loppen: 
De enveloppen ter gele
genheid van de Dag van 
de Postzegel 1997 kos
ten f 3.25 per stuk (inclu
sief verzending). Op de 
tentoonstellingen kost de 
envelop f 2.25. 
Wilt u Dij uw schriftelijke 
bestelling alstublieft 'Dag 
van de Postzegel 1997' 
vermelden? 

CORRECTIE OP OVERZICHT BEKRONINGEN 
NORWEX97 0SLO 

In het bericht over de be
kroningen van de inter
nationale postzegelten
toonstelling Norwex 97 
te Oslo, dat te lezen viel 
in de rubriek 'Uit de we
reld van de filatelie' in 
het juninummer van 'Phi
latelie') is helaas een on

juistheid geslopen. 
Abusievelijk is de aan
duiding Groot verguld 
zilver vermeld als bekro
ning voor de Norwex-in-
zenders de heren L.M.A. 
Crandel en C. Witmond; 
dit had moeten zijn: Ver
guld zilver. 

'HETALPHENSEPOSTWEZEN':EEN 
BIJZONDERE TENTOONSTELLING 

Niet indrukwekkend van 
omvang maar wel bij
zonder van aard is die 
tentoonstelling HetAl-
phense Postwezen, die 
sinds 10 mei en nog tot 
en met 31 december 
1997 te zien is op de 
eerste verdieping van het 
pand Rijnkade 11 in Al
phen aan den Rijn. 
Het is eigenlijk een mini-
Open Klasse expositie. In 
enkele vitrines zijn post
zegels, poststukken, post
stempels en postwaarde-
stukken uit de Tweede 
Wereldoorlog uitgestald, 
temidden van documen
ten en door de Post ge
bruikte uitrustingsstuK-
ken. foto's en krantenar
tikelen. 
Het is bovendien een ten
toonstelling, die niet 
door een nlatelistische 
organisatie is opgezet, 
maar door de plaatselij
ke Historische Vereni
ging; het materiaal komt 
uit (iet persoonlijk bezit 
van een filatelist, be
stuurslid J. Plomp van die 
vereniging. 
Het feit dat Alphen al 
ruim vier eeuwen een in
ternationaal ontmoe
tingspunt van postrijders 
is, met daarbij gevoegd 
de ervaringen van de ei
genaar gedurende de 
Tweede Wereldoorlog, 
was aanleiding voor dit 
evenement. 
De tentoonstelling werd 
geopend door de vroe

gere directeur van het 
postkantoor in Alphen 
aan den Rijn, de neer 
F.P. Stal, die bij deze ge
legenheid memoreerde 
dat de geschiedenis van 
Alphen in belangrijke 
mate is bepaald door de 
postdienst. De heer Stal 
stond niet alleen stil bij 
die geschiedenis en alles 
wat er mee samenhing -
zoals de ruzie tussen de 
steden over de te hante
ren tarieven - maar ook 
bij de vele veranderin
gen die PTT Post hebben 
gekenmerkt. Vervoer, 
verwerking en distributie 
veranderden niet alleen, 
maar ook de organisa
tie, waarbij de heer Stol 
zijn droefenis over het 
verdwijnen van de direc
teuren niet onder stoelen 
of banken stak. Hij zag 
ervan af om zichzelf bij 
deze tentoonstelling als 
oudheidkundig object te 
vestigen. 

Maar alle gekheid op 
een stokje: net gaat om 
een interessante mini
tentoonstelling, die wel
licht als een 'Open Klas
se' mag worden be
schouwd, een evenement 
dat van dinsdag tot en 
met zaterdag tussen 10 
en 17 uur te bezichtigen 
is. De toegang is gratis. 
Tot slot graag een com
pliment voor dit initiatief, 
alsmede voor de samen
stelling hiervan. 

NIEUWE CATALOGUS STADSPOSTZEGELS 
VAN DE SPP VERSCHENEN 

De Studiegroep Particu-
laiere Postbezorging 
(SPP) presenteerde op 
zaterdag 8 maart 1997 
in Apeldoorn een geheel 
herziene derde druk van 
haar catalogus van Ne
derlandse Stadspostze
gels. Op ruim 600 blad
zijden geeft zij een zo 
compleet mogelijk over
zicht van de grote hoe
veelheid filatelistische 
producten, die de bijna 
400 stadsposten tot eind 
1996 hebben uitgege
ven. 
Hoewel particuliere post
bezorging al meer dan 
125 jaar geschiedt, is 
haar omvang sedert 

1969 enorm toegeno
men. Een commissie van 
actieve leden van de SPP 
heeft vier jaar aan deze 
nieuwe uitgave gewerkt. 
Het in twee banden uit
gegeven losbladig boek
werk (ISBN 90-8-3560-
1 -8) is voor belangstel
lenden verkrijgbaar bij 
de nieuwtjesdienst van 
de SPP, J. Bosboomstraat 
1,7312 LH Apeldoorn. 
De prijs is voor niet-le-
den f 99.50 en voor le
den van de SPP f 65.-
(exclusief portokosten). 
De uitgave is geheel uit 
eigen middelen betaald, 
vandaar de prijs, die 
kostendekkend moet zijn. 



AANGEPAST PUNTENSYSTEEM OP 
NATIONALE TENTOONSTELLINGEN 

Op 1 maart 1997, tij
dens het drielandenover-
leg in Antwerpen, is van 
de kont van de Bond toe
gezegd om per 1 januari 
1998 ook in Nederland 
tijdens nationale tentoon
stellingen de bekronin
gen toe te kennen, geba
seerd op de FlP-normen. 
Nederland had al jaren 
een afwijkend systeem, 
waardoor men in ons 
land bij eenzelfde aantal 
punten een hogere be
kroning kon krijgen dan 
bijvoorbeeld in België. 
Vanaf 1 januari 1998 
zullen nu in de vijf lan
den die multilateraal ver
bonden zijn op categorie 
1 -tentoonstellingen, op 
gelijk niveau bekronin
gen worden toegekend. 
Wat betreft de deelne
ming aan internationale 
tentoonstellingen: daar
voor is een bekroning in 
de vorm van verguld zil
ver of hoger een voor
waarde, omdat de FIP 
niet van punten spreekt 
maar van bekroningen. 

Adviesnormen 
1 -kader inzend ingen 
In 'Philatelie' van novem
ber 1996 (bladzijde 
788) is het reglement 
voor éénkader-inzendin
gen opgenomen. Met de 
geadviseerde puntenver
deling wilden we eerst 
even oefenen. Op de 
drie tentoonstellingen 
waar tot nu toe op ver
zoek van de inzenders 
éénkader-inzendingen 
gejureerd zijn, is geble
ken, dat er op dit mo
ment geen aanpassingen 
noodzakelijk zijn. 
De puntenverdelingen 
zijn als volgt: 

Traditioneel 

1 .Titel/plan: maximaal 5 
punten; 
originaliteit, duidelijk
heid, periode, omvang 
van het getoonde. 

2. Uitwerking: maximaal 
10 punten • 
volgorde, bijschriften, 
extra filatelistische 
kennis, aanwezigheid 
van filatelistische ele
menten. 

3. Stempels: maximaal 6 
punten; 
leesbaarheid, juiste 
emissie tijdvak, geen 
vlagdelen op zegels. 

4. Compleetheid: maxi
maal 6 punten; 
voldoende materiaal 
ten opzichte van de in
leiding, verdeling post
zegels - overige filate
listische elementen. 

5. Kwaliteit: maximaal 5 
punten; 
frisheid, uitwerking en 
tanding. 

6. Presentatie: maximaal 
8 punten; 
bladindeling, 
taal/schrijffouten, ka
derlijnen, duidelijk
heid. 

Totaal maximaal 40 
punten. 

Postgeschiedenis 

I.Titel/plan: maximaal 5 
punten; 
originaliteit, duidelijk
heid, periode van het 
getoonde. 

2. Uitwerking: maximaal 
10 punten; 
bijschriften, extra fila-
telistishe kennis, aan
wezigheid filatelisti
sche elementen, even
wichtige materiaalkeu
ze. 

3. Stempels: maximaal 7 
punten; 
leesbaarheid, kwaliteit 
van de stempels. 

4. Compleetheid: maxi
maal 6 punten; 
voldoende materiaal 
ten opzichte van de in
leiding, posthistorische 
elementen, vorderings
graad. 

5. Kwaliteit: maximaal 6 
punten.-
poststukken en zegels. 

6. Presentatie: maximaal 
6 punten.' 
bladindeling, taal / 
schrijffouten, kaderlij
nen, overzicntelijk-
heid, verhouding tekst 
- poststukken. 

Totaal maximaal 40 
punten. 

Themafisch 

1 .Titel/plan: maximaal 9 
punten; 
originaliteit, duidelijk
heid. 

2. Uitwerking: maximaal 
10 punten; 
verhouding ten op
zichte van net plan, 
bijschriften, voldoende 
kennis van het thema, 
aanwezigheid van fi
latelistische elementen. 

3. Indeling: maximaal 7 
punten; 
verdeling postzegels -
overige filatelistische 
elementen. 

4. Kwaliteit: maximaal 6 
punten; 
staat van de poststuk
ken, keuze en lees
baarheid van stem
pels, frisheid en cent
rering van zegels. 

5. Presentatie: maximaal 
8 punten,-
bladindeling, taal- en 
schrijffouten, algeme
ne indruk, kaderlijnen 
en overzichtelijkheid. 

Totaal maximaal 40 
punten. 

IN MEMORIAM 
LEO HAAN 

Op 75-jarige leeftijd is 
op 10 mei i.l. overleden 
Leo Haan, fotograaf van 
het Audiovisueel Cen
trum (AVC) van de Ne
derlandse Bond van Fila-
tel isten-Veren ig i ngen. 
Leo heeft gedurende 
meer dan veertig jaar de 
dia's gemaakt voor de 
lezingen van het Neder
lands Filatelistisch Cen
trum/A VC en meer dan 
vijfentwintig jaar foto's 
van materiaal voor het 
NedeHandsch Maand
blad voor Philatelie. In 
1994 kende Bond hem 
de Bondsherinnerings-
medaille in zilver toe. 
Leo was niet alleen een 
voortreffelijk vakman, hij 
was ook de deskundige 
bij de aanschaf van 
nieuwe apparatuur. Er 
zijn werkers in de filate

lie die bergen werk ver
zetten, zonder ooit op de 
voorgrond te treden. Zo 
iemand was Leo Haan. 
Hij onderscheidde zich 
niet als bestuurder of als 
trouw bezoeker van de 
Bondsdagen, maar hij 
was altijd bereid als er 
een beroep op hem werd 
gedaan om op tentoon
stellingen te fotograferen 
of diafezingen te verto
nen. Niets was hem te
veel! 
De leden van het AVC, 
maar ook velen in de 
Bond, zullen hem node 
missen en zijn nage
dachtenis zullen wij in 
ere houden. Onze op
rechte deelneming gaat 
uit naar zijn vrouw Hen
riette Cuypers, die velen 
zich zullen herinneren 
als Leo's metgezel op 
tentoonstellingen. 
Hij ruste in vrede. 
A. Boerma , voorzitter 
J . Pieters, secretaris 

DE BOND EN 
PHILATELIE' 

Deelnemers aan de Al
gemene Vergadering 
van 26 april in Arnhem 
herinneren zich wellicht 
dat daar de kwestie van 
het verplichte collectieve 
abonnement voor alle le
den van een vereniging 
ter discussie stond. 
Als verenigingen toch 
slechts een deel van hun 
leden abonneren en de 
overige leden - die men 
dan bijvoorbeeld B-leden 
of donateurs noemt - ver
volgens ook niet aan de 
Bond doorgeeft, hebben 
zowel 'Philatelie' als de 
Bond daar financieel na
deel van. Het Bondsbe-
stuur en het bestuur van 
de Stichting Neder-

landsch Maandblad voor 
Philatelie zijn over deze 
kwestie met elkaar in ge
sprek. Een eerste bijeen
komst werd gehouden op 
24 juni, een volgende is 
voorzien voor 30 sep
tember a.s. 
Het is de bedoeling dat 
vóór of tijdens de ko
mende voorzittersverga-
derinq (die zal worden 
gehouden op zaterdag 
17 januari 1998) een 
discussie kan worden ge
voerd die hopelijk tot een 
bevredigende oplossing 
voert, want - we herha
len het graag - de ver
enigingen, het maand
blad Philatelie en Bond 
zijn erbij gebaat dat zo
veel mogelijk filatelisten 
het maandblad, dat van 
uitstekende kwaliteit is, 
kunnen verkrijgen. 

PLATINA PERSOON, 
GOUDEN SPELD 

Soms vraag je je af: 
waarom is er eigenlijk 
geen platina Bonds-
speld? Bijvoorbeeld als 
Piet (officieel P.Th.) van 
Dijk aftreedt als bestuurs-
licl van de filatelistenver
eniging IJssel- & Lek-
streek, pij welke gelegen
heid Piet werd benoemd 
tot erelid van genoemde 
vereniging. 
Het curriculum vitae van 
Piet van Dijk is langer 
dan alleen de vermel
ding van zijn voorzitter
schap van IJssel- & Lek-
streek: hij is erelid van 

de Federatie I.V. Philate-
lica, lid van verdienste 
van de vereniging 
USA/Canada Filatelie, 
bestuurslid van de Ne
derlandse Vereniging 
van Verzamelaars van 
het Vorstendom Liechten
stein, bestuurslid van het 
Comité Dag van de Post
zegel Rotterdam, voorzit
ter van de Stichting Pro 
Filatelie, enzovoort, en
zovoort. 
Veel belangrijker nog is 
dat de mensen die met 
Piet van Dijk mogen sa
menwerken weten dat ze 
te maken hebben met 
een goedlachse, sympa
thieke kerel, die als een 
bekwaam goochelaar 

jouw problemen wegto-
vert. Piet van Dijk is zeer 
zeker op het gebied van 
de public relations on
overtroffen. 
Kortom, Piet van Dijk is 

een platina persoon die 
op 23 juni ji. terecht 
door Bondsvoorzitter Jan 
Balkestein met de gou
den Bondsspeld werd 
onderscheiden. 

Bondsvoorzitter Balkestein (links) overhandigt de immer goedlachse 
Piet van Dijk de gouden Bondsspeld 

AVC HEEFT NIEUWE 
FOTOGRAAF 

In de vergadering van 
het Bondsbestuur die op 
27 juni jl. werd gehou
den, is op voorciracht 
van het bestuur van het 
AVC de heer 

F.J. de Bruin 
Patrijslaan 96 
6641 ZJ Beuningen 

benoemd als nieuwe fo
tograaf voor het AVC. 

Onze gelukwensen met 
deze benoeming; we 
wensen de heer De Bruin 
veel succes! 



TRADITIONEEL BEKERTOERNOOI OOK 
DITMAAL WEER IN LOOSDRECHT! 

Net als in 1997 het geval 
was zal het traditioneel 
bekertoernooi ook ko
mend jaar weer tijdens 
De Filafeliebeurs in 
Loosd recht worden ge
houden. Op het evene
ment, dat op zondag 25 
januari 1998 wordt ge
organiseerd, kan weer 
de zilveren wisselbeker 
worden veroverd, een 
kleinood dot nu noq in 
het bezit is van de heer 
C.J. van der Horst uit 
Den Haag, die de beker 
ongetwijfeld zal willen 
verdedigen. 
Er worden dus kandida
ten gevraagd om de 
strijd aan te binden. Hoe 
kunt u meedoen? Door 
een voordracht te hou
den over een onderwerp 
de traditionele filatelie 
betreffende. Het gaat om 
een voordracht met 
dia's, dialezing ge
naamd, die ongeveer 
twintig minuten moet du
ren. Het Audiovisueel 
Centrum (AVC) van de 
Bond kan de dia's voor u 

maken, hetgeen u niets 
kost. U krijgt bovendien 
één set dia's cadeau! 
Er is een jury, bestaande 
uit vijf personen, die de 
lezingen beoordeelt en 
de beker toekent, dat wil 
zeggen: als de winnaar 
van net toernooi ten min
ste 350 punten heeft ge
kregen. Alle andere 
deelnemers met mini
maal 325 punten ont
vangen een bronzen her
inneringsmedaille. 

Voor de volgende ele
menten worden punten 
toegekend: 
• het filatelistisch belang 

van het onderwerp 
(maximaal 30 punten); 

• de mate van weten
schappelijkheid, waar
mede net onderwerp 
werd behandeld (maxi
maal 20 punten)-

• de voorgaande filatelis-
tische studie van het 
onderwerp (maximaal 
20 punten); 

• de uitwerking van het 
onderwerp in de voor-

DATUM THEMATISCH BEKERTOERNOOI 
GEWIJZIGD: NU 11 OKTOBER 14 UUR 

Het Thematisch Beker
toernooi wordt zoals eer
der is gemeld dit jaar te 
SittarcTgehouden. 
Het toernooi, dat tijdens 
L/mp/7;/exXXVIII wordt 

georganiseerd, vindt 
echter niet - zoals eerder 
aangekondigd - op zon
dag 12 oktober plaats, 
maar op zaterdag 11 
oktober om 14 uur. 

dracht (maximaal 20 
punten); 

• de presentatie van de 
voordracht (maximaal 
10 punten). 

De door de vijf juryleden 
aan de sprekers toege
kende punten worden 
opgeteld. Degene die de 
hoogste score behaalt, is 
winnaar van het toer
nooi. Wie driemaal de 
beker heeft gewonnen, 
mag deze als haar of 
zijn eigendom beschou
wen. 
Deelnemers krijgen de 
reiskosten van hun 
woonplaats naar Loos-
drecht vice versa vergoed. 
Opgaven worden bij het 
Bondsbureau tegemoet 
gezien, en wel uiterlijk 
op 1 september 199 / . 
Geef behalve uw per
soonlijke gegevens ook 
de titel van uw lezing op. 
Wi j hopen weer op een 
spannend toernooi. 

IN MEMORIAM 
ROELF BOEKEMA 

Met het overlijden van 
Roelf Boekema op don
derdag 10 juli verliest de 
filatelie een markante 
persoonlijkheid. Filatelist, 
postzegemandelaar, ma
kelaar en taxateur, vei
linghouder, keurmeester 
en publicist - en dat ge
durende meer dan ze
ventig jaar. Hij bereikte 
de leeftijd van 93 jaar. 

Roelf Boekema gold als 
groot kenner van klassie
ke postzegels en had een 
groot aandeel in het aan 
net licht brengen van de 
zogenoemde Maier-ver-
vafsingen. Boekema pu
bliceerde een groot aan
tal artikelen en in boek
vorm - samen met N.F. 
Hedeman in 1947 - Dai 
Nippon in Zuid-Oost 
Azië, waarvoor hem in 

1948 de Costerus-me-
daille werd toegekend. 

Tot op hoge leeftijd bleef 
hij actief en hij schuwde 
daarbij niet in discussie 
te treden. 

Hi'i ruste in vrede. Zijn 
nabestaanden betuigen 
wij onze hartelijke deel
neming. 
Bon(»bestuur 
Kapittel Costerus-
ridders 

Roelf Boekema 

AANMELDINGSDATUM VOOR 
DONAUESCHINGEN 98 VERLENGD 

In verband met de va
kantieperiode is de aan
meldingstermijn voor de 
multilaterale expositie 
Donaueschingen 98 ver
lengd. Deze internatio
nale expositie in catego
rie 1 - ook wel 5 in 1 ge
naamd - wordt van 21 
tot en met 24 mei 1998 
in het Duitse Donau-
eschingen gehouden (zie 
'Philatelie' van februari 

j l., bladzijde 121). 
Van de kant van Neder
land wordt aan deze bij
zondere tentoonstelling -
die onder patronaat 
staat van Duitsland, 
Liechtenstein, Oostenrijk, 
Zwitserland en Neder
land - een flinke inbreng 
verwacht: er zijn 250 ka
ders beschikbaar. 
Er kan nu van worden 
uitgegaan dat de in

zendtermijn voor Donau-
eschingen 98 sluit op 1 
oktober 1 9 9 7 . 
Nadere informatie over 
de tentoonstelling wordt 
verstrekt door de heer P. 
Alderliesten, door het 
Bondsbestuur aangewe
zen als onze vertegen
woordiger bij de organi
satie. Bij hem kunt u ook 
de aanmeldingsformulie
ren aanvragen en indie
nen. Zijn adres is Van 
Kijfhoekstraat63, 3341 
SK Hendrik ido Ambacht 
Telefoon 078-6812576. 

Unperforated Stamps 
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Dealers Discounts f .u. 20% - Part-Exchange 
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INTERNET: http://www.rare-stamps.net 
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P O S T Z E G E L - P A R T I J E N H A N D E L 

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

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

SCHRIFTELIJKE VEILING POVEIA 
Onze 3-maandelljkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
w.o. zeer gezochte, hebben wij elke keer een groot aantal brie
ven en postwaardestukken. Overtuig Uzelf van dit schitterende 
aanbod!! 
Uw voordelen 
aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieën 

P O V E I A : Uw vertrouwen meer dan waard. 

Veilingschema 
maart 
juni 
september 
december 

Voor inlichtingen er) 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Postbus 491 
9400 AL ASSEN 
tel. 0592-350486 

http://www.rare-stamps.net
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TIJDENS ONZE GROTE VOORJAARSVEILING ZIJN 
WEDEROM RECORDS GEBROKEN! 

• Goede en recordprijzen over de gehele linie. 
^ Omzet ca. ƒ 2.000.000,- (incl. opgeld). 
• Record aantal inzenders ruim 350. 
if Record bezoekers kijkdagen ruim 750. 
• Record aantal schriftelijke bieders ruim 550. 
• Aantal bieders in veilingzaal ca. 400. 

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

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

TIENDUIZENDEN TEVREDEN INZENDERS GINGEN U VOOR SINDS 1919. 
-k Onze 78-jarige ervaring als veilinghouder en ons groot en 

internationaal koperspubliek staan garant voor een maximale 
opbrengst. 

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

• Renteloos voorschot tot 60% van de getaxeerde waarde mogelijk. 
-k Deskundige verkaveling en presentatie d.m.v. luxe catalogus en 

uitgebreide foto-bijlage. 
• Gratis verzekering. 
• Extra publiciteit bij importante objecten. 
ir Velling in klasse (Bilderberg)hotel in Scheveningen. 
• Voor grotere collecties bezoeken wij u desgewenst thuis of in de 

bankkluis. 

BEL VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK OF MEER 
INFORMATIE 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 

WIJ ZIJN ER IMMERS, NU AL BIJNA 80 JAAR, VOOR Ü! 

R I E T D IJ K 
POSTZEGELVEILINGEN 

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

E-Mail adres < rietdijk.auctions@tip.nl > 

7 8 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 

mailto:rietdijk.auctions@tip.nl


PLAIUK 
De nieuwe Vlastos 
Greece /Cyprus ' 9 7 
is op één punt heerlijk 
ouderwets: er worden 
ten aanzien van de dui
delijkheid van de tekst en 
de afgebeelde postze
gels duidelijk geen con
cessies gedaan. De ze
gels worden op ware 
arootte afgebeeld en ook 
net lettertype is niet aan 
de benepen kant. Eigen
lijk had deze dertigste 
editie van de Vlastos een 
'feesteditie' moeten wor
den. Het overlijden in 
1996 van de naamgever 
van de catalogus, Ores
tes Vlastos, wierp echter 
een schaduw over het ju
bileum. Dat verklaart, zo 
schrijft eindredacteur 
Constantinos Sitarenios, 
waarom zwart als om-
slagkleur is gekozen. 
In de nieuwe catalogus 
springt de verbeterde 
kwaliteit van de foto's in 
het gedeelte met de ze
gels van Cyprus in het 
oog; alle emissies wer
den opnieuw gescand en 
op film gezet. Verder is 
dit deel van de catalogus 
nu - net als het Griekse 
deel - tweetalig (Grieks 
en Engels), hetgeen de 
toegankelijkheid uiter
aard ten goede komt. 
(AK) 

vlastos '97 Greece/Cyprus; 
634 pp., ge'ill. (kleur), formaat 
17x25 cm. Uitgegeven door 
Vlastos Philatetic Center, Ha-
londri (Griekenland). Te bestel
len door overmakinq van f61 . -
(incl. porto) op PostBankreke-
ning 1253414 t.n.v. P.W. Mein-
hardt, Bleyenburg 5, 2511 VC 
Den hiaag. 

Een bijzonder compacte 
catalogus van de zegels 
van Nieuw-Zeeland - ei
genlijk is het meer een 
brochure - is de ACS 
Colour Cata logue of 
N e w Z e a l a n d 
Stamps. Wei geschikt 
als een checklist, maar 
niet als een hulpmiddel 
voor diegenen die de ze
gels van down under 
(enigszins) gespeciali
seerd verzamelen.(AK) 
ACS Colour Catalogue of New 
Zealand Stamps; 60 pp., geill. 
(kleur), formaat A5. Uitgegeven 
door Auckland City Stamps Ltd., 
Auckland (Nieuvz-Zeeland). Te 
bestellen door overmaking van f 
19.50 (excl. porto) op Postbank
rekening 1253414 t.n.v. P.W. 
Meinhardt, Bleyenburq 5, 2511 
VC Den Haag. 

Conquête d e I'es-
pace (de verovering van 
de ruimte) is de titel van 
een boekwerkje dat 

ruimtevaartverzamelaars 
vooral kennen als de Lol-
lini. De editie-1997 van 
deze handelarencatalo-
gus (de erin vermelde 
noteringen hebben be
trekking op de verkoop
prijzen van de zegels) 
ziet er goed uit: de uitste
kende druk en de mooie 
kleurenillustraties zullen 
het gebruik zeker ver
aangenamen. De prijzen 
worden in vier muntsoor
ten vermeid: Franse 
francs, Amerikaanse dol
lars, Duitse marken en li
res. Op het punt van de 
behandelde emissies is 
Lollini niet erg kieskeurig; 
naast respectabele lan
den treffen we er ook de 
wat minder serieuze 
broeders in aan en zelfs 
zijn de zegels(?) van nog 
niet erkende Russische 
'navolgstaten' opgeno
men. Voor de ruimte
vaartverzamelaar is de 
Lollini waarschijnlijk on
misbaar; deze categorie 
filatelisten zal dan ook 
wellicht de forse prijs 
voor lief nemen.(AK) 

Conquête de l'espace; 318 pp., 
gei1l. (kleur), formaat A5. Uitge
geven door Editions Lollini, Nice 
(Frankrijk). Te bestellen door 
overmaking van f 97.50 (exci. 
porto) op TOstbankrekening 
1253414 t.n.v. P.W. Mein
hardt, Bleyenburg 5, 2511 VC 
Den t-laag. 

Stanley Gibbons liet on
langs weer twee van zijn 
populaire checklists ver
schijnen: Collect Bri
tish Stamps en Col
lect Channel islands 
a n d Isle of M a n 
Stamps. Het gaat om 
beknopte catalogi die 
van pas komen bij het 
beheren van standaard-
verzamelingen. Hoewel 
omvang en inhoud van 
de boekjes beperkt zijn, 
gaat het toch ook weer te 
ver om ze als een soort 
veredelde mancolijsten te 
beschouwen; daarvoor 
bevatten deze verzorgde 
catalogi teveel nuttige in
formatie. Van de erin 
opgenomen emissies 
worden de volgende ge
gevens vermeld: datum 
van uitgifte, omschrijving 
afbeelding, waarden, 
perforatie, drukker, vel-
omvang, velrandbijzon-
derheden, verkochte 
aantallen en datum van 
intrekking. Prijzen wor
den vermeld voor postfris 
en gestempeld, voor eer-
stedagenveloppen, pre
sentation packs en brug-

paren. (AK). 
Collect British Stomps; 136 pp., 
gei1l. (kleur), formaat 
16.5x19 cm. Uitgegeven door 
Stanley GibbonsPublications 
Ringwood en Londen (Groot-
Brittannië). Verkrijgbaar bij de 
Vaktiandel Filatelie. Prijs 
f 20.80 (Meinhardt, excl. porto). 
Collect Channel Islands and Isle 
of Man Stamps; 242 pp., gei1l. 
(z/w), formaat 16.5x19 cm. 
Uitgegeven door Stanley Gib
bons Publications Ringwood en 
Londen (Groot-Brittannië). Ver
krijgbaar bij de Vakhandel Fila
telie. Prijs f 31.35 (Meinhardt, 
excl. porto). 

Op 15 april werd een 
bijzonder boekje ten 
doop gehouden, bij ge
legenheid van de jaar
vergadering (het Kapit
tel) van de dragers 
van de Coste-
rus-me-
daille. 
Het 

ving van diens filatelisti-
sche activiteiten opgeno
men. Een klein portret 
completeert deze galerij. 
Het boekje besteedt ove
rigens niet alleen aan
dacht aan de eigenlijke 
Costerus-medaiiïe. Ook 
de eraan gelieerde on
derscheidingen - en dat 
zijn de Korteweg-trofee 
(voor baanbrekende en 
inspirerende inzendin
gen op een nationale of 
internationale tentoon
stelling binnen Neder
land) en de Von der Wil-
ligen-medaille ter aan
moediging van studiezin 
en publicaties - worden 

er met reglementen en 
begiftigden in 

beschre-

boek-
je geti-
telcT/S 
j aa r Costerus 
Kapit te l , is bijzonder 
omdat het is uitgegeven 
ter herdenking van het 
75-jarig bestaan van 
deze onderscheiding, 
waarmee diegenen wor
den geëerd die zich ver
dienstelijk hebben ge
maakt door wetenscha 
pelijk 
latelie en daarover heb 
oeiijk speurwerk in de l 
ben gepubliceerd. 
Het doel van het boekje 
is tweeledig. Enerzijds 
wordt de geringe be
kendheid van de op één 
na hoogste onderschei
ding van de Bond ermee 
doorbroken. Daarnaast 
wil het boekje voorzien 
in een andere leemte, die 
daaruit bestaat dat tot 
dusverre van de begiftig
den met de medaille 
slechts sporadisch filate-
listische antecedenten 
zijn vastgelegd. Behalve 
de ontstaansgeschiede
nis, de levensloop van de 
naamgever W.P. Coste
rus Pzn en de statuten 
van de onderscheiding is 
daarom van elke begif
tigde een korte bescririj-

75 
Jaar 

Costerus 
Kapittel, sa

mengesteld 
door H.EJ?. van 

Sandberg Boelens en C. 
Muys; 64 pp.; gebrocheerd; 
gem. (z/w); formaat A5. Uitge
geven door de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigin
gen. Te bestellen door overma
king van f f 30.- plus f 4.20 ver
zendkosten op Postbankreke
ning 293329 of bankrekening 
43.00,58.004 t.n.v. C. Muis, 
Pioenweg 25, 2565 AZ Den 
Haag. 

Ter gelegenheid van het 
afscheidvan Rob Lager-
wey van het PTT-museum 
(afdeling Posthistorie) in 
Den Haag heeft Hendrik 
W. van der Vlist een 
boekje over nummer-
stempels samengesteld, 
getiteld De N o m m e r -
of Puntstempels v a n 
N e d e r l a n d , genoteerd 
naar datum van uitgifte 
volgens de stempelboe-
ken aanwezig in het PTT 
Museum te Den Haag. 
Als Bondskeurmeester 
heeft Van der Vlist veel 
gebruik gemaakt van het 
in het PTT-Museum aan
wezige materiaal en 
daarbij grote steun on
dervonden van Rob La-
gerwey, die meer dan 
zestien jaar op de afde

ling Posthistorie van het 
museum werkzaam was. 
In een korte inleiding 
vermeldt Van der Vnst 
wat over de ontstaansge
schiedenis van het boek
je, dat ook vijf pagina's 
met kleurenfoto's van di
verse stempels bevat. 
Het boekje is door Van 
der Vlist in eigen beheer 
uitgegeven. Van het ori
gineel zijn slechts acht 
exemplaren gemaakt. In 
een verkleinde uit/oering 
van het 20 pagina's tel
lende boekje zijn nu der
tig exemplaren voor be
langstellenden beschik
baar. 
Van der Vlist verzorgde 
ook de vormgeving en 
grafische uitvoering. Het 
resultaal is een beeld
schoon werkje, dat niet 
alleen nuttige informatie 
bevat, maar ook een 
vreugde is om te bekij-
ken.(HG) 
De Nommer- of Puntstempels 
van Nederland, genoteerd naar 
datum van uitgifte volgens de 
stempelfyoeken aanwezig in het 
PTT Museum te Den Haag door 
H.W. van der Vlist. 20 pp., 
ge'ill. (ged. in kleur); formaat 
19x16 cm. Uitgegeven in eigen 
beheer. Verkrijgbaar door over
making van f 40.- (inclusief por
to) op Postbankrekening 
606Ó01 t.n.v. H.W. van der 
Vlist te Assendelft, onder ver
melding van 'brochure punt
stempels' . 

Ook dit jaar verscheen 
weer de uitstekend ver
zorgde en - zoals de titel 
al aangeeft - in kleur ver
vaardigde South Afr i 
can Stamp Colour 
Cata logue. Het boek
werk behandelt de ze
gels van Zuid-Afrika, 
Natal, Transvaal. Oranje 
Vrijstaat, Kaap de Goe
de Hoop. de vroegere 
thuislanden, Zuidwest-
Afrika, Namibië, Bechu-
analand en Rhodesië. 
Die zegels worden bo
vendien alle afgebeeld, 
en dat in uitstekend ge
slaagd kleurendrukwerk. 
Voor de verzamelaar 
van Zuid-Afrika en ge
bieden is deze catalogus 
een uitstekend hulpmid
del en - dankzij de vrij 
uitvoerige filatelistische 
informatie die geboden 
wordt - in zekere zin 
zelfs een bescheiden 
handboek. 

The South African Stamp Colour 
Catalogue; 288 p.; ge'ill. (kleur); 
formaat A5. Uitgegeven door 
Lutz Heffermon, Johannesburg. 
In Nederland verkrijgbaar bij 
P.W. Meinhardt, Bleyenburg 5, 
2511 VC Den Hoog, telefoon 
070-3652227. Prijs: f 64.50 
(excl. porto). 



DOOR JOHN DRIEBERGEN, 
RIJNSBURG 

Komende maand wordt in BUEN OP POSIZEGELS 
.iiiendertigste «Mie .o. h«t Qmm lu Betë fïMIMsch JwdoM 
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Bijenhouders A[mondia 

georganiseerd, een 

gebeurtenis die met een 

Belgisch postzegelboekje zal 

worden herdacht. Imkers uit 

de gehele wereld komen dan 

bij elkaar om over bijen, 

bijenhouden en 

bijenproducten te spreken. 

Dat bijen het onderwerp 

kunnen zijn van een 

interessante thematische 

verzameling wordt 

aangetoond door de nu 

volgende bijdrage, 

geschreven door 

beroepsimker John 

Driebergen. 

Bijen zijn insecten; de weten
schap deelt ze in bij de orde 
van de vliesvleugelen: de Hy
menoptera. Dit laatste woord is 
een samentrekking van de 
twee Griekse woorden hymen 
(vlies) en pteron (vleugel). De 
zogenoemde 'superfamilie' 
waartoe de de bijen en hun fa
milieleden behoren is die van 
de Apoidea. Ook mieren {For
middaé) en wespen (Vespidae) 
behoren tot de orde van de 

vliesvleugelen. 
Er zijn meer dan twintigdui
zend soorten bijen. Ze zijn 
vrijwel over de gehele wereld 
verspreid en ze komen in het 
noorden zelfs tot ver boven de 
poolcirkel voor. De kleinste 
bij meet twee millimeter, de 
grootste bijen zijn bijna vier 
centimeter lang. Voor de eco
nomie zijn bijen heel belang
rijk, want ze vervullen een es
sentiële rol bij de bestuiving 
van talrijke cultuurgewasen. 

BIJEN EN DE IMKERIJ IN DE 
FILATELIE 
Mijn echtgenote en ik hebben 
een imkerij. De Drie Bijen ge
naamd. Hoe komen we aan 
deze naam? Een normaal bij

envolk bestaat uit één konin
gin (de moer, doorgaans een 
bevrucht wijfje dat al dan niet 
bevruchte eieren legt), enkele 
tienduizenden werkbijen (im
men, wijfjes die niet bevrucht 
kunnen worden) en in de zo
mer enkele honderden dar
ren (met als enige taak het be
vruchten van de koningin). 
Gezien deze 'driedeling' van 
het bijenvolk én het feit dat 
onze familienaam Zandbergen 
luidt was de naam De Drie Bijen 
snel gekozen. 
Wat de connectie met de fila
telie betreft: van huis uit was ik 
al postzegelverzamelaar, en 
dat de keuze op het thema 
'Bijen' viel zal waarschijr" "" 
niemand verbazen. 

APrCüLTUR* RAINHA 

Beelden uit het korte, maar nuttige leven van de honingbij: Albanië toont een koningin 
die een eitje legt, Cuba laat de ontwikkeling van eitje via larve en pop tot volgroeide 
honingbij zien en brengt een dar in beeld, Cyprus brengt de 'hofstaof in beeld (het be
tasten en belikken van de koningin door de werksters), ook China toont een koningin 
en haar werksters en Mozambiek laat bij, bijenstok en honingraat zien 

lEnkele van de meer dan twintigduizend soorten bijen: honingbijen (Apis mellikra] in 
■Oman, houtbijen uit Ecuador (Xylocopea darwinii] en Laos (Xylocopea violacea) en 
leen groefbij [nalicfus scabiosae) uit Joegoslavië 

BRUIDSVLUCHT EN 
DARRENSLACHT 
De bevruchting van de konin
gin is letterlijk een verheven 
zaak: ze geschiedt in de lucht. 
Enkele dagen na haar verpop
ping gaat de koning ter 
bruidsvlucht; ze paart hoog in 
de lucht met enkele darren. 
Bij de zogenoemde darren
slacht, die zich in de regel in 
het najaar voltrekt, laten de 
darren het leven: de werkbij
en stoppen niet alleen met 
het voeden van de darren, 
maar verwijderen ze zelfs met 
geweld uit kast of korf. 
Na de bruidsvlucht heeft de 
koningin genoeg sperma in 

haar zaadblaasje verzameld 
om haar verdere leven  ze 
kan wel zes jaar oud worden 
naar behoefte bevruchte eitjes 
te leggen. Deze leveren na 
drie weken werkbijen (ook 
wel: werksters) op. Als de ko
ningin onbevruchte eieren 
legt levert dat vierentwintig 
dagen later darren op. 
De ontwikkeling van bevrucht 
eitje tot koningin duurt zes
tien dagen. De werkbijen zijn 
 een enkele uitzondering 
daargelaten  onvruchtbaar. 
Ze leven in de zomer maar 
kort: ongeveer zes weken. 
Drie weken van hun bestaan 
brengen ze door als huisbij in 
de kast of korf, de overige drie 
weken fungeren ze als haalbij. 
Overwinterende bijen kunnen 
ongeveer zeven maanden oud 
worden. 
De bijen verlaten de kast of 
korf door het zogenoemde 
vlieggat. Dit vlieggat wordt al
tijd goed bewaakt, zodat er 
geen ongenode gasten bin
nen kunnen komen. 

VAN BLOEM TOT BLOEM: 
STUIFMEELTRANSPORT 
Wie het thema 'bijen' op post
zegels verzamelt heeft keuze 
genoeg: we komen ze vaak en 
in verschillende situaties te
gen. Zo zien we ze op veel 
soorten veldbloemen afge
beeld  op klaver, salie, klok
jesbloemen, zonnebloemen 
en Phacelia. O p fruitbloesem 
komen ze veelvuldig voor en 
ook de bloemen van de Aca
ciaboom worden flink bevlo
gen. 
Bijen worden ook in de land
en tuinbouw veel ingezet. Ze 
zijn onmisbaar voor een goe
de kruisbestuiving en vrucht
zetting. Bijen zijn zoals dat 
heet 'bloemvast': een gedeelte 
van het volk vliegt eerst op de 
appelbloesem en pas daarna 
weer op een andere bloem. 
Zowel in de open lucht als in 
warenhuizen worden bijen ge
bruikt. Bij hun bezoek aan de 
bloemen nemen ze nectar en 
stuifmeelpoUen mee. Ze zijn 
hiertoe in staat dankzij hun 
baarkleed, dat zich onder 
meer aan hun achterpoten en 
aan de onderzijde van hun 
achterlijf bevindt. Ze 'trans
porteren' het stuifmeel op 
deze manier van de ene 
bloem naar de andere, maar 
ze nemen de nectar en het 



De bij als transporteur van het stuifmeel von een aantal bloemen en planten, afgebeeld 
op zegels van Japan (aardbel), de DDR (appelbloesem), Burkina Faso (rode klaver), 
Jordanië (sinaasappel), Roemenië (zonnebloem), China (boterbloem) en Bulgarije 
(zonnebloem) 

stuifmeel ook mee naar de 
kast. 
Wie een thematische verzame
ling 'Bijen' aanlegt kan behal
ve zegels met afbeeldingen 
van bijen dus ook zegels verza
melen die bloemen laten zien. 
En natuurlijk horen ook ze
gels van groenten en fruitpro
ducten die door het werk van 
de bijen tot stand kwamen er
bij. 

DE BEHUIZING VAN DE BIJEN 
In de vrije natuur leeft de ho
ningbij in holten die te vinden 
zijn in rotswanden of bomen. 
De oude imkerij dankt zijn 
oorsprong aan de bijen die in 
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Behuizingen van bijen de twee Poolse 
zegels tonen respectievelijk de behuizing 
van een boomvolk en bijenkorven van 
stro, Bulgarije brengt de zogenoemde 
bisschopsmuts in beeld, de Spaanse grot
schildering uit La Arono laat zien hoe 
holbewoners profiteerden van de honing
oogstvan in de rotswand nestelende bij
en, de uit 1891 stammende zegel van Ni
cagpragua toont een vrouw bij een bijen

de bossen leefden. Onze voor
ouders roofden de bijennes
ten leeg. Later verzamelde 
men stukken holle boomstam 
(de zogenoemde Klotzbeuten, 

bijenstokken). Klotzbeuten wer
den inclusief bijenvolk in de 
bomen opgehangen, later 
werden ze in groepen op de 
grond geplaatst. Geleidelijk 
aan ontstonden er stolpach
tige korven van stro. De vorm 
van deze korven kan per 
streek verschillen, zoals post
zegels van Bulgarije en Polen 
ons duidelijk maken. 

Over het algemeen wordt er 
tegenwoordig in kasten van 
hout of kunststof geimkerd. 
Deze kasten bestaan uit losse, 
stapelbare delen. Een kast is 
opgebouwd uit een bodem 
met vliegplank en vliegope

ningin is ertoe veroordeeld 
haar eitjes in de broedkamer 
te leggen; zij kan het rooster 
tussen broed en honingka
mer niet passeren. De werk
sters, die kleiner zijn, kunnen 
dat wel. Zij slaan de nectar bo
venin de raat op. De bijen ont
trekken het teveel aan vocht 
aan de nectar, waarna ze er 
door toevoeging van enzymen 
honing van maken. Zodra de 
honing rijp is sluiten de bijen 
de raten af met een deksel van 
was. De volle raten kunnen 
daarna worden geoogst; dat 
gebeurt met gebruikmaking 
van een zogenoemde ontze
gelvork die de wasdekseltjes 
verwijdert. Vervolgens wordt 
de honing met een honing
slinger uit de raat gecentrifu
geerd. 

BIJEN EN HET MILIEU 
Dat bijen een belangrijke bij
drage leveren aan het milieu 
mag als algemeen bekend 
worden verondersteld. Enkele 
bijenpostzegels zijn aan dit as
pect gewijd; een voorbeeld is 
de Engelse postzegel van 3 p., 
gewijd aan de landelijke na
tuurbeschermingsweek die in 
GrootBrittannië van 18 tot en 
met 25 mei 1963 werd gehou
den. Zambia besteedde in het 
Natuurbeschermingsjaar 1972 
aandacht aan de Apoidea. 
Het grootste deel van de plan
ten en bomen is aangewezen 
op bevruchting door insecten; 
voor meer dan driekwart 
komt die bevruchting voor re
kening van de meer dan 
20.000 bijensoorten die de 

Nevis verzorgt een stoomcursus imkers in de dop' linksboven het ontzegelen van een 
volle honingraat, rechtsboven het telen van koninginnen en op het blok|e  behalve ko
ningin, werkster, dar, hulpmiddelen en bijenproducten  het slingeren van de honing 

ning, een broedkamer en een 
honingkamer. 
Tussen de twee kamers wordt 
een rooster geplaatst. De ko

aarde rijk is. Bijen zorgen dus 
voor de instandhouding en 
verspreiding van talloze bo
men en planten. 

^ c ^ ^ ^ 
'SB'* 

J N viURfcÄtLk; 
IWM**MWMM*MIMIIM(MIMl 

De relatie tussen bi|en en natuurbeheer is 
op een aantal zegels gesymboliseerd, 
twee voorbeelden: GrootBrittannië en 
Zambia 

DIERLIJKE BELAGERS VAN DE BIJ 
In de natuur is het 'eten of ge
geten worden'. Het is dus heel 
normaal dat ook de honingbij 
haar belagers heeft. De bijen
eter is er een van. Deze mooie 
vogels kunnen voor het bijen
volk een ware plaag zijn. De 
bijeneter heeft echter ook zijn 
nuttige kant: hij eet muggen, 
kevers en sprinkhanen. 
Ook de in ons land veel voor
komende koolmezen eten 
flink wat bijen op. En als een 
specht een gat in een bijen
kast hakt loopt het met de be
woners van die kast slecht af. 
Van beren is bekend dat zij 
gek op honing zijn; om bij de 
begeerde buit te komen roei
en ze hele volken uit. 

BIJEN EN SYMBOLIEK 
Het kenmerkend gedrag van 
de bijen heeft ertoe geleid dat 

fc^l 
■IMJ 
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l d 
Twee serieuze belagers van het bijenvolk 
boven de bijeneter (Alerops apiasfer], on
der een  op honing verzotte  beer die 
een boomvolk bedreigt 

de mens voor bepaalde zaken 
een bepaalde symboliek ge
bruikt die is ontleend aan de 
bijenwereld. De drie het meest 
voorkomende 'bijensymbolen' 
zijn de bij zelf, de bijenwonin
gen en de (honing) raat. Deze 
drie symbolen worden ge
bruikt om begrippen als spaar
zaamheid, werkzaamheid en 
samenwerking uit te beelden. 
Diverse postzegels  onder an
dere van Spanje, Portugal en 
de Verenigde Naties  demon
streren deze symboliek. Maar 
ook banken over de gehele we
reld maken er dankbaar ge
bruik van, ter illustratie van de 
spaarzaamheid die deze instel
lingen vertegenwoordigen. 
De Franse PTT gaf in 1935 ter 
gelegenheid van het interna



Nuttig, spaarzaam en bereid tot samenwerken eigenschappen van de bi| die de ontwerpers van postzegiels kenneli|k ertoe inspireer
den ze met behulp van 'bi|ensymbolen' toe te kennen aan bedri|ven, spaarbanken, economische herstelplannen en andere ni|vere 
organisaties 

tionaal spaarbankcongres een 
zegel uit die in de rechteron-
derhoek een korf laat zien. 

Aan de Nederlandse Spaar
bankbond werden in 1967 
een handstempel en ook di
verse frankeerstempelvlaggen 
gewijd, die zowel de bij als de 
honingraat als motief tonen. 
Een aantal Nederlandse fir
ma's gebruikt ook frankeer-
stempels die naar de bijenwe
reld verwijzen, zoals De Bijen
korf uit Amsterdam, Honig uit 
Zaandam en Eiem en Honig uit 
Rijswijk. 
Verder zijn er gemeenten die 
in hun wapen de imkerij eren; 
ik noem hier Borne, Hengelo 
(O.), Venray en Hoogeveen. 
In al deze gevallen worden bij
en en een korf afgebeeld. De 
gemeentewapens duiden op 
deze wijze aan dat er van ouds
her in en rond deze gemeen
ten belangrijke imkenjen wa
ren. De producten van deze 
imkerijen speelden een rol 
van betekenis. Vooral vroeger 
diende honing als zoetstof en 
voor bijenwas waren er goede 
afzetmogelijkheden bij bedrij
ven die zich bezig hielden met 
de fabricage van waskaarsen. 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS 
Het gilde van de imkers kan 
bogen op maar liefst twee be
schermheiligen. Een ervan is 
afgebeeld op een zegel van 
het Vaticaan: het is de heilige 
Ambrosius. Op de zegel on
dersteunt hij een altaarstuk in 
de Sint-Pietersbasiliek. Een le
gende vertelt dat het Ambrosi
us in zijn prille jeugd over

kwam dat een bijenzwerm tij
dens zijn slaap op zijn mond 
kwam rusten, alvorens hemel
waarts te stijgen ten teken van 
zijn toekomstige honingvloei-
ende {meüifluens) welspre
kendheid. 
Ook de heilige Bernardus van 
Clairvaux was goed van de 
tongriem gesneden, getuige 
zijn bijnaam doctor meUifluus 
(honmgvloeiende leraar). Die 
bijnaam zal ertoe hebben bij
gedragen dat ook Bernardus 
beschermheilige van de im
kers - en bovendien die van 
de kaarsenmakers - is gewor
den. Zowel België als Frank
rijk wijdden zegels aan Ber
nardus van Clairvaux. 

BIJEN EN HANDEL 
Er is internationaal een leven
dige handel in bijen, bijenho-
ning en bijenwas. De Domini
caanse Republiek gaf in 1974 
een luchtpostzegel uit, gewdjd 
aan het Wereldvoedselpro
gramma van de voedsel- en 
landbouworganisatie (FAO) 
van de Verenigde Naties. 
In 1967 verscheen in Bulgarije 
een serie met als thema 'eco
nomische successen'; twee van 
de twaalf waarden zijn gewijd 
aan bijen, de bijenhouderij en 
aan bijenproducten. 
Ook op Belgische Pubbbels -
postwaardestukken met recla
me - wordt aandacht besteed 
aan bijenproducten als ho
ning, was, stuifmeel en pollen. 
En over reclame gesproken: 
ook de frankeerstempels van 
een aantal ondernemingen 
wijzen ons op de voordelen 
van bijenprodukten. 

HONDERD JAAR 
Veel congressen van imkers 
zijn in het verleden filatelis-
tisch herdacht. Dat gebeurde 
lokaal, nationaal en interna
tionaal, met postzegels en met 
gelegenheidsstempels. Alle 
bijeenkomsten te vermelden 
waarvan postale uitingen be
kend zijn gaat hier te ver, 
maar ik noem het tweede In
ternationaal Congres voor de 
Tropische Bijenteelt in 1980, 
dat door India werd bedacht 
met een zegel. Joegoslavië be
steedde aandacht aan het het 
32ste Aptmondiorcongres, dat 
in 1991 in Split werd gehou
den; de zegel toont twee bijen 
die de bijendans uitvoeren. 
Het twintigste Apimondiorcon-

gres in Boekarest (1965) was 
voor de Roemeense PTT aan
leiding om twee zegels uit te 
geven. Dit jaar wordt het Api-
mondia-congres gehouden in 
Antwerpen, in het vergader
centrum van de dierentuin al
daar. Van 1 tot 6 september 
staat de Sinjorenstad dus in 
het teken van bijenhouders en 
de bijenhouderij, en dat is 
voor de Belgische PTT, vol
doende aanleiding om er een 
mooi postzegelboekje aan te 
wijden (zie 'Verzamelgebied 
België). 

NOG EEN JUBILEUM 
In Nederland bestaat de 
grootste imkersvereniging, de 
VBBN, dit jaar ook een eeuw. 
De afkorting VBBN staat voor 
Vereniging tot Bevordering 
der Bijenteek in Nederland. 
De vereniging zetelt in Wage
ningen, maar verspreid over 
het gehele land zijn subver
enigingen actief met in totaal 
tegen de 6.500 leden. Jammer 
genoeg werd een verzoek aan 
PTT Post om het 100-jarig be
staan postaal te herdenken 
niet gehonoreerd. De VBBN 
moet het daarom noodge-

TIONAl 6E 
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a en Joegoslavië die aandacht besteden aan 

dwongen doen met het be
kende frankeerstempel. 
Sinds twee jaar is er een 
groep van imker-filatelisten 
die het thema 'bijen' geza
menlijk verzamelen. Er is een 
clubblad met de toepasselij
ke naam De Postbij en er 
wordt tweemaal per jaar een 
bijeenkomst belegd. Wie -
net als de auteur van deze bij
drage - belangstelling heeft 
voor het interessante thema 
'bijen' kan contact met hem 
opnemen: John Driebergen, 
Oegstgeesterweg, a / b Mon 
Désir, 2231 BG Rijnsburg, te
lefoon 071-4028884. 
John Driebergen 
Imkerij DeDne Bijen 
Rijnsburg 
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HOLLANDS 

1 
HILLEGOM 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 
HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOM-CENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP C/?i4r/S PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18 UUR ZATERDAG VAN 9 17 UUR DONDERDAG OOK 19 21 UUR 

TELEFOON 0252 524352 of 516510 FAX: 0252 515422 
GRATIS NIEUWE PRIJSLIJSTEN 

NEDERLAND EN INDONESIË 
NIEUW! 

JAARGANGEN 
1996** 

Aland 
Andorra Frans 
Andorra Spaans 
Australië 
Canada 
China 
Cyprus Gneks 
Cyprus Turks 
Denemarken 
Finland 
Gibraltar 
Groenland 
Ierland 
Israel 
Itahe 
Malta 
Monaco 

50,-
40,-

7,-
189,-
134,-

44,-
30,-
75, -
90,-

106,-
106,-
140,-
134,-

98,-
117,-

42,-
231 , -

Nieuw Zeeland 243,-
Noorwegen 
Palestina 
Portugal 
San Manno 
Spanje 
Vaticaan 
IJsland 
Zweden 

9 1 , -
57,-

214,-
114,-
127,-

89,-
85, -

137,-

NIEUWE OOST-EUROPESE REPUBLIEKEN 

Postfris 
ESTLAND 
LETLAND 
LITAUEN 
ARMENIË 
AZERBAIDZJAN 
GEORGIË 
KARABACH 
KASACHSTAN 
KIRGIZIË 
MOLDAVIË 
TADZIKISTAN 
TURKMENISTAN 
UKRAINE 
UZBEKISTAN 
WIT RUSLAND 
KROATIË 
MACEDONIË 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
TSJECHIË 

1990 1991 
6 -

40-
14-

29-

3 -

1992 
20-
19-
11-

102-
31-

1160-
1-

86-
13-
37-
17-
3-

12-

32-
67-
46-

B E S T E L P R E M I E 
Bij bestelling van tenminste 60 , -

miMTERMERKZOEKER 
MORLEY-BRIGHT 
INST-A-TECTOR 

van 59, - voop slechts 39,50 

1993 
44-

129-
28-

1994 
37-
76-
37-

31 -
146-
14 

38-
135-
253-

28-
4 1 -
16-
15-

417-
75-
4 1 -
45-
37-
32-

1995 
26-
39-
3 1 -

218-
182-

169-
100-
238-
104-

30-
99-
20-

95-
57-
30-
33-
44-

1996 

64 
193-

45-
105-
189-

2 1 -
165-
149-

14-
48-
70-

188-
67-
9 1 -
56-

29-
38-

TOTAAL 
157-
365-
163-

313-
650-
265-
105-

1574-
264-
817-
342-
134-
119-
222-
657-

344-
323-
219-
136-
152-

NIEUW ZEELAND 
Blok 50b (ongetand) 

RUGBY-BL0K1995 
Cat. Michel DM 500,-

/350,-
Slechts enkele stuks in voorraad 

BRANDKASTEN en KLUIZEN VRAAG DOCUMENTATIE 
OOST-EUROPA vanaf 3 0 % 
Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsteni Tevens leveren w/ij 
van de Oosteuropese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

•* 
64-
74-
78-
90-
84-
81 -
66-
91 -
84-
78-

S 
54-
61 -
60-
73-
65-
66-
50-
73-

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

75-
55-
71 -

78-
81 -
83-
61 -
63-

61 -
44-
54-
57-
45-
59-
61-
61 -
46-
48-

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

67-
224-

91 -
79-
79-
49-
93-

51 -
224-

91 -
79-
79-
49-
93-

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1996 
postfris2115,-

gestempeld 1790,-

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

• * 
6 5 -
7 5 -

102-
7 5 -
7 2 -

217 -
8 2 -

128-
317-
166-

® 
3 5 -
3 2 -
5 5 -
5 4 -
4 9 -

1 9 5 -
4 7 -
9 4 -

2 7 4 -
132-

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

211 -
132-
205-
130-
193-
149-

181 -
102-
149-

9 9 -
164-
124-

285 - 256 -
107- 9 2 -
2 2 0 - 2 1 0 -

39 - 32 -
80/89 1625.- 1375,-
1990 2 9 -
1991 2 9 -
1992 3 4 -

23-
19-
24-

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfris 2950,-

gestempeld 2350,-

POLEN RUSLAND 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

•* 
104-
85-
62-

213-
198-
52-
57-
52-
41 -
41 -

0 
5 2 -
3 8 -
3 3 -

179-
164-

2 3 -
2 3 -
2 2 -
1 8 -
1 7 -

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

60/69 890.- 549.-

** 177-
201 -
245-
127-
426-
197-
149-
127-
159-
116-

® 
8 9 -

138-
236-

6 7 -
462-
108-

7 9 -
6 5 -
7 7 -
6 8 -

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

38-
54-
56-
73-
58-
47-
29-
28-
46-
99-

17-
25-
24-
30-
35-
18-
15-
12-
19-
79-

70/79 519.- 269,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

43-
47-
74-
47-
49-
35-
80-
71-
64-
42-

14-
21-
39-
24-
19-
15-
37-
50-
43-
44-

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

34-
44-
59-
72-
48-
51 -
72-

19-
26-
39-
52-
29-
37-
51 -

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1996 
postfris 2260,-

gestempeld 1335,-

60/69 1885.- 1360.-
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

88-
83-

111-
88-
99-
71 -

149-
149-
129-
90-

46-
41 -
61-
46-
56-
36-
49-
84-
74-
51 -

70/79 1025,- 525,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141 -
74-
71 -
81 -
95-
64-
63-
69-

109-
98-

49-
46-
46-
55-
38-
38-
45-
60-
58-

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

100-
35-
97-
93-
45-
89-

149-

4 7 -
35 
65 
5 0 -
39 
8 9 -

149 

KOLLEKTIE 
1960 Vm 1996 
postfris 4275,-

gestempeld 2525,-

BESTEL PER POST! 

A R U B A 
postfris 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
Kompleet 

42 — 
28 — 
38,— 
36,— 
38,— 
37,— 
32,— 
30,— 
31,— 
35,— 
31,— 

375,— 

FDC 

49,-
32,-
40,-
39,-
43 , -
40,-
42,-
39,-
38,-
43 , -
38,-

430,-

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

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

56 25 
6 — 

11 25 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 
6 75 
5 50 
510 
5 10 
510 
510 
510 
510 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
715 
7 50 
7 50 
8 65 
10 25 
9 40 
12 — 
10 90 
10 — 
10 — 

42 — 
4 20 
9 50 

17 50 
17 50 
31 50 
22 75 
14 — 
21 — 
8 75 
5 95 
3 85 
3 85 
3 85 
3 85 
3 50 
3 35 
3 50 
6 30 
6 30 
6 30 
5 95 
5 95 
6 65 
6 65 
7 — 
8 40 
8 — 
8 75 
8 75 
8 75 
8 75 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 3 2 STUKS 

POSTFRIS 385,- GESTEMPELD 318,-

POSTZEGELMAPJES 
Komplete jaargangen 

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

Aantal prijs 
9 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 
14 
16 

42 
33 
42 
38 
42 
47 
47 
42 
42 
47 
73 
81 
84 
80 
85 

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEOELMAPJES 

1 6 4 s t u k s / 8 0 0 , -

AUTOMAATBOEKJES 
15 — 
22 50 

7 50 

5 25 
15 — 

6b 210-
6c 65 — 
6d 65 — 
6e 12 — 
BeF 5 25 
BfF 7 50 
6fQ 86 — 
7a 7 50 
7b 7 50 
7bF 13 26 
Ba 17 50 
8b 17 60 
8c 67 50 
8aF 22 60 
8bF 37 50 
8cF 93 75 
9a 33 75 
9b 225-
9d 190-
9e 130 — 
9f 190-
9g 49 — 
9h 30 — 
9aF 21 — 
9cF 93 76 

9dF 130 — 
9eF 190 — 
9fF 195 — 
9gF 60 — 
9hF 1 5 -
10a 18 75 
lOaF 24 50 
lObF 3 6 -
llaF 34 — 
llbF 37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19 — 
15a 1150 
16a 3 75 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

4 50 
5 25 
7 50 
3 75 
3 75 
4 60 
4 50 
4 60 
4 50 
5 26 
6 26 
5 25 
6 26 
5 25 
6 26 
5 25 

26a 5 75 
27a 5 25 
27b 
28 
29 
30 
31 

6-
5 25 
9 40 
9 40 
13 25 

32 12 75 
33a 5 25 
33b 5 26 
34a 5 25 
35 14 50 
36 1126 
37 30 — 
38 13 26 
39 1125 
40 1125 
41 1125 
42a 15 — 
43a 5 25 
43b 5 25 
43c 5 25 
43d 5 — 
44a 6 — 
44b 6 — 
46 13 26 
46 1125 
47a 6 26 
47b 5 — 
48 13 26 
49 13 25 

TELBLOKJES - PRIJS OP AANVRAAG 
KOLLEKTIE BOEKJES 

95 SI. 2995,-

K E R S T B O E K J E e n 
K E R S T V E L L E T J E S 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

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

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

KOLLEKTIE 
10 stuks 210, -

AUTOMAATSTROKEN 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 st 
2st 
3st 

49,25 
22,25 

3,25 
7 50 

KOMPLEET 82 , -
2 % K O R T I N G B IJ V O O R U I T B E T A L I N G ! 

VATICAAN postfns 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

10 -
4 -

10,-
5 -

14 -
9 -

19 -
11 -
3 0 -
2 2 -
2 7 -
5 4 -

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

76-
60-
99 -

148-
98-
85-

100-
85-
76-
78-
89-
83-

KOLLEKTIE postfns 
1972/1995 1245,-

ISRAEL postfns/full-tab 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

57-
46-
11 -
15-
20-
29-
32-
24-
40-
44-
74-

106-

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

85-
121 -
133-
129-
123-
171 -
131-
105-
105-

95-
83-
73-

KOLLEKTIE postfns 
1972/1995 1825,-

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 
Wij leveren alle nieuwe ui tgi f ten van de 

landen en mot ieven die U verzamelt 
Vraag inl icht ingen 



KOMPLETE JAARGANGEN vanaf 50% 
Inclusief luchtpost en blokken, echter zonder zegels uit blokken port, 
dienst etc Deze kunt u extra bestellen. Natuurlijk leveren wij ook losse 
waarden en series tegen dezelfde lage prijzen 
Vraag onze prijslijsten en speciale aanbiedingen. 

a 

II 
si 
II ■■ 
: ® Cat 

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 
1988 
1989 
1990 
81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
61/96 

: ® 

Cat 

1969 
1970 
69/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Totaal 

OVERZEE 
U I z 
Su. 
3 :  1 
« t _ , 
CE — 
UJ 1— 
UJ ^ 

NVPH 
• • 

3,
9,
7,
4,
5 

4,
5,
5,
7,
9,

56,

10,
10,
4 9 
14,
16,

13
47,
22,
41, 
49,

265

56,
99,
80,

108,
79,

64,
79,
70,
94,
80 

795

107,
99,
77,

109
75,
8 9 

1665,

c/> 

i 
UI 
o Yvert 
** 

2 6 9 

1 2 7 

389 , 

9 5 

3 2 

1 8 

1 4 

2 5 

1 6 

1 2 

1 2 

21 

3 8 

279 , 

7 5 

3 0 

3 0 

3 3 

5 2 

5 8 

3 9 

5 3 

4 8 

4 5 

459 , 

7 4 

8 7 

7 4 

8 0 

6 6 

8 6 

1590,

U I 

t 
z 

cc 

co 

I U I 
co 
U I 

o 

Zonnebloem 
• • 

14,

8,

5,

6,

11,

10,
7
9
8,

14

89,

17,
13,
16,
15,

152,

82,
50,
41,
38,
76

490,

99
105,
107,
110,
183,

98,
118,
131,
108,
109

1145,

122,
122,
180,
186
182
172,

2620,

1 
oc 

Yvert 
• * 

8 

6 3 

9 2 

2 1 

4 5 

11 

1 0 

245, 

1 1 

8 

9 

2 0 

2 6 

2 9 

345, 

• • 
59,
30,
13,
8,

13,

3 5 
75,
89,
25,

213,

555,

284,
162,
140,
256,
125,

215,
294,

98,

99,
309,

1960,

275,
683,
271,
298,

58,

49,
94,

496,
530,
153

2875,

96,
132,
1 3 3 
122,
1 1 1 
247,

6200,

lU 
» 

Yvert 
** 

2 2 0 

8 5 

295, 

1 3 3 
5 9 
1 6 
1 4 
1 6 
2 9 
2 5 
1 4 
1 9 
1 9 

335, 

4 3 
3 6 
6 3 
5 2 
4 9 
5 5 
4 8 
5 0 
5 3 
5 1 

495 

5 5 

5 7 

6 8 

8 2 

1 0 9 

9 9 

1555,

El 

oc 

cc 
u . 

Yvert 
* * 
108,

90 , 
56 , 

117,
40 , 

42 , 
26 , 
29 , 
47 , 
6 8 

610,

62, 
66 , 
74 , 
66 , 
66 , 

62 , 
8 0 
98 , 
79 , 

102,

739,

139,
267,
119,
135,
2 9 1 , 

243,
2 0 0 
1 8 1 
220,
1 6 1 , 

1915,

165,
1 8 1 , 
2 1 8 
198,
1 9 5 
1 5 7 

4379,

t 

u. 
O 
U I 
_ i 

Yvert 

** 

3 9 
2 0 
1 4 
3 6 

9 
3 6 
1 4 
2 4 

185, 

4 2 

3 6 

4 6 

4 6 

7 3 

5 2 

5 6 

5 5 

4 7 

6 5 

510 , 

5 5 

9 4 

5 4 

1 0 2 

8 3 

101 

1160,

■UI 

O 

—1 
U I 
i n 

Yvert 
• • 

99,
90,
60,
60,
37,

950,
32,
32,
64,
90,

1475,

50,
3 5 
57,
40,
59,

90,
51,
48,
56,
61,

530,

89,
119,

6 2 
99,
92,

117,
65 
8 0 
77 

185

975,

6 9 

88,
8 2 

117
124
137

3510,

oc 
UI 

u . 

Yvert 
• * 

4 5 
1 3 
3 2 
2 0 

1 9 
1 4 

139,

1 6 

1 8 

5 6 

5 0 

3 9 

5 4 

4 6 

4 8 

4 5 

4 5 

405, 

3 8 

5 5 

4 8 

5 0 

6 4 

8 0 

865, 

IROPA 
o 
oc 
=> 
ca 

UI 
X 

Yvert 
• • 

22,
11,
17,
18,
15,

12,
11,
16,
21, 
9,

145,

2 5 
20,
21,
36,
64,

23,
37,
37,
37,
24,

319,

45,
31,
37,
57,
56,

56,
48,
57,
32,
4 6 

455,

45
47 
46 
53,
65,
58,

1200,

—i 
U I 
o 
UJ 

Yvert 
• • 

20,
6,

56,
40,
47,

32,
61, 

103,
16,
4 3 

419,

73,
45,
47,
38,
25,

53,
70,
33,
42,
62,

465,

70 
95,
95,

112,
103,

85,

71,
192,
162,
153

1125,

116
136
173,
165,

98,
121,

2750,

cc 
U I 
1— 
co 
o 
o 

Michel 
* • 

14,
20 , 
15,
15,
16,

15,
17,
17,
20 , 
1 9 

165,

18,
18,
2 1 , 
24 , 
30 , 

29 , 
30 , 
28 , 
3 0 
36, 

259,

35,
37 , 
38 , 
40 , 
4 1 , 

43 , 
43 , 
46 , 
45, 
4 6 

405, 

50,
52 , 
49 , 
62 , 
6 9 
8 4 

1175, 1 

VERENIGDE NATIES 

>; 
Yvert 

5 

8 

13 , 

8 

9 

6 

9 

1 0 

2 3 

1 0 

11 
1 3 

1 9 

115,

2 2 

2 4 

2 8 

5 9 

4 7 

6 0 

3 8 

4 5 

3 2 

2 5 

370,

4 2 

31 

2 9 

21 

3 8 

2 2 

670, 

1 
u i 
O 

Yvert 

2 7 

27,

15
16
12 
12 
17
21 
15
14
17
14

149,

11 
12
16
2 9 
2 0 
41 
3 0 
3 0 
2 3 
3 9 

245,

4 3 
4 4 
4 7 
35 
4 8 
39

660,

UJ 

Yvert 
• • 

5 

1 7 

2 2 , 

1 0 

9 

1 7 

3 0 

2 7 

3 9 

2 7 

2 6 

2 0 

3 4 

235, 

4 9 

4 8 

3 5 

5 0 

3 6 

510, 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
1 Bekend merk / 6 4 bladzijden 
1 BIJ grotere aantallen lagere pnjzeni 
1 Prijs per stuk l x 5/9x 10/24x +25x 
■ WittfihIaHz 7a m 9 R  9 7  9 R 

■ 1 Zwarte 3 b ladz 39,50 38  37, i6 , 

1 
U I 
1— 
O 
l i l 
3 

i^ichel 
• • 

27,
2 6 
19,
17,
24,

12,
24,
14,
19 
20,

198,

23,
25,
29,
32,
35,

38,
29,
38,
4 7 
31, 

320,

35,
42,
39,
44,
44,

41, 
42,
50,
46,
5 6 

430,

5 3 
5 3 
65,
65,
89,
8 9 

350,

a 
■ < 

cc 
UI 
co 
t— 

IM 
Michel 
* • 

88, 
3 1 , 
72 , 
19,
18,

18,
25, 
20 , 
20 , 
19,

325,

23, 
23 , 
3 1 , 
44 , 

158,

22 , 
50, 
37,
32 , 
36 , 

445,

38, 
46 , 
44 , 
52 , 
42 , 

52 , 
62, 
4 9 
55,
55,

485, 

48, 
59,
66 , 
69 , 
99 , 
9 8 

1675,

JAARGANGEN, SERIES 
A I t P N ^ b l 

CIN l  U O O C V V M M I  i U C I N 
VÓÓR 1961 KUNNEN 
WIJ NATUURLIJK ÓÓK 
LEVEREN; STUUR ONS 
UW MANCOLIJSTEN! 

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

Mchel 

* * © 
23, 18,
11 ,  13,
12, 16,
36, 44,

9, 10,

57, 24,
9, 11 , 

20, 22,
29, 20,
45, 26,

245, 199,

86, 54,
82, 60,
67, 45,
56, 36,
75, 38,

54, 33,
7 4  40,
84, 50,
66, 4 4 
60, 33,

685, 422,

65, 33,
138, 71 , 
94, 43,
95, 54,

103, 58,

107, 55,
108, 56,
133, 69,
163, 80,
1 6 5  100,

1145, 605,

282, 168,
261 ,  164,
178, 115,
177, 119,
151, 119,
161  139,

3175, 1985,

BERLUN 

Michel 

♦ * 
19, 28,

9, 10,

1 ,  1 , 
16, 17,
1 1 ,  13,

39, 36,
10, 13,
8, 10,

23, 24,
27, 26,

159, 175,

86, 86,
37, 36,
35, 30,
25, 23,
66, 47,

22, 20,
62, 62,
60, 43,
59, 66,
42, 37,

480, 440,

42, 38,
104 82,
6 1 ,  5 1 , 
75, 65,
62, 6 1 , 

66, 64,
148, 188,
108, 124,
176, 205,
101  94,

920, 949,

1520, 1525,

DDR 

Michel 

• • ® 
88, 8 7 

109, 176,
77, 92,

189, 155,
7 1 ,  45,

7 1 ,  55,
68, 5 1 , 
65, 55,
63, 49,
8 7  76,

865, 840,

53, 48,
52, 49,
55, 39,
63, 54,
54, 49,

6 1 ,  55,
64, 57,
76, 74,
68, 62,
80, 66,

610, 539,

113, 90,
110, 95,
109, 97,
116, 70,
83, 7 4 

9 1 ,  79,
67, 60,
77, 68,
78, 82

105, 9 6 

925, 790,

2340, 2115,

1 REUZENPAKKET POSTZEGELS 
10.000 

ïrschillende afgeweekte zegels 
^EEL LANDEN EN MOTIEVEN 

slechts 2 4 9 y ^ 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

( 
NED 
BEL( 
FRA 
BUN 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van franl<eerwaarde, 

^zonder toeslag), vrijblijvende prijzen. 
3IE ƒ 3,50 p 100 Fr 
VIKRIJK ƒ 0,14 p Franc 
D f 0.80 D Mark 

VERSTATEN / 1 , 1 5 p $ 
ARUBA / 0 , 6 0 p g l d 
ZWITSERL f n 85 n Franc 

1 PRIJS ANDERE UVNDEN OP AANVRAAG TIP: U KUNT HIER-
1 MEE NATUURLIJK OOK UW BESTELLING BETALEN! | 

BES 

LEV 

VER 
BET 

VOC 

CRE 

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
ZONNEBLOEM-MICHEL-EUROCAT. 

Jaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

56/60 
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 
1988 
1989 
199C 

81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

56/96 

CEPT 
** 
6 1 1 -
1 6 5 -

1 7 -
1 8 -

3 0 4 -

1095,-
3 4 -
5 9 -
6 8 -
6 0 -
5 8 -
4 5 -
5 5 -
5 8 -
9 8 -
8 2 -

605,-
8 6 -

3 5 8 -
1 0 5 -
1 5 6 -
1 4 9 -
1 2 5 -
1 6 2 -
1 4 7 -
1 1 2 -
107 -

1475,-
1 3 2 -
1 9 6 -
2 8 3 -
2 3 2 -
2 7 6 -
2 8 7 -
2 5 9 -
2 8 5 -
3 1 6 -
2 4 5 -

2460,-
2 7 3 -
5 0 1 -
2 9 1 -
2 7 6 -
199 -
2 2 9 -

7225,-

® 
9 6 -
8 0 -
1 2 -
1 0 -

2 1 4 -

405,-
3 3 -
4 3 -
5 0 -
4 2 -
4 2 -
3 5 -
4 0 -
4 5 -
7 8 -
6 0 -

459,-
6 0 -

2 6 5 -
7 3 -

108 -
1 1 5 -
9 4 -

145 -
127 -
9 2 -
8 8 -

1145,-
1 1 1 -
1 5 9 -
2 0 7 -
1 7 6 -
2 0 9 -
2 2 4 -
2 1 3 -
2 2 9 -
2 5 4 -
2 0 8 -

1950,-
2 3 7 -
4 7 2 -
2 6 5 -
2 5 3 -
1 9 5 -
2 1 9 -

5450,-

MEELOPERS| 

6 7 -

1 0 -
5 6 -
1 4 -

134,-
6 -
8 -

1 3 -
1 4 -
6 -

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

2 « , -
15-

'è: 
1 4 -

1 0 1 -
3 3 -
5 2 -
3 2 -
5 6 -
5 5 -

405,-
4 0 -
4 8 -

1 1 4 -
4 3 -
9 0 -

1 0 9 -
9 6 -

1 6 2 -
105 -
9 6 -

885,-
3 2 0 -
1 8 2 -

4 1 -
4 6 -

1 7 0 -
139 -

j>5on,-

® 
3 4 -

1 0 -
6 2 -
1 1 -

105,-
3 -
5 -

1 3 -
1 3 -
6 -
8 -

2 9 -
1 3 -
3 5 -
7 5 -

196,-
1 0 -
1 6 -
2 2 -

8 -
8 1 -
2 2 -
4 0 -
3 1 -
4 6 -
3 8 -

308,-
3 0 -
4 3 -
8 4 -
3 3 -
7 0 -
7 8 -
6 8 -

128 -
7 1 -
8 2 -

675,-
2 6 4 -
1 4 4 -
3 3 -
4 0 -

1 7 0 -
139 -

2025,-

VOORLOPERS 1 
1/3 ITALIË 
4/6 TRIEST A 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIEST A 
46/51 GRIEKENLAND 
52/57 LUXEMBURG 
58/59 PORTUGAL 
61 FRANKRIJK 
62/64 BELGIË 
65/66 ITALIË 
67/68 TRIEST A 
69/70 VER NATIES 
71/73 GRIEKENLAND 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 

** 
240 -

3 9 -
2 6 -

450 -
165-
9 6 -

165-
1250-

149-
3 9 -

575 -
350-
240 -

1 8 -
166-
4 5 -

9 -
1 3 -

245 -
4 1 -
6 5 -
1 8 -
9 5 -

9 -

® 

6 3 -
3 8 -
1 9 -

4 4 5 -
129-
7 9 -
6 0 -

1250-
2 2 -
3 6 -
1 1 -

195-
3 3 -
1 0 -

110-
6 -
8 -
8 -

1 8 -
3 5 -
5 5 -
3 -

4 5 -
9 -

AANBIEDING VOORLOPERS 1 
Nr 1/86 kompleet 4395- 2625- | 

TELLEN PER POST- HOLLANDS GLORIE TELEFOON 0252 524352 
Hoogewerfstraat 18 of 0252 516510 
2181 EJ HILLEGOM FAX 0252 515422 

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

ZEKERING: per zending slechts ƒ 0,75 U loopt hierdoor geen enkel risico 
ALING: met acceptgiro binnen 8 dagen, of indien gewenst automatische 

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

Eurocheque insluiten of het bedrag overmaken op bankrekening 
68 31 12 619 of Postbank 42 08 936 

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

1 VRIJBLIJVENDE AANBIEDING | 

433 



DOOR J.H. VERSCHUUR, ROOSENDAAL 

DE INDISCHE JUBILEUMZEGELS [2] 
Koninm Wühelmina 1898-1948 

10. Postblad van 10 cent, op 1 oktober 1948 verzonden van Batavia naar Apeldoorn. 
Linksonder is een Jubileumzegel van 15 cent bijgeplakt, zijnde het luchtrechttarief 

rUlkii. CiMCEL LIGim-ï, 

Ur. HiotuLrd J . Erickiäou 
£98 «oi i t f lo lä S t r o c t 
Koet Spr ingf i e ld , 
MüimachuBettB., 
n. a. k. 

11. Zeepostbrief van 13 november 1948 van Pontianak naar West Springfield, Mas
sachusetts [Verenigde Staten), gefrankeerd met een Jubileumzegel van 20 cent, zijnde 
het C-torier naar alle landen 

INDISCHE DANS6N EN VOORSTELLINGEN 

-^<gr<v//y/i'^^7 

12. Prentbriefkaart van 27 september 1948 per luchtpost verzonden van Batavia Cen
trum naar Den Haag, voorzien van een Jubileumzegel van 20 cent (5 cent) 

9 . POSÜARIEVEN 
Uit de PTT-gegevens blijken 
de afgeleverde hoeveelheden 
voor beide waarden. Eigenlijk 
kan het niet anders zijn dan 
dat de zegel van 15 cent in 

een grotere oplaag werd be
steld dan de zegel van 20 cent. 
Dat de zegel van 15 cent in 
deze uitgifte werd opgeno
men is vanzelfsprekend, maar 
de zegel van 20 cent was in 

1948 een minder gebruikte 
waarde. Een zegel van 25 cent 
zou meer voor de hand gele
gen hebben. 
De volgende tarieven hebben 
voor de twee uitgegeven waar
den als (enkel)frankering 
dienst kunnen doen, waarbij 
de belangrijkste het eerst 
wordt vermeld: 

15 cent 
a. interlokale brieven voor ge
heel Nederlandsch-Indiê bo
ven 5 en tot en met 20 gram 
h. luchtrecht voor briefkaar
ten van 5 cent en postbladen 
van 10 cent naar Nederland 
{afbeelding 10 - Batavia Cen
trum, 1-10-48) 
c. lokale brieven boven 20 en 
tot en met 40 gram 
d. drukwerken, pakjes en 
monsters binnenland boven 
200 en tot en met 250 gram 
e. idem per zeepost naar Ne
derland boven 200 en tot en 
met 250 gram 

20 cent 
a. zeepostbrieven tot en met 20 
gram voor Nederland, Surina
me, de Nederlandse Antillen 
en alle andere landen {afleel-
ding 11- Pontianak, 13-11-48) 
b. port en luchtrecht tezamen 
voor ongezegelde briefkaar
ten respectievelijk prentbrief-
kaarten naar Nederland {af
beelding 12 - Batavia Centrum, 
27-9-48) 
c. niet door de PTT uitgege
ven postbladen per zeepost 
naar Nederland, Suriname en 
de Nederlandse Antillen 
d. documenten per zeepost 
naar Nederland tot en met 
350 gram (minimumtarief) 
e. documenten per zeepost 
naar Suriname, de Nederland
se Antillen en alle andere lan
den tot en met 200 gram (mi
nimumtarief) 
f. drukwerk per zeepost naar 
Suriname, de Nederlandse 
Antillen en alle andere lan
den boven 150 en tot en met 
200 gram 
g. monsters per zeepost naar 
Suriname, de Nederlandse 
Antillen en alle andere lan
den boven 200 en tot en met 
250 gram 

10. DETAILS VELLEN EN ZEGELS 
Voor wat betreft de details van 
de vellen en de zegels verwijs 
ik naar de op pagina 495 afge

drukte tabel B. In aanvulling 
hierop kan ik nog wijzen op 
de punten 5 en 6 (etsnum-
mers en knipteken bovenvel-
rand), die worden geïllus
treerd met de afbeeldingen 13 
en 14. Bij punt 11 (begin en 
eind kleurbalk) behoren de 
afbeeldingen 75 en 16. 
In de hierna volgende para
graaf 11 wordt op de tabel -
waar nodig - een nadere toe
lichting gegeven. 

1 1 . TOELICHTING DETAILS 
VELLEN EN ZEGELS 
ad 3. en ad 4. De eerste perfo
ratieslag begon links; de elfde 
slag was de rechterkant van de 
zegels van de tiende verticale 
rij, tevens de doorlopende 
perforatie van de rechtervel-
rand vormend. 
De grootte van het zegelbeeld 
en de perforatiekam waren 
niet geheel op elkaar afge
stemd. Daardoor moest er 
twee- of driemaal per vel een 
kleine 'correctie' gemaakt 
worden, omdat anders de ver
ticale perforatie in het zegel
beeld dreigde te komen. Deze 
correctie veroorzaakte een 
'halve' tand, een tand die veel 
scherper dan de overige tand
jes is. Deze correctietand be
vindt zich steeds aan de rech
terzijde boven en onder en is 
niet plaatsgebonden, daar de 
correctieslag niet altijd tussen 
dezelfde verticale rijen werd 
aangebracht. Na slag 10 kon 
de elfde slag 'ruim' genomen 
worden, aangezien deze op de 
rechtervelrand werd aange
bracht. Daar kan het voorko
men dat de rechter tanden 
iets breder werden. 
De perforatie van de zegels is 
aan de horizontale zijden an
ders dan aan de verticale zij
den. Evenals voor de zegels 
383A/388A hebben wij te ma
ken met kamtanding 
12V2:12V4. 

ad 5. De etsnummers vinden 
we veelal op verkorte (afge
knipte) bovenvelranden. In 
onafgeknipt vorm beslaat de 
bovenvelrand ca. 106 mm. 

ad 6. Kniptekens werden aan
gebracht voor controle inzake 
het aantal afgegeven vellen 
papier en het terugontvangen 
ervan. In 1948 werd voor iede
re bestelling een 'X' aantal re-



1. 
t 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 
U. 

12. 

TABEL B  DETAILS VELLEN EN ZEGELS 
JUBILEUMEMISSIE 1 9 4 8 NEDERLANDSCHiNDIE 

Velgrootte (+/ 2 ä 3 mm.) 
Afmeting velranden gemeten 
vanaf zegelbeeld 
 boven 
rechts 
onder 
links 
Velrand perforatie 
 boven 
 rechts 
 onder 
 links 
Zegel perforatie 
 kam tanding 
 horizontaal 
verticaal 
Etsnummers 
15 cent 
20 cent 
plaats 
Knipteken op bovenvelrand 
15 cent 
20 cent 
type 

Velindeling 

Randletter op boven/ondervelrand: 
Telcijfers 
linker velrand 
 rechter velrand 
Perforatie markeertekens 
'Kleurbalk' 
 velrand 
 kleur 
plaats 
 breedte 

 lengte 
 begin 
eind 
'Snijlijn'(?) met blokje 

309 a 315x497 mm. 

106 mm. 
30 a 37 mm. 
97 mm 
42/43 mm. 

1 perforaüegat 
doorlopende perforatie 
1 perforaüegat 
geen perforatie 

W/r. 12'/4 
15 (141/2) tanden 
18 tanden 

nummer 13 
nummer 14 
19 mm boven zegel 5 

ca. 7982 mm, midden/boven zegels 5 en 6 
8586 mm. rechts/boven zegel 5 
A Haarlem nummer 14 

^ Bandung nummer 8 
100 zegels 
10 horizontale rijen van 10 zegels 
lOx letter A 

110 van boven naar beneden 
101 van boven naar beneden 
geen 

Unks 
15 et. oranje; 20 et. blauw 
23 mm. vanaf linkerzegelbeeld 
15 et. boven 9 mm., onder 9 mm. 
20 et: boven 9 mm., onder 10 mm. 
371 mm. 
44 mm. boven bovenzijde zegelbeeld zegel 1 
33 mm. onder onderzijde zegelbeeld zegel 91 
Bij beide zegels is in de kleur van de 
zegels in de linkerbenedenhoek een 
snijlijn van 45/46 mm. lengte met 
daarboven een blokje van 7x4'/2 mm. 
afgedrukt. Het is niet duidelijk met welk 
doel een en ander werd aangebracht. 

servevellen toegevoegd om als 
opvang te dienen voor mis
drukken, ongeacht of het 
Kolffpapier, danwei PTTpa
pier betreft. Wij zien dat in 
het begin van 1948 de vellen 
in 't geheel niet gekenmerkt 
werden door een knipteken, 
onder andere de eerste op
laag voor de zegels 338/ 344. 
Hoe in dit geval de controle 
kon worden uitgeoefend is 
mij onbekend. 

Als tweede fase zien we het ge
bruik van steeds hetzelfde 
knipteken, namelijk knip 
nummer 14 (zie onder 6 in ta
bel B, bij 'type knipteken'). 
Hierbij moet worden aangete
kend dat: 
P: de Bandungkniptekens, 
door hen als 'waarmerken' 
omschreven, niet geheel ge
lijk waren aan de Haarlemse 
kniptekens. Deze laatsten zijn 

iets groter van formaat. 
2"": de Haarlemse codering 
van hun kniptekens, te weten 
de nummers 1 tot en met 18, 
niet overeenkomt met de aan
duiding zoals door Bandung 
gebruikt. Men beschikte in 
Batavia/Djakarta slechts over 
tien typen. Het Haarlemse 
nummer 14 komt overeen 
met Bandung nummer 8. 

Als derde fase, vanaf ca. augus
tus 1948, zien we dan het ge
bruik van verschillende typen 
kniptekens. Deze kunnen een, 
twee of driemaal voorkomen, 
en ook wel in combinaties van 
twee typen. 
ad 11. voor de 'kleurbalken' is 
hetzelfde raster gebruikt als 
voor de zegels. Bij de grootfor
maatzegels komen zij óf links 
óf rechts voor, of in het geheel 
niet. De balklengte is steeds 
gelijk, evenals hun afstand tot 

het zegelbeeld links danwei 
rechts. De breedte kan per op
laag verschillen, waardoor 
identificatie per oplaag moge
lijk is. Bij kleinformaatzegels 
bevindt zich de kleurbalk 
(mits aanwezig) steeds op de 
ondervelrand, ongeacht de 
drukrichting. 

12.ETSF0UTEN 
Aan de vervaardiging van de 
drukcilinders werd veel aan
dacht besteed, waardoor de 
zegels er zeer verzorgd uit
zien. Toch komen per waarde 
grote en kleine etsfoutjes 
voor, evenwel zo weinig dat 
het onmogelijk is om aan de 
hand van losse zegels (en zelfs 
niet aan de hand van van blok
ken en strippen) een com
pleet vel van honderd zegels 
te platen. Op afieelding 17 zijn 
de 25 meest opvallende ets
foutjes van de zegel van 
15 cent aangegeven; afieelding 
18 geeft 15 etsfoutjes op de ze
gel van 20 cent aan. 

13. VERKOOP 
Net als in Nederland, Curasao 

en Suriname, waren de Jubi
leumzegels 18981948 ook in 
NederlandschIndië slechts 
één maand aan de loketten 
verkrijgbaar. Men kan zich af
vragen hoeveel zegels per 1 
oktober 1948 onverkocht ble
ven, ondanks de verkoop aan 
Nederland en het gebruik van 
de zegels voor eerstedagenve
loppen. 
In Philatelie van september 
1948 wordt op pagina 147 ge
meld dat 50.000 series gere
serveerd werden voor de ver
koop aan Nederlandse filate
listenloketten. Deze medede
ling vinden wij bevestigd in 
brief A/14458/VEM/48 van 
13 september 1948 van de Se
cretaris van Staat voor Ver
keer, Energie en Mijnwezen 
(Ir. C.J.Wanders) aan de Lui
tenant GouverneurGeneraal. 
Uit deze brief blijkt dat door 
de Minister zonder portefeuil
le te 'sGravenhage onder 
nummer 9/567 van de 5e Af
deling op 26 juni verzocht 
werd om toezending van 
50.000 series jubileumzegels. 
Deze brief werd pas op 9 au

J3 14 

13./14. Veldelen van de Jublleumzegels van 15 en 20 cent met de etsnummers (13, 
14) en het knipteken in de bovenvelrand. 

VEILINGHUIS PASSON 
Voor uw aan en verkopen van POSTZEGELS  MUNTEN 
OUDE POSTSTUKKEN ■ NALATENSCHAPPEN  TAXATIES. 
Ca. 40 veilingen per jaar. Dagelijks inleveren mogelijk, ook 
bij u thuis. 
Keizershof 17  6834 DG ARNHEM  tel. 0263210013  fax. 0263214110 

Te koop gevraagd: Collectie HELE WERELD, ook munten, 
oude NED. ANSICHTKAARTEN, OUDE BRIEVEN. 
Biedt aan: GROTE VOORRAAD NED. + OVERZEE (FDC) + 
Buitenland o.a. ZWITS. VEEL MOTIEF o.a. SPORT, SCHEPEN, 
TREINEN, spec. DIEREN en BLOEMEN, HELE WERELD. 

D P G I n h P "ï^"^^'''^^' ^^ ^^l 1 ^^ Apeldoom 
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15./16. Beg 
aangetoond 
(einde balk). 

n en het eind van de kleurbalk op de velrand van de Jubileumzec 
met behulp van veldelen van de zegels van 15 (begin bolk) en 2C 

els, hie 
cent 

Overzicht van 25 zegels met hun duidelijkst 
voorkomende etsingsfouten 

Stippen, krasjes etc. 
Vlekjes, retouches 

! orange; O = wit 

17. Overzicht van de meest voorkomende etsfoutjes bij de Jubileumzegel van 15 cent 

m 

gustus 1948 aan de heer War
ners voor behandeling door
gezonden. 
In diens brief van 13 septem
ber 1948 wordt aan de Luite
nant Gouverneur-Generaal 
bericht dat de gevraagde ze
gels al op 17 juli 1948 door 
de Nederlands-Indische PTT 
per KLM aan de Controleur 
Postwaarden te Haarlem wa
ren verzonden. Een en an
der naar aanleiding van een 
door het Hoofdbestuur van 
de Nederlandse PTT rechtst
reeks verzonden telegram 
aan Bandung. In dit tele

gram werd tevens aangege
ven dat MINOG terzake was 
ingelicht. Het antwoord van 
de heer Warners werd dd. 29 
september 1948 onder num
mer 23590/ A / P T T / 4 . / 4 8 
aan de Minister van MINOG 
doorgezonden. 
Behalve het rechtstreekse te
legram van het Hoofdbestuur 
PTT te 's-Gravenhage naar 
Nederlandsch-Indië, werd 
bovendien op 14 juli nog een 
brief aan het MINOG te 's-
Gravenhage verzonden on
der nummer 21851/Afd 4D, 
waarin om bemiddeling inza-

Overzicht van 15 zegels met hun duidelijkst 
voorkomende etsingsfouten 

Stippen, krasjes etc. : t = blauw; O = wit 

18. Overzicht van de meest voorkomende etsfoutjes bij de Jubileumzegel van 20 cent 

ke de toezending van 50.000 
series wordt gevraagd. 
Inzake de per 1 oktober 1948 
onverkochte voorraad zegels 
werd in het Bandung-archief 
het volgende aangetroffen. 
Op een verantwoordingsstaat 
van 26 augustus 1960 wordt de 
volgende specificatie vermeld: 

van de NVPH-catalogus moe
ten voor de zegels 347/348 de 
volgende wijzigingen worden 
aangebracht: 
a. fcimtanding: 12'/2:12V4 
b. Einde van de geldigheid: 

31 december 1948 
c. Oplage 15 cent 1.020.500 

Oplage 20 cent 526.200 

Beginvoorraad 
1. Museum Um-1 
2. Museum Um-4 
3. Representatie/verkoop 
4. Vernietigd 

Voorraad per 26-8-'60 

105 
105 
250 

4.029 

15 cent 

96.489 

4.489 
92.000 

105 
105 
250 

5.135 

20 cent 

23.095 

5.595 
17.500 

Op een verantwoordingsstaat 
gedateerd 31 december 1960 
wordt vervolgens vermeld dat 
alsnog 666 series waren ver
kocht. Op die datum resteer
den dus nog 91.334 zegels van 
15 cent en 16.834 zegels van 
20 cent. 
Of er zegels vóór 26 augustus 
1960 werden verkocht, dan-
wel dat de opgegeven muta
ties vanaf 1 oktober 1948 gel
den, is niet meer na te gaan. 
Evenmin weten wij wat met de 
per 31 december I960 reste
rende zegels is geschied. 

14.EERSTEDAGENVEL0PPEH 
Over de eerstedagenveloppen 
van de hier behandelde emis
sie zal in 'Philatelie' een af
zonderlijk artikel verschijnen. 

15. NVPH-CATALOGUS 
In een eerstvolgende editie 

16. VERANTWOORDING 
Dit artikel kon worden samen
gesteld op basis van archiefge-
gevens aangetroffen in diverse 
PTT-archieven te Bandung, 
het Arsip Negara (Staatsar
chief) te Jakarta en het UPU-
hoofdbureau te Bern. Mijn 
hartelijke dank gaat uit naar 
de heren R.C. Bakhuizen van 
den Brink, D. Glaudemans en 
R. van den Heuvel voor hun 
reacties op bepaalde vragen 
en verzoeken mijnerzijds. 
Bij de inleiding van dit artikel 
werd onder andere gebruik 
gemaakt van de Filatelie Ency
clopedie uitgegeven in 1979 
door Samsom Uitgeverij bv te 
Alphen aan den Rijn. 

J.H. Verschuur, Roosendaal 



SUPER KILOWAAR 
GROOTFORMAAT ZEGELS 
Australië 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Eng. Gebieden 
Frankrijk 
Ierland 
Nieuw Zeeland 
Oostenrijk 
Spanje 
U.S.A. 
Wereld 
West Europa 
Zwitserland 

groot assortiment met '97 
grote sortering iets '97 
nu enkel papier iets '97 
goede sortering met nieuw 
meest nieuw met toeslag 
leuk met '97 en hoge waarde 
greetings veel jaren met '97 
veel nieuw Hongkong met '97 
leuke sortering met '97 
grote sortering met '96 
goede sortering met '97 
leuke mix met nieuw 
laatste jaren iets '96 
alleen nieuwe 32 c zegels 
veel landen met nieuw 
veel landen met nieuw 
alleen toeslag iets nieuw 

MISSIE GROOT EN KLEINFORMAAT 
Australië 
Duitsland 
Japan 
Wereld 
West Europa 
Zuid Afrika 

leuk kort geknipt met '97 
veel nieuw leuke missie 
leuke mix kort geknipt 
veel landen 
veel landen ook nieuw 
grote sortering met nieuw 

lOOgr 
11,00 
18,50 
24,00 
12,50 
15,00 
11,00 
22,50 
37,50 
50,00 
17,50 
25,00 
35,00 
22,50 
25,00 
15,00 
17,50 
32,50 

500 gr 
30,00 
27,50 
35,00 
30,00 
35,00 
25,00 

250gr 
25,00 

55,00 
27,50 
35,00 
25,00 
55,00 

60,00 

50,00 

35,00 
40,00 

IKG 
55,00 
50,00 
60,00 
55,00 
65,00 
45,00 

SOOgr 
45,00 

67,50 
45,00 

65,00 

2,SKG 
120,00 
115,00 

SUPERSTUNT 5 KG ENGELAND SUPERMISSIE 
MET DE LAATSTE NIEUWE ZEGELS 

NORMAAL / 100,00 NU ƒ 80,00 
E-MAIL ADRES: 106107.2036@COMPUSERF.COM 

UITGEBREIDE PRUSLUST OP AANVRAAG 
Bestelling op giro/bankoverschrijving is voldoende Giro 72.31.950 Bank 40.18.19.582 

verzendkosten ƒ 6,50 remlwurs ƒ 12,50 boven ƒ 200,00 geen verzendkosten. 

D E B E R M BACHPLEIN 516 Ä 
POSTBUS 471 - 3100 AL SCHIEDAM ^ ^ ^ 
TEL 010-4714358 b.g.g. 06-52.855.831 - FAX 010-4717947 

Postzegels te koop gevraagd!! 
LAAT U DIT NIET OVERKOMEN! 
en ga alleen met een 
betrouwbaar adres 
in zee. 

Bovendien mag u bij ons, 
wanneer u spijt zou krijgen 
(bijna onmogelijl<), iedere 
verl<oop binnen 24 uur te 
niet te doen. 

En u krijgt de iioogste prijs! 
Natuurlijk contant. 

VÓÓR U VERKOOPT, 
BEL ONS! 

Postzegelhandel 
QUIRIJNS 
AMSTERDAM 

Man kon ï 
zich wel i 

« 

door h^t * 
hoofd slaan 
AHSTERDAM, donderdax 
Omdat hij wijt had fle-

kregen van de verkoop (tan 
djn poetzeaehferrameHn«, 
heeft de 7$-jarice L. D T V . 
dchzeU met «en asbak op 
het Iiocfd geslagen en te-
■enover de poUÖe verteld.' 
oat hij was berocfd. 

De bejaaixle V. had sljn 
postzegelverzamellng met 
een waarde van ƒ 2S.000 
verkocht «an twee postxe-
gelhandelaren voor het 
lage bedrag van f 3000. 
Toen de minacn weg wa
ren, betreurde V. deze 
transactie al en „sloeg rich 
met de asbak voor 't 
hoofd". Haar de klap was 
zo hard dat hij bulten be
wustzijn raakte en pos de 
volgende dag door een fa
milielid in zijn woning 
werd gevonden. 

J.L de Troye, Bosb. Toussaintlaan 51, 1215 CB Hilversum 
tel./fax 035-6219470, mob. tel. 0653-353512 

NIEUV7 Z E E L A N D 
Schriftelijke veilingen - directe verkoop van Nieuw Zeeland 

Australië - Pacific Islands - Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Schrijf naar: 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

AUCKLAND NIEUW ZEELAND 
Tel: 0064-9-3735489 - Fax: 0064-9-3735014 

email: nzstamps @ hotmaiLcom 

Stuur ƒ 10,- en u ontvangt de 1997 kleurencatalogus van NZ. 

f« J.G.J. van der Kind hdNVPH 

RUIMT OP 
CREEP UIT MIJN GRATIS PRIJSLIJST 

Oudere Samenstellingen 
l ooo Arabische geb. 45,00 
l ooo Frankrijk 2^5,oo 
2000 Hongarije '75>00 
lOOo Spanje 1^7,50 
lOOO Tsjechoslowakije 75,oo 
5000 Wereld slechts 112,50 

Kilowaar Per 250.gr. 24,75 
België Indonesië 
Denemarken Nederland 
Duitsland Noorwegen 
Engeland USA 
Europa Wereld 
Ierland Zwitserland 

Telefoon 070 - 346 47 46 • Papestraat 15 • 2513 AV 's-Cravenhage 
Opdrachten tot f$o,- plus f2,50-verzendkosten, daarboven portvrij 

Vooruitbetaling op giro 14^00 

A BELEGGERSAVEDERVERKOPERS OPGELET /INDONESU 

Nos Z BI catw pms p. 100 
13/14 600,— 225,— 
81/95 850,— 300,— 
127/32 375,— 95,— 
137/41 400,— 100,— 
209/13 500,— 150 — 
220/22 150,— 50,— 
235/41 500,— 165,— 
257/61 200— 60,— 
262/67 200,— 50,— 
300/02 150,— 50,— 

No.sZ.Bl catw. pnisplOO 
328/31 300,— 100,— 
336/39 160,— 45,— 
340/43 250,— 65,— 
375/78 350,— 100,— 
379/82 150,— 40,— 
387/90 125,— 35,— 
391/94 450,— 125,— 
395/97 175,— 50,— 
406/07 75.— 20,— 
408/11 125,— 35,— 

Nos Z.Bl catw. 
420/23 275,— 
456/58 200,— 
459/63 450,— 
464/67 300,— 
489/93 300,— 
583/84 150,— 
585 175,— 
592/93 175,— 
600/01 150,— 
602 100,— 

*** IN VELLEN VAN 100 

pms p 100 
90,— 
50,— 

140,— 
75,— 
75,— 
35,— 
45,— 
45,— 
35,— 
20,— 

Nos Z.Bl catw, 
603/04 425,— 
606/07 150,— 
608/09 125,— 
613 125,— 
620/21 200,— 
627/28 350,— 
632/35 150,— 
636/41 450,— 
642 100,— 
643/44 150,— 

!!!! 

pnisplOO 
100.— 

35,— 
35,— 
50,— 
50,— 
85,— 
40,— 

100,— 
20,— 
35,— 

JUBILEUM 
JAAR 19S7-1997 

NosZBl 
645/46 
647/49 
661/62 
666/67 
672/74 
675/76 
677/78 
679/80 
P21/26 
r r 31/40 

catw. 
150,— 
450,— 
225.— 
175,— 
600,— 
325,— 
475,— 
700,— 
300,— 
625,— 

iß 
pms p 100 

35,— 
lOO,— 

5 0 , -
45,— 

2 0 0 , -
100,— 
150,— 
200,— 

6 0 , -
165,— 

Postzegelhandel Alexander 
Koorstraat 14 Kapelstraat 20 Gedempte Turfhaven 4 
1811 GP Alkmaar l404HXBussum 1621 HE Hoorn 
A Versluis(Sr) R Verstuts A Versluis (Jr) 

Onze winkels zijn dagelijks geopend 
(Voor openingstijden gaarne 072 5I29I84 bellen) 

BESTELLIJN 072-5129184 
VOOR SCHRIFTELIJKE BESTELLINGEN, 
DIRK N. SLUIS P H I L A T E L I E 

C. BUDDINGH'HOF 168 1628 WL HOORN 
*TeUfax buiten winkeluren en rest weekend: 

0229-261 61 Kbgg 06-53348435) 

Postbank rek no 52 85 01, Giro België rek no 000-1607120-24, 
KvK Hoorn 31 864 Tussentijdse pnjswijzigingen voorbehouden 
Betaling na opgave van referenties binnen 3 dagen na ontvangst 
zegels en factuur d m v acceptguokaait, anders vooruitbetaling d m v 
storting of cheques Tot ƒ 200,- ƒ 2,50 porto/verpakking, v a / 200,-
firanco, v a . / 300,- franco verzekerd vervoer 

mailto:106107.2036@COMPUSERF.COM
http://250.gr


KONINKUJKE BEIANGSTEIUNG VOORGESIMGDE 
TENTOONSIEIUNG CARaOPHllEX/JUNEX 97 
O p 23, 24 e n 25 me i werd in 
Char le ro i (België) d e na t iona
le compet i t ieve tentoonste l 
l ing Carolophikx/Junex 97 ge
h o u d e n . Voor deze exposit ie 
m e t in te rna t iona le dee lne 
m i n g waren in h e t Palais des 
Exposi t ions van d e Zuid-Belgi
sche stad ongevee r d u i z e n d 
kaders bi jeen gebrach t , waar
van dr iekwart in d e compet i 
tieve afdeling. 
De b i jzonder geslaagde e n 
g o e d bezoch te ten toons te l l ing 
k reeg ex t ra glans d o o r h e t be
zoek van kon ing in Paola, d ie 
o p vr i jdagmiddag 23 me i lan
ge tijd in d e tentoonstel l ings
hal d o o r b r a c h t . M e t e e n bij 
b i n n e n k o m s t - da t wil zeggen , 
n a eers t d o o r e e n aanta l offi
ciële ver tegenwoord igers van 
d e filatelie in België te zijn ver
w e l k o m d - s tond d e kon ing in 
o o g in o o g m e t d e postzegel 
d ie tijdens Carolophilex in voor
ve rkoop verkri jgbaar was: d e 
Belgische helft van d e filatelis-
tische ' tweel ing ' d ie aan h a a r 
was gewijd. 
De resul ta ten van Carolophilex 
vindt u h i e r o n d e r . 

O p 23, 24 e n 25 me i werd in 
Char le ro i (België) d e na t iona
le compet i t ieve tentoonste l 
l ing Carolophikx/Junex 97 ge
h o u d e n . Voor deze exposit ie 
m e t in te rna t iona le dee lne 
m i n g waren in h e t Palais des 
Exposi t ions van d e Zuid-Belgi
sche stad ongevee r d u i z e n d 
kaders bi jeen gebrach t , waar
van dr iekwart in d e compet i 
tieve afdeling. 
De b i jzonder geslaagde e n 
g o e d bezoch te ten toons te l l ing 
k reeg ex t ra glans d o o r h e t be
zoek van kon ing in Paola, d ie 
o p vr i jdagmiddag 23 me i lan
ge tijd in d e tentoonstel l ings
hal d o o r b r a c h t . M e t e e n bij 
b i n n e n k o m s t - da t wil zeggen , 
n a eers t d o o r e e n aanta l offi
ciële ver tegenwoord igers van 
d e filatelie in Beleië te zijn ver-

Marcel Van der Muilen, voorzitter van de Koninklijke Landsbond der Belgische Postze-
gelkringen (geheel rechts) stelt twee hoge officials van de Belgische PTT aan koningin 
Paola voor Geheel links Frank Daniels, directeur Filatelie van De Post, en naast hem 
Francine Wachsstock, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Belgische PTT 

Bekroningen volwassenen 

Goud: M. Amplatz ('Postale ken
merken grensoverschrijdende post 
Italië'), J. Davio ('Luchtpost België 
1909-1940'), M. Jaques* ('Postver
bindingen Europa-Frankrijk'), M. 
Lebrun* ('Medaillons 1849-1866'), 
A. Louis* ('De losmaking van Bel
gië uit het Koninkrijk Nederland'), 
J.-C. Porignon* ('België medaillons 
- frankeringen buitenland'), A. 
Speeckaert* ('Verzekerd vervoer 
Rusland 1808-1917') en A. Voor-
braak* ('Poststempels 1840-1902'). 

Beauquesne* ('Bomen en bos
sen'), J. Boulet ('De omkaderde cir
kel 1880-1914'), J. Brousmiche 
('Emissie 1865 Leopold I'), L. Cal-
embert ('Religieus erfgoed van Bel
gië) , C. van Craenenbroeck ('De 
Franse Revolutie'), R. Dedecker* 
('Les perforés ä travers la philatelic 
Beige'), K. Dentant ('Perfo's in Bel
gië'), F. Dochez ('De commerciële 
evolutie van de luchtvaart'), E. 
Doumont ('Israël Minhelet 
Ha'am'),J. Foulon'^ ('Histoire pos
tale au travers du 10 centimes 
1869'), R. Göbbels (Bahnpost nr. 
10 Verviers-Keulen), D. Goffin* 
('Internationale tarieven Boude-
wijn met bril'), M. Van Hamme'^ 
('Postgeschiedenis van Groot-Za-
ventem'), P. van der Loo ('Lucht
postzegels Nederlands-Westindië'), 
W. Major ('Luchpostaanduidingen 
België'), J. Paquet ('Glas-m-loodra-
men'), C. Ransy ('Postale betrek
kingen België-Spanje),W. Ronsse* 
('Autonome staat Kreta'), J. Ruelle 
('Zoetvsfater'), J. Vandenhaute 
('Van abacus tot laptop') en J.-M. 
Verhalle ('Russische bemande 
ruimtevluchten'). 

Groot zilver: P. Burlet ('Post- en 
stempelgeschiedenis van de Na-
mense Condroz'), A. Closset* 
('Toeristisch erfgoed van Wallo
nië'), 1. Van Damme ('Nobelprijs'), 
J. Delahaye ('Krijgsgevangenen-
post België 1940-1945'), E. Deneu-
mostier' ('Les Cahiers du Congo'), 
R. Frieke ('Moderne tuinbouw'),}. 
Hemelaers (tweemaal: a. 'Clandes
tiene en smokkelpost tijdens WO I' 
en b. 'Elisabethville-Birtley-Co Dur
ham), R. Horton ('Britse geïnter
neerden 1939-1945'), A. Leppä 
('Postgeschiedenis Leüand 1767-
1945'), W. Major ('VTOL-luchtpost 
1931-1981'), W. Major' ('Aerophi-
latéhe/Film de propagande'), N. 
Moulin ('Post in Saarland'),J. Obe-
rink ('Goethe'), B. Van Oppens 
('Het ruimteveer en zijn ontwikke
ling'), N. Pattyn ('De heersers van 
het vogelrijk'), B. Peter ('Wal-
visachtigen'), j . Ransonnet en M. 
Wyns' ('Evolution des poste privées 
e tc , tome 1), W. Ronsse ('Dene
marken - eerste zegels in diep

druk'), B. Samyn (St Petersburg 
van de 18e eeuw tot 1914'), J.-P. 
Suys* ('Tennis'), N. de Thaey 
('Postgeschiedenis Charleroi'), 
"Themaphila' (tijdschrift vereni
ging Themaphila), A. Toupy 
('Franse zeepost in het Verre Oos
ten en de Indische Oceaan'), A. 
Toupy ('Posttarieven 1953-1980'), 
E. 'Vanderaerden ('België firma-
perforaties'), M. Vanderhoeven 
('Postgeschiedenis Tongeren 1740-
1875'), J. Vergnani* ('Olympische 
Spelen Antwerpen 1920') en P. 
Wijnants ('Landbouw in de lage 
landen'). 

Zilver: C. Bakker-Bakkker ('De 
volkstuin'), C. Beguin* ('De dans'), 
D. Benere ('De hond'), M. Birecki 
('Copernicus'), A. de Bolle ('Row
land Hills invloed op het postge-
beuren'), H. Caillet* ('Er was 
eens... de post, bestellers en ze
gels'), M. Cypers ('Van tweestrijd 
naar samenwerking'), F. Delforce 
('België tijdens WO II'), M. Deneu-
mosüer'^ ('La poste Beige 1830-
1849'), P. Depasse ('Postgeschiede
nis Kanaaleilanden'), W. Deyn-
ckens' ('Postburelen en poststem
pels van Ruanda'), B. Dhalluin* 

('Boudewijn type-De Bast'), L. Du-
pont ('Het schilderij - van Giotto 
tot Picasso'), G. Fockaert ('Olym
piade 1936'), J. Goes'^ ('De postge
schiedenis van Gistel'), J.Jackowski 
('Geschiedenis van de decoratieve 
kunst'), G. Lasseron ('Parijs'), A. 
Magnette'- ('Le Nord beige'), N. 
Moulin ('Germania met opdruk Sa
argebiet'), G. Nihoul* (Internatio
nale tentoonstelling Brussel 
1907'), R. De Paepe ('Koninklijke 
beeltenis type-Elstrom'), M. Ru-
men ('Het paard als cultureel feno
meen'), A. Ruquoy ('Het Lutheris-
me'),J. Sargent ('Luchtlijnen Bel-
gië-Congo v.v.'), M. Segers ('Het 
universum: werkgebied van de 
ESA'), R. Vanderstockt ('Marianne 
van Gandon'), V. Verhulst ('Postge
schiedenis Charleroi in de eofilate-
listische periode'), L. Vervloet ('De 
hond'), P. Vossen ('Wereldpostver
eniging'), N. van Wassenhove 
('Duikende roofvogels') en S. Wuy-
tack ('Krijgsgevangenenpost'). 

Verzilverd brons: C. Depover ('Wijn
stok en wijn'), E. Doumont ('Het 
licht'), R. Dusauchoit' ('Stempelty
pen West-Vlaanderen'), D. Goffin' 
(Jodoigne - La distribution du 
courrier), R. Henry ('De eerste 
luchtpostverbindingen België-Con-
go'), R. Henry ('Zegels en postge
schiedenis Belgisch Congo), C. 
Hoc ('Reis door Hainaut'), L. Jor-
gensen ('Zuid-Afrikaanse Repu
bliek'), A. Magnette en Stos'- ('Ré
pertoire des gares et des lignes du 
réseau ferroviaire'), E. Pollet' ('t 
Schuurken,jaargang 1996), B. Sa
myn en M. Claus' ('Klein filatelis-
tisch lexicon voor de computer') 
en E. Van Vaeck'̂  (Deurnese Post
zegelkrant, jaargang 25+26). 

Brons:]. Depaire'- ('Le Liège Phi-
latélique'), Postzegelclub Sint-Ni-
klaasL (clubblad), I. Van Rillaer' 
('De postiljon leeft!'), R. van Roye' 
('Napoléon Bonaparte en Water
loo') en B. Therer ('Een stukje ge
schiedenis'). 

* = ereprijs ' = literatuur Groot verguld zilver: P. Bauduin* 
('De evolutie van Russische beman
de vluchten'), H. Broekmans* 
('Drie eeuwen post in de Kem
pen'), S. Bruylants ('Europese 

,.̂  Ruimtevaartactiviteiten'), D. Del-
°- bol ('Epauletten en Medaillons 
^ 1849-1866'), J. Deposson ('Postge

schiedenis Luik'), J.-C. van Duin* 
= ('Het gewest Holland'), J-M. Fre-
[̂  nay* ('Belgische bezetting van 
=, Duits Oostafrika'), G. Fresacker* 
"> ('Posterijen Steiermark'), R. Fron-
^ ville* ('Luchtpostverbindingen 
~-~ België-Congo'), L. Geny* ('Lucht-
Z postverbinding Frankrijk-Marokko-
= Senegal-Zuid Amerika'), J. Icken-
"2 roth' ('De Rijkspost in Limburg'), 
3 J. Jackowski ('Bomen - hun blade-
" ren, bloesems en vruchten'), D. 
2 Jonsen* ('Frankeringen emissie 
X 1869'), G.Jorquera ('10 c. emissie 

_°^ 1869'), M. Leopold* ('De Medail-
100 ' ° " ^ ) ' J"'^- Musch* ('Telefonie') 
[jJQ en G. Vanhaelewijn* ('Orchi

deeën, mysterieuze prinsessen van 
de flora'). 
Verbid zilver: P. Alderliesten 
('NATO'), B. Balanck* ('De hond -
een gezel voor het leven'), H. 

Koningin Paolo had bijzonder veel belangstelling voor de activiteiten van de jeugd op 
de gecombineerde volwassenen/jeugdtentoonstelling Carolopfiilex/Junex 9/ 
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L E U K E EN V O O R D E L I G G E P R I J S D E ( D E E L ) V E R Z A M E L I N G E N , S T O C K B O E K E N , 
S N Ü F F E L P A R T I J T J E S , R E S T A N T E N E N E N G R O S P A R T I J E N ! ) . . . . 

Motief dieren 
Postfrisse/gebruikte series 
w.o. nieuwtjes+engros 
totaal ca. 1000 series //.450,-

Indonesië Blokken (om in de kast te leggen): 
1996 Wereld Natuur Fonds set van 3 blokken 10Ox 
1996 Scouting set van 2 blokken 10Ox 
1997TentoonstellingSan Francisco Vogel blok 100> 

//• 
//• 

://. 

3500,-
750,-
450.-

Republiek Suriname 1975-1991 
Complete postfrisse verzameling in blokken van 
4 + alle blokken (4x) 
Cat. waarde f 1.9000 + + //. 1500.-

Hongarije 1871-1900 
Prachtige gebruikte speciaal-
verzamel ing w.o. alletopzegels, 
ook met keur+diverse brieven 
Michel Dm 10.000+ fl.J500.-

Zuid Amerika 
Prachtlot klassiek met vele 
dure zegels, proeven en variëteiten, 
luchtposten dienst 
Yvertfrs. 40.000 fl.rooo,-

Ned. Indië veldpost 
Kleine verzamel ing van 14 luchtpostbladen metverschillende typen 
en kleur stempels, inclusief 3 KNIL luchtpostbladen, interessant!//. 550,-

Zwitserland 1852-1958 
Mooie gestempelde verzameling incl. vrijwel alle 
Projuventute/Patria, beter luchtpost & dienst in overwegend 
zeer mooie kwaliteit in insteekboek 
Michel ca. Dm 9000 //. 1300,-

Hong Kong 1941-1996 
Uitzonderlijk vnl. postfris lot met 
talrijke betere series & blokken 
incl. 1948 wedding * èn o! 
Yang cat. ca. $ 20.000 fl.3250,-

VRAAG VANDAAG NOG ONZE NIEUWE PRIJSLIJST AAN ! 

W I J H E B B E N O O K V O O R U E E N B R A T I S B E Ï L L U S T R E E R O E P R I J S I - I J S T B E T E R E L O S S E 
Z E G E L S V A N N E D E R L A N D , D V E R Z E E , W E S T - E N D O S T E U R O P A E N W E R E L D . 

( 5 . V . P . V E R Z A M E L G E B I E D E N A A N G E V E N ) 

W I J Z I J N V O O R T D U R E N D OP Z O E K NAAR G O E D E V E R Z A M E L I N G E N EN PARTIJEN 
HELE WERELD WAAR WIJ D A N K Z I J O N Z E I N T E R N A T I O N A L E K L A N T E N K R I N G GOEDE 

P R I J Z E N V O O R K U N N E N B E T A L E N . 

Bezoek ook eens onze homepage op Internet: http://www.worldonline.nl/~smitphil 
E-mail adres: smitphil@worldonline.nl 

http://www.worldonline.nl/~smitphil
mailto:smitphil@worldonline.nl


Opgaven voor deze rubriek in 
het oktobernummer moeten 
uiterlnk op 1 september aan
staande in het bezit zijn van 
de redactie van 'Philatelie', 
Klipper 2 , 1 2 7 6 BP Huizen. 
Hoewel deze agenda met 
veel zorg worcft samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aan 
haar opgegeven data en t i jd
stippen doorgang vinden. 
OOK zijn niet alle evenemen
ten gratis toegankelijk. Wij 
adviseren u bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
eerst even met de organisa
toren te bellen. 

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• 2 2 , 2 3 en 24 augustus: 
Vaduz (Liechtenstein). Va
duz 97, multilaterale tentoonstel
ling (Rong II) voor alle klassen, in
clusief jeugd. Tevens Liechten
steinsalon. Thema: '125 jaar 
postkantoor Schoon'. Vaduzer 
zaal. Openingstijden: op 22/8 en 
23/8 van 10 tot 18 uur en op 
24/8 van 10 tot 16 uur. Inlichtin
gen: A. Haasnoot, Witmos 23, 
2914XJ Nieuwerkerk aan den IJs
sel,®/fax 0180314429. 
• 30 augustus: 
Oldenzaal. Minitentoonstelling 
georgoniseerd door de Oldenzool
se Philatelisten Vereniging. De 
Zon, Bentheimerstraot 1,1017. 
Inlichtingen: 0541513640. 
• 1 3 en 14 september: 
Brussel (België). Brussels 97, 
tentoonstelling georganiseerd 
door Paoskesen Philatelists. She
raton Airport Hotel, Zoventem bij 
Brussel. Co. 50 kaders. Handel uit 
België, Duitsland, Denemarken en 
GrootBrittonnië aanwezig. Ope
ningstijden: op beide dagen van 
10 tot 18 uur (toegang 100 f.). In
lichtingen: Paoskesen Philatelists, 
Brusselse Steenweg 78, B3080 

^ Tervuren (België). 
^ • 17 t / m 21 september: 
^ Londen (GrootBrittannië). 
= Autumn Slampex, nationale ten
C; toonstelling georganiseerd door 
= het British Philatelic Centre. Busi
= ness Design Centre, 52 Upper 
^ Street, Islington, London N1. Na
■ dere gegevens ontbreken. Infor
T, motie: 107 Charterhouse Street, 
^ London EC1M6PT (GrootBrittan
2 nië). 
2 « 1 9 september t / m 3 okto
z her: 

Kerkrade. Propogandotentoon

5n n stelling ter gelegenheid van het 
"" honderdjarig bestaan van het 

hccfdpostkantoor in Kerkrade, ge
orgoniseerd door de Eerste Kerk
raadse Philatelisten Vereniging. 
Burgerzaal van het gemeentehuis, 

Markt 2. Co. 50 kaders. Bijzonde
re envelop (f 3.50 excl. portokos
ten, over te maken op postbankre
kening 1189043 t.n.v. penning
meester EKPV Kerkrade. Inlichtin
gen: B. Berends, Pastoor Theelen
stroot 26, NL 6466 Kerkrade,® 
0455415088. 
• 2 6 , 2 7 en 28 september: 
Arnhem. GlobePost 100, jubi
leumtentoonstelling ter gelegen
heid van het honderdjarig bestaan 
van de filotelistenvereniqing 'De 
Globe'. Sportcentrum Valkenhui
zen, Beukenlaan 10, Arnhem
Noord. Duizend kaders, verdeeld 
over categorie 2 (400), categorie 
3 (300), propaganda (150), ere
hof, buiten mededinging, eenka
dercollecties en jeugd. Stands van 
PTT Post, NVPHhandeloren, PTT 
Museum en gespecialiseerde ver
enigingen. Openingstijden: op 
26/9 van 20 tot 23 uur, op 27/9 
van 10 tot 18 uur en op 28/9 van 
10 tot 16 uur. Speciale envelop 
(bestellen: f 4.50 op giro 
2546699 t.n.v. penningmeester 
jubileumcommissie 100 jaar De 
Globe te Velp). Aanmelding en in
lichtingen: Secretariaat Globe
Post 100, Schaapsdrift 93,6902 
AC Zevenoor,® 0316524714. 
• 1 0 , 1 1 en 12 oktober: 
Rotterdam. Nationale Dag van 
de Postzegel 1997, tentoonstelling 
(categorie 2, propaganda en een
kadercollecties), georganiseerd 
door het comité Dag van de Post
zegel Rotterdam. Vl/orld Trade 
Center, Coolsingel. Ca. 400 ka
ders, hondelarenstonds. Opening
stijden: op 10/10 en 11/10 van 
10tat18uurenop12/10van10 
tot 16 uur. Speciale envelop (be
stellen: f 3.50 op girorekening 

1543700 t.n.v. penningmeester 
DvdP, Oosterhout, o.v.m. naom en 
adres). Gratis catalogus. Inlichtin
gen: H.J. Polhuijs, Vincent van 
Goghstraatl9,2941GWLekker
kerlc,® 0180661550. 
Rotterdom. 36ste Dag van de 
Aerofilatelie georganiseerd door 
'De Vliegende Hollander'. World 
Trade Center, Coolsingel. Opening
stijden: zie boven. Inlichtingen: 
J.D.H, van As, Dintel 22,2991 RC 
Borendrecht,® 0180614430. 
Rotterdam. Eerste Liechtenstein
Salon, tentoonstelling georgani
seerd door de Nederlandse Vereni
ging van Verzamelaars van Post
zegels van het Vorstendom Liech
tenstein (NVPVL). Nadere informa
tie volgt. 
• 11 en 12 oktober: 
Almelo. Almelo 97, tentoonstel
ling georganiseerd door de Postze
gervereniaing Almelo ter gelegen
heid van het 65jarig bestaan van 
de vereniging. Pius College, Slui
tersveldsingel 2. Openingstijden: 
op beide dogen van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: Er. Krobshuis, Nieuw
straat118,7605AHAlmelo,® 
0546814952. 

• 1 1 t / m 1 9 o k t o b e r : 
'sGrnvenhoge. Haphilex 97, 
propogandatentoonstelling ter ge
legenheid van het honderdjarig 
bestaan van de Hoagsche Philate
listen Vereeniging en vijftigjarig 
bestaan van Pnilotelica Den Haag. 
PTT Museum, Zeestraat 82. Ope
ningstijden: op werkdagen van 10 
tot 17 uur, in de weekeinden van 
12 tot 17 uur. Inlichtingen: J. 
Groenendoal, Loon van Clingen
doel 103,2597 CC Den Haag. 
• 1 7 t / m 26 oktober: 
Moskou (Rusland). Moscow 97, 
internationale postzegeitentoon
stellina. Nadere informatie: 
Bondsbureau (zie colofon Bonds
pagina's). 
• 1 8 en 19 oktober: 
Amsterdam., tentoonstelling ge
organiseerd door het Comité Dag 
van de Postzegel Amsterdam. Ge
bouw speeltuinvereniging Bilder
dijkpork, Bilderdijkpork. Ca. 50 
kaders. Postzegel en ®kaarten
beurs, verkoop Bondsenvelop Dog 
van de Postzegel 1997. Opening
stijden: op beide dogen van 10 tot 
17 uur. Toegang en catalogus gra
tis. Inlichtingen: H.J. Nijmeijer, ® 
0206120432 (na 19 uur). 
• 2 3 , 2 4 en 25 oktober: 
Spijkenisse. Tentoonstelling ter 
gelegenheid van het 40jarig be
staan van postzegelvereniging De 
Maasmona. CSG Blaise Pascal, Nij
verheidsstraat 2. Ca honderd ka
ders; regiobeurs. Openingstijden: 
op 23/10 van 20 tot 22 uur, op 
24/10 van 10 tot 22 uur en op 
25/10 van 10 tot 16 uur. Inlich
tingen: J.E.S. van der Plas, Slok
kenveen 325,3205 GK Spijkenis
se, ©0181642573. 
• 2 4 , 2 5 en 26 oktober: 
Veldhoven. KempenPhila 97, 
tentoonstelling (coteaorie 3, pro
paganda, jeugd, eenKoderinzen
dingen] ter gelegenheid van het 
veertigjarig Destoon van de post
zegelclub GrootVeldhoven. Son
dervickcollege. Sterrenlaan 165. 
Openingstijden: op 24/10 van 21 
tot 22.30 uur, op 25/10 van 10 
tot 18 uur en op 26/10 van 10 tot 
16 uur. Inlichtingen: mevr. M. Je
geringsHendriks, Zandberg 11, 
5508 DA Veldhoven, © 0 4 0 
2531242. 
• 7 , 8 en 9 november: 
HoogezandSappemeer. H

5 97, tentoonstelling (categorie 2) 
ter gelegenheid van het 45jarig 
bestaan van de vereniging Hooge
zandSappemeer. 't Kielzog, Go
rechtOost 157. Ca 250 kaders. In
lichtingen en aanmeldingen: S. 
Tuin, Nieuweweg 115,9649 AC 
Muntendom, © 0598626447. 
• 1 5 en 16 november: 
Heerhugowaard. Reiger
oost 1997, wedstrijdtentoonstel
ling (categorie 3) ter gelegenheid 
van het 25jarig bestaan van de fi
latelistenvereniging Heerhugo
waard en omstreken. Ca 130 ka

ders. De Swan, Middenweg 178. 
Openingstijden: op 15/11 van 10 
tot 19 uur en op 16/11 van 10 tot 
17uur. Inlichtingen: J.P. Tesse
laar,Middenwea604,1704BS 
Heerhugowaard, ® 072
5714400. 
• 2 1 , 2 2 en 23 november: 
Dordrecht. Driestromenpost, ten
toonstelling georganiseerd door de 
Verenigina van Postzegelverzame
laars Dorarecht. Agrarisch Oplei
dingscentrum, Groen Zoom. Co. 
100 kaders. Regiobeurs. Catalo
gus gratis. Openingstijden: op 
21/1 Ivan 20 tot 22 uur, op 
22/1 Ivan 10 tot 22 uur en op 
23/11 van 10 tot 16. Inlichtingen: 
J. Zilverschoon, Schotelstraat 32, 
3314 XT Dordrecht, ©078 
6140706. 
• 2 8 , 2 9 en 30 november: 
Monte Carlo (Monaco). Ten
toonstelling ter gelegenheid van 
zeven eeuwen Grimoldidynastie 
en 60 jaar filotelistische dienst in 
Monaco. Plaats: onbekend. Inlich
tingen: Office des Emissions de 
TimbresPoste de Monaco, Monte 
Carlo (Monaco). 
• 1 t / m 6 december: 
Buenos Aires (Argentinië). 
Mevifil 97, eerste internationale 
tentoonstelling van filotelistische 
AV en computersystemen, geor
ganiseerd door de Asociación de 
Cronistas Filatélicos de la Argenti
na (ACFA) en onder patronaat van 
de Argentijnse posterijen. Infor
matie: Cosillo de Correos 1796, 
1000 Buenos Aires (Argentinië). 

1998 

• 28 en 29 maart: 
Leek (Gr.). Dag van deJeugdfi
latelie 1998\n combinatie met de 
propogandatentoonstelling Noord
phila 98. Nienoordcollege. Inlich
tingen: R.J. Oberink, 050
5019547. 
• 1 8 en 19 april: 
Venlo. Phila 75 Venia, tentoon
stelling (categorie 3) ter gelegen
heid van het 75jarig bestaan van 
de postzegelvereniging Philo Ven
lo. Maaspoort. Ca. 265 kaders. In
lichtingen: J. Vostermons, School
weg 55,5916 PK Venlo, ©077 
3518627. 
• 7 t / m 10 mei: 
Amsterdam. Themaphilex 98, 
thematische tentoonstelling (cate
gorie 2/3) georganiseerd door de 
stichting Themaphilex. Frans Otten 
Stadion. Nadere mededelingen 
volgen. Inlichtingen: H.C. Salet, Zr. 
Spinhovenloan 25,3981 CR Bun
nik, ©0306561965. 
• 1 3 t / m 21 mei: 
TelAviv (Israël). Israel 98, we
reldpostzeqeltentoonstelllngaeor
goniseerd door de Israeli Pniïatelic 
Federation in samenwerking met 
de Israëlische posterijen. Israel 
Trade Fairs and Convention Cen
ter. Bondscommissaris: C.B. von 

AÜENTIE! 
Meldingen voor deze rubriek 
moeten uiterlijk zes we
ken voot de verschijning van 
het nummer waarin u uw 
evenement opgenomen wenst 
te zien bij de redactie binnen 
zijn. Alleen schriftelijk opae
geven evenementen worden 
vemeldl Redactie Philatelie 

Nugteren, Westerzicht 620,4385 
BWVlissingen. 
• 21 t / m 24 mei: 
Donaueschingen (Duitsland). 
Sin '98, tentoonstelling (Rong 1) 
met deelneming uit Duitsland, 
Zwitserland, Liechtenstein, Oosten
rijk en Nederland. Georganiseerd 
door de Bund Deutscher Philatelis
ten e.V.. Donauhallen. 1.250 ka
ders, 200 collecties. Inlichtingen: 
Bondsbureau (zie Bandspagina's). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 23 auqustus: 
Echt. Willie, Houtstraat 7,1316. 
©0475486144. 
• 24 augustus: 
Kerkrade. De Jreets, Koolheider
steenweglOS, 1417.©045
5415088. 
• 30 augustus: 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Tolmastroot 9,1017. © 
0184616635. 
OldenzaaLHCR De Zon, Benthei
merstraot 1,1017. © 0 5 4 1 
513640. 
• 31 augustus: 
Diemen. De Schakel, Burg. Bic
kerstraat46a, 1016.©020
4616886. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw (restaurant Engels), Sta
tionsplein 45,1016. ©0512
531175. 
• 5 september: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhardko
de 40,1922. ©0252230393. 
• 6 september: 
Geldermalsen. Filatelistische 
contactgroep Islamitische Wereld. 
De Gentel, Genteldijk 34,9.3015. 
©0553667769. 
Gouda. Goudse Waarden, Cols
laan 100,13.3017. ©0182
396440. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317.© 035
6831172. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivoldistroot 4, 
1016. ©0252411406. 
Nunspeet. Dorpshuis, Dr Schut
Iaan2,13.3017. © 0 3 4 1 
254615. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil
derdijkhof 1,1015. ©0297
562862. 
Vught. Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie. Motel 
Vught, Bosscheweg 2,1016.© 



0736579040. 
• 7 september: 
Amsterdam. Artis Partycentrum, 
Plantage Middenlaan 41 a, 1016. 
©0512531175. 
Oisterwiik. De Coppele, Willem 
deZwi|gerlaan61,1013.® 
0135284806. 
Venlo. 't Anker, Stroelseweg 83, 
1013. ©0773731188. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,1013. ©6413608. 

9 september: 
Eindboven. VTC Henriette Roe

lonts. Keldermansstraat 43a, 
14.3017. ©0402119654. 
• 13 september: 
Dieren. Bijeenkomst HFVSkandi

navië. Theothcrne, Callunaplein 
77,1016. ©0206329018. 
Doetincbem. Wildebeest, Rozen

gaardseweg 1,10.3015.30.© 
0263332635. 
Ecbt.Willie, Houtstraat 7,1316. 
©0475486144. 
Haaksbergen. De Veldmaat, 
Veldmaterstraat 59,1017.® 
0547363000. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel

weg 399a, 1317.© 035

6831172. 
Hoofddorp. De Jeugd von Giste

ren, Beemsterstroat 4,1016. © 
0235613929 (no 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui

verlaan 20,1216. ©010

5913856. 
Welberg (gem. Steenbergen). 
DeVaert,Kap.Kockstraat54,10

16.®0167567469. 
Zeist. Zinzendorfmavo, Zinzen

dorflaon, 1016. ©0725337739. 
• 14 september: 
Essen (Duitsland). Soolbou Es

sen (grote zaal), Huyssenollee 53, 
1017. Inlichtingen: R. Schneider, 
Huttropstrosse 54,045138 Essen 
(Duitsland). 
IJmuiden. De Spil, Frons Hals

straat 29,1016. ©0255

522310. 
19 september: 

Leiden, 't Spoortje, Bernhordko

de 40,1922. ©0252230393. 
• 20 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclo

menstraat70,1016.©D297

322034. 
Dronten. De Meerpaal, 13.30

16.30. ©0321314305. 
Emmeloord. Schoolgebouw, 
Smeden 1,1016. ©0527

615129. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel

weg 399a, 1317. ©035

6831172. 
Harkelo. De Haverkamp, Sta

ionsstraat28,10■17.®0547

363000. 
'apendrecbt. Culturo, Muilwijck

;traat 2,1016. ©0786411289. 
Vaddinxveen. Ontmoetings

cerk, GroensvDorde 3,13.3017. 
2)0182396440. 
•21 september: 
lerkelEnschot. De Druiventros, 
losscheweg11,1013.®013

1339115. 
>en Helder. Motel, Morsdiep

troat 2a, 1016.30.® 0223

160009. 
sGravenhage. Congresge

bouw, Churchillplein 10,1016. 
®0512531175. 
• 27 september: 
Amersfoort. Filatelistische con

tactgroep Oost Europa. d'Oranje

boom, Leusderweg 43,1016. ® 
0346572593. 
Badboevedorp. Het Dorpshuis, 
Snelliuslaan3,1016.®023

5617279. 
Bodegraven. Parochiehuis, 
Doortocht 11,1017.® 0172

613475. 
Brielle. Zalencentrum, Longe

stroot 76,13.3016.30.® 0181

415640. 
Capelle aan den IJssel. De 
Trefterp,Morsdiep 1,1017.® 
0180317897. 
Deventer. Wijkgebouw, Van Vlo

tenlaan85,1016.©0570

592074. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel

weg 399a, 1317. ©035

6831172. 
Noordwijk Binnen. De Kuip, 
Zeestraat 1,1017. ©0252

212080. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig

stroat 3,10.3015.30. ©0316

529241. 
Zwolle. ÜV Jubol, Jufferenwol 
24,1016.30. ©0384216493. 
• 28 september: 
Capelle aan den IJssel. De 
Trefterp, Marsdiep 1,1017.© 
0180317897. 
Diemen. De Schakel, Burg. Bic

kerstraat46a, 1016.®020

4616886. 
Haarlem. Hotel HaarlemZuid, 
Toekanweg2,1016.® 0512

531175. 
Kerkrade. De Jreets, Koalheider

steenweg 105,1417. ©045

5415088. 
Lichtenvoorde. 't Zwaantje, 
Zieuwentseweg 1,1017.® 
0544375707. 
Nijmegen. Wijkcentrum Duken

burg,Meijhorst 7039,1016.® 
0246414855. 
• 4 oktober: 
Gouda. Goudse Woorden, Cal

sloon 100,13.3017. ©0182

396440. 
Groningen. Martinihal, 1016. 
©0505712929. 
Hengelo (0.). De Woorbeek, 
Twekkelerweg 327,1017. 
Lisse. 't Poemuys, Vlvoldistroot 4, 
1016.® 0252411406. 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr 
Schutlaan2,13.3017. ©0341

254615. 
Uitboorn. Dienstencentrum, Bil

derdijkhof1,1015.©0297

562862. 
Veenendaal. CSG Veenendool, 
Boompjesgoed 14,916. ©0318

471055. 
• 5 oktober: 
Hengelo (0.). De Waarbeek, 
Twekkelerweg 327,1017. 
Oisterwiik. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,1013.© 
0135284806. 
Rosmalen. Het Wapen van Ro

smalen, Groofseboon 52,1016. 
©0512531175. 
Wijeben. Sterrebos, Kosteelloon 
4,1017. ©0246414855. 

• 11 oktober: 
Assen. De Open Hof, Sleutel

bloemstraat 1,1016.30. © 050

4092874. 
Doetincbem. Wildebeest, Rozen

goordseweg 1,10.3015.30.© 
0263332635. 
Dronten. De Meerpaal, 13.30

16.30. ©0321314305. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste

ren, Beemsterstroat 4,1016. ® 
0235613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui

verlaon 20,1216. ©010

5913856. 
• 1 2 oktober: 
Rotterdam. Groothandelsge

bouw (restaurant Engels), Sta

tionsplein 45,1016. © 0512

531175. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Wolplantsoen 14,10.3016.© 
0343573649. 
• 14 oktober: 
Eindboven. VTC Henriette Roe

lonts. Keldermansstraat 43a, 
14.3017. ©0402119654. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 26 en 27 september: 
Malmö (Noorwegen). Postiljo

nen AB, P.O. Box 4118,520312 
Molmö (Zweden). 
• 5 oktober: 
Gouda. Poststukken enpostge

schiedenis. Sheraton & Peel, Post

bus 337,2800 AH Gouda, © 
0182572030, telefax 0182

572070, Emoil 101535.2466® 
compuserve.com. 
• 5 oktober: 
Gouda. Filatelistische literatuur. 
Boekenlond, Postbus 337,2800 
AH Gouda, ©0182572030, tele

fax 0182572070, Emoiladres 
101535.2466® 
compuserve.com. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

2 september 
Jongerenpostzegek, twee postze

gels van 80 cent. Gelegenheidsvei

letje van 10 zegels. 
7 oktober: 
Geboortepostzegek, velletje met 
tien zelfklevende postzegels van 
80 cent, speciaal voor geooorte

kaorten en brieven. 
12 november: 
Kinderpostzegels (thema: sprook

jes); drie zegels van 80̂ 40 cent 
en een velletje van zes postzegels 
van 80+40 cent (verkoopprijs: 
f7.20). 
November: 
Kortingzegel 1997; velletje met 
20 zelfklevende zegels. Woorde 
nog niet bekend. 

Nederlandse Antillen 

6 augustus: 
Munten; zegels van 85,175 en 
225 cent. 
Oktober: 
Jeugdzorg {\\\ema 'kinderen en 

muziek'); zegels van 40+15, 
75+25,110+45 en 
225+100 cent. 
1 december: 
Kortingzegels; 35 en 150 cent. 

Suriname 
(prijzen in Nederlandse guldens) 

9 oktober: 
UPAEPAmerical'ie postbode'); 
twee zegels (f 20.). 
5 novemberl 
Kerstmis; vier zegels (f 5.) en een 
velletje (f 3.). 
4 december: 
Kinderzegels; vier zegels (f 7.50). 

HET NEDERLANDSE P n 
MUSEUM 

Zeestraat 82,2518 AD's

Gravenbage, © 070

3307500. Infolijn: 070

3307575. 
Openingstijden: dagelijks van 
1017 uur, zaterdag, zondag 
en feestdagen 1217 uur. 

Van postboorn tot telecom

municatiesatelliet: de ont

wikkeling van bet berichten

verkeer van verleden naar 
toekomst. 

Diapresentaties 
• De vormgeving von de Neder

landse postzegel 
• De wereld in het klein 

Permanente exposities 
• Hoe postzeaels tot stand komen 
Ontwerpen, arukmateriool, proe

ven, modelvellen van oude en mo

derne Nederlandse postzegels in 
boek, ploot, rasterdiepdruk en 
offset. 
• Nederland en overzee 
Postzegels van Nederland en over

zee, compleet en ongestempeld, 
1852heden (sommige delen in 
bewerking gedurende 1997). 
• Collectie G. Buys 
Postwoordestukken Nederlonds

Indië, Suriname en Curocoo gespe

cialiseerd 18731912. Ongebruikt 
en gebruikt materiaal, gespeciali

seerd noor druk, papier en af

stempeling. 
• Collectie CD. Ricardo 
Japanse bezetting van Neder

landslndië, 19421945: Sumatra 
algemeen. Oostkust, Atjeh en To

ponoeli (wordt in de loop van 
1997 verwijderd en vervangen 
door een andere collectie). 
• Postzegels van Europa 
Alle postzegels van Europa onge

stempeld (sommige lanJen in be

werking). 
•Portret van m 
Nederlandse postzegelontwerpen 
met thema posterijen, telecommu

nicatie en gelddiensten. 

De postzegels van de andere 
werelddelen dan Europa zijn 
uitsluitend op afspraak bij de 
ofdeling Postwaorden (070

3307560) te raadplegen. 

lyEDERLAIUDSE 

Gelegenheicis
stempels 

1 7 juni: 
Den Haag: eerstedag
stempel emissie 'Neder
land voorzitter Europese 
Unie'. 

e e r s t e 
dag v a n 
u i t g i f t e 
den tiaag 
17 juni 
1 9 9 7 

1 juli: 
Den Haag: eerstedag
stempel emissie 'Neder
land Waterland'. 

3 t /m 6 juli: 
Den Helder: normaal 
veldpoststempel ter gele
genheid van de traditio
nele vlootdagen in Den 
Helder. 

iKoninkliike Marine: 

\ 3.Vil.9717 / 
••?'.?/dpo*.V' 

3 t /m 27 juli: 
Kerkrade: gelegenheids
stempel 13e Wereldmu
ziekconcours te Kerkra ^ 
de. Afbeelding: zie 'Phi =
lotelie' van juni j l . , pagi ~ 
na 403. S 

5 juli: = 
Gilze Rijen: normaal = 
veldpoststempel ter gele ^ 
gen van de open dag op 3 
de vliegbasis Gilze Rijen. ^ 

.KoninirijiVs luchtmacht: 501 

\ 5.VÜ.9717 / 

•^?A?<>?>" 

http://compuserve.com
http://compuserve.com
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[7 /8 ] VIEREN 
In 1999 vieren we dat 
onze vaderlandse Poste
rijen 200 jaar qeleden 
nationaal werden ver
klaard, in 2000 open
baart Christus zich mo
gelijk weer aan de mens-
neia, een jaar later vie
ren we dat het 150 jaar 
geleden is, dat de 31 ar
tikelen tellende Resolutie 
betreffende de aanmaak 
der postzegels en alles 
wat daarmee samen
hangt tot stand kwam en 
in 2002 dat anderhalve 
eeuw geleden de postze
gel in ons land in ge
bruik werd genomen. 
We herdenken en vieren 
wat af en daar is niks 
mis mee. Sterker nog: ik 
juich het toe. 'Herden
ken' betekent het op-

ONDERZOEKSDAGEN 
AFDELING POST 
Gemiddeld éénmaal 
per twee weken is op 
een donderdag voor het 
bekijken of bestuderen 
van de postwaarden en 
poststukken de aparte 

ling Post beschikbaar. 
De eerstkomende da
gen zijn 21 augustus ei 
4 september. Graag 

melden (070-
3307560). Hartelijk 
welkom! 

nieuw denken aan een 
persoon of een gebeurte
nis uit het verleden. Her
denken heeft vooral ook 
zin, wanneer je er in de 
tegenwoordige tijd iets 
mee doet. Als ik de ge
sneuvelden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 
herdenk dan ben ik ze 
dankbaar voor het feit 
dat ik mede door hen nu 
van mijn vrijheid kan ge
nieten. Maar ik gebruik 
het ook om de nieuwe 
generatie te waarschu
wen dezelfde fouten uit 
het verleden niet meer te 
maken. Met het vieren 
van iets geef ik aan dat 
ik ergens bewust mee be
zig ben geweest en daar 
uiting aan wil geven. Bij
voorbeeld het vieren van 
de bevrijding. 

WORTELS NIET VERGETEN 
Herdenken en vieren is 
niets ouderwets en kan 
heel goed gebruikt wor
den in de tegenwoordige 
tijd. Laten we het maar 
dicht bij huis houden. Iets 
meer dan 200 jaar gele
den waren de Patriotten 
de mening toegedaan 

dat een beter postwezen 
de economische ontwik
keling zou stimuleren. De 
Posterijen werden tot dan 
toe toch vooral als finan
ciële melkkoe gebruikt 
door de stedelijke en ge
westelijke overheden en 
minder tot dienstbetoon 
aan de burgers en be
drijven. Vier jaar na de 
uitroeping van de Ba
taafse republiek door de 
Patriotten volgde de na
tionaalverklaring van de 
posterijen op 15 januari 
1799. Met deze natio
naalverklaring werd een 
grotere eenheid in het 
postwezen geschapen, 
waarmee men ook ster
ker stond tegenover bui
tenlandse postorganiso
ties die actief waren op 
ons grondgebied. Als u 
hierover nadenkt, zijn er 
veel parallellen te trekken 
met de huidige situatie 
bij PTT Post, een bedrijf 
dat internationaal staat 
als een boom. Maar laat 
het zijn wortels niet ver
geten! Wat is nu mooier 
en geeft meer vertrou
wen dan een modern in 
de markt staand bedrijf. 

dat veel status en ver
trouwen geniet vanwege 
zijn lange en gerenom
meerde staat van dienst? 

HERDENKEN IN DE 
TOEKOMST 
Herdenken en vieren zijn 
ook te gebruiken ten be
hoeve van toekomstige 
activiteiten op filatelis-
tisch terrein. Ik doel nu 
op de viering van het 
150-jarig bestaan van 
de Nederlandse postze
gel en het organiseren 
van een internationale fi-
latelistische tentoonstel
ling. Een dergelijk evene
ment is een goede gele
genheid om de filatelie-
beoefening in Nederland 
en van PTT Post in het 
binnen- en buitenland te 
bevorderen. Met al die 
miljoenen (aankomende) 
verzamelaars wereldwijd 
kan ik mij niet voorstel
len, dat wij met z'n allen 
niet in staat zijn een eve
nement te organiseren 
voor minimaal 150.000 
bezoekers. 

Het moet dan wel een 
evenement zijn dat nie
mand wil missen, dat re

presentatief is voor de fi
latelie, vernieuwend is in 
zijn inhoud en uitstraling 
en dat zichzelf financieel 
bedruipt. Wat dat laatste 
betreft, kan ook worden 
gedacht aan de uitgifte 
van een postzegel met de 
vermelding van het op 
vele continenten bekende 
bedrijf TNT en een toe
slag ten bate van de ten
toonstelling. Op korte 
termijn moeten daarvoor 
ingewijden en buiten
staanders een professio
nele organisatie optui
gen en een plan presen
teren. Wi l cie Nederland
se filatelie zijn status in
ternationaal handhaven 
en de toekomstige markt 
groots gaan bewerken, 
dan moet dat plan vóór 
1 januari 1998 op tafel 
liggen. Anders geeft de 
FIP zijn zegen aan een 
ander land, dat staat te 
trappelen om die rol te 
vervullen. 
Charles Boissevain 

Charles Boissevain is conserva
tor posthistorische en filotelisti-
sche verzamelingen van het Ne
derlandse PTT Museum te Den 
Haag 

Postiljons omstreeks 1800 (aquatint van C Vemet), de lijd v/aarin de posterijen - dit dankzij hun nafionaalverklaring van 15 |anuari 1799 - een krachtigere rol (ook ten opzichte 1 
van de buitenlandse postorganisoties) in het maatschappelijk leven gingen vervullen 



FRANKP06T "GILZE" 
5126 PR ALPHENSEBAAN 3 5 GILZE (vlal<bij de grens met België) 

tel. 07Ö6-Ö16074 / 6213Ö5 fax. 07Ö6-615756 
OP VRIJPAG 29 EN ZATERDAG 30 AUGU5TU6 

ORGANISEREN WIJ IN GILZE: 

met SPECTACULAIRE KORTINGEN 
VAN 10% - 30% 

FRANKP06T is nu lid van de 
N.V.PH., dat betekent dus: 

dubbele tevreden heidsgarantie 

2 OPEN ZOMERDAGEN 
^ET GMP/ö^£ 

ZORG PAT U ERBIJ BENT! 
Voor iedereen ligt een 

PERSOONLIJK presentje klaar! 

Wij hebben onze SUPER-aktie van Engeland-balen VERLENGD!! 
DRIE halen, TWEE BETALEN!! 

DU6 NU ƒ 100- voor DRIE 20-kilo-balen! 

Onze laatste PARTIJENLIJST was een GROOT 6UCCE6. 

Ontvangt u deze nog steeds niet? 
Pak snel de telefoon en vraag er een aan! 

ALLEEN SCHRIFTELIJK TE BESTELLEN; 
(tel. 07Ö6-61Ö074) 

PE ZOMERSE 1997-CAMPING en VAKANTIE-POOS 
ƒ 199 -

EXTRA veel postzegels 
voor de LANGE ZOMERSE dagen. ^ 

(ONS KANTOOR IN H.l. AMBACHT IS TEVENS NORMAAL GEOPEND) 



lUIEUlAIS SAMENSTELL ING: J . E . C . M . DEKKER, 
POSTBUS 9 4 , 2 7 7 0 AB BOSKOOP 

c 
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161997 
Nwaosa/KLos« 

mamaeH 

Northwest Airlines 
Op de eerste vlucht van 
de Amerikaanse lucht
vaartmaatschappij 
Northwest Airlines 
(NWA) van Newark 
naar Amsterdam werd 
ook post vervoerd De 
nieuwtjesdienstvan 'De 
Vliegende Hollander' 
had de Amerikaanse 
contactpersoon van 
N W A verzocht om post
zegels te gebruiken met 
een vertrekstempel. Het 
resultaat (zie de afbeel
ding hierboven) is be
kend bij de meeste le
den; volgens inlichtingen 
die ik hierover heb inge
wonnen, is dat nog niet 
eerder gebeurd op deze 
manier. 
In Amsterdam werd ook 
post meegegeven voor 
Newark, nier geldt ei
genlijk weer hetzelfde 
verhaal als hierboven, 
moor dan met betrekking 
tot het aankomststempel 
in Newark: hetzelfde als 
het vertrekstempel annex 
'postzegel' uit Newark. 
Gevlogen werd met een 
DC10. Captain Wil
liams voerde het com
mando over N W 0 5 8 / 
KL8058(1 mei) en zijn 
collega captain Wanger
in vloog met vluchtnum
mer N W 0 5 7 / KL8057 
op 2 mei terug. 
De eerder in dit blad ge
melde eerste vluchten 
naar Bombay en Delhi 

waardigheden uit het 
jaarverslag van N W A 
over 1996: de maat
schappij bestaat al ze
ventig jaar en behaalde 
in het afgelopen boek
jaar het hoogste bedrijfs
resultaat. OOK een ande
re grens werd doorbro
ken: men vervoerde in 
1996 voor het eerst in
één jaar meer dan 50 
miljoen passagiers. 

Lufthansa 
Op 4 april 1997 vloog 
de Duitse luchtvaart
maatschappij Lufthansa 
voor het eerst van Na
goya (Japan) naar 
Frankfurt en weer terug. 

Swissair 
Dat de Zwitserse lucht
vaartmaatschappij Swis

sair 6\t jaar vijftig is ge
worden hebben wij al 
eerder vermeld. Dit 
wordt gevierd met aller

'kMÊWikMa 
..■■■I 

fVi : D G 

Amsterdam  Nowark 
2 6 1997 

NWeOST/KLOS? 

Nonliwea Aiiliu« loc 
Newwk ImeniauoDal Aiipon 
Att. MI R Kin« 
Newark NJ 07114 
USA 

Cni zijn uitgesteld tot de win
vüt terdienstregeling; dit in 

verband met het niet op 
tijd ontvangen van bestel
de nieuwe vliegtuigen. 
Dan nog enige wetens

lei herdenkingsvluchten, 
waarvan er één heel bij 
zonder zal zijn: de vlucl 
met een DC4 van Gene
ve naar New York en 
weer terug. 

:tt 

Air Malawi 
Uit een van de lucht
vaartbladen die uw re
dacteur raadpleegt 
kwam het bericht dat P<\r 
Malawi dit jaar passa
giersvluchten wil gaan 
uitvoeren op Amster
damSchiphol met een 
Boeing 747SP. De 
nieuwtjesdienstvan 'De 
Vlieaende Hollander' 
heeft de bewuste maat
schappij gevraagd te zij
ner tijd post mee te ge
ven en daarbij ook aan 
onze leden te denken. 

Pro Juventute 
Op 2 mei 1997 was er 
weer een Luftschiffposf
uitgave van Pro 
Juventute. 

Antarctic 
Dit keer kan van vier ver
schillende stations een 
poststempel worden ge
meld; dat gebeurt zeker 
niet altijd: 

28111996: 
Macquarie Island 

23121996: 
Mawson Base 

29121996: 
Davis Base 

1111997: 
Casey Base 

Ter gelegenheid van het 
50jarig Destaan van de 
Antarctic expedities 
werd op 15 mei 1997 
een envelop met bijzon
dere postzegels uitgege
ven. Er wordt op deze 
wijze een goed beeld ge
geven van de werzaam
heden op Antarctica. 

SAS 
Voor de Scandinavische 
luchtvaartmaatschappij 
SAS geldt hetzelfde als 

6 januari 1997: 
BillundFrankfurtw(DC

9) 
3 februari 1997: 
StockholmKalmar 
(Saab2000) 

JAL 
De TWPC heeft een cata
logus uitgegeven van Ja
pan Airlines. Deze cata
logus is verkrijgbaar op 
het volgende adres: 
TWPC, Postfach 1563, 
D65765 Kelkheim 
(Duitsland). Kosten: 
DM 30.. 
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Swissairze bestaat dit 
jaar vijftig jaar. Dat le
verde een aantal jubi
leumstempels op: 

11 november 1996: 
StockholmOslo (MD90) 
6 januari 1997: 
OsloBillund w (DC9) 

Duitsland ook actief 
Er wordt meestal uitslui
tend geschreven over de 
Luftschiffposten de Kin
derdorfballonpostvan 
Oostenrijk. Maar ook in 
Duitsland doet men hier 
nog wel eens aan, zoals 
hierboven blijkt. 

SPECIALE ENVELOP UITGEGEVEN DOOR 
POSTZEGELVERENIGING AALSMEER 

Toen P n Post in het 100
jarig bestaan van het 
Florens College (tuin
bouwonderwijs) én het 
vijftigste bloemencorso 
van Aalsmeer aanleiding 
zag tot het uitgeven van 
een postzegel op 5 au
gustus, haakte de postze
gelvereniging Aalsmeer 
daar dankbaar op in met 
de uitgave van een spe
ciale envelop mét stem
pel. Tijdens de corsoten
toonstelling in het eerste 
weekeinde in september 
in de Bloemenveiling in 
Aalsmeer wordt deze en
velop aan bezoekers ver
kocht. Wie 5,6 of 7 sep
tember naar Aalsmeer 
gaat, krijgt meer te zien 
dan de envelop alleen: 
de corsotentoonstelling 
groeit dit jaar uit tot een 
ware show waar Neder
land op een 5.000 m^ 

grote landkaart als 
bloemland wordt uitge
beeld. Een hulde aan de 
export van bloemen en 
planten uit ons land die 
maar liefst zestig procent 
van de totale wereldhan
del beslaat. 
De gestempelde envelop 
pe kan ook telefonisch 
worden besteld: 0297
328673,0297322034 
of 0297321656. 
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WerMkaaH uit de zeventiende eeuw 
vmmt (uhter^txM Euwt(p:^el 

BURGERZAAIKAART SYMBOa VAN AMSTERDAMS MACHT EN AANZIEN 
ue zevenTienae eeuwse bezoeker die door de burgerzaal van 

het stadhuis op de Dam liep, had letterlijk de wereld aan zijn 

voeten. Hij kon de reizen van de Amsterdamse schepen over 

de gehele wereld volgen op de in de marmeren vloer 

gegraveerde kaart. De zeventiende-eeuwse Amsterdammers 

mochten de Burgerzaal vrij in en uit lopen: niet voor niets 

symboliseerde de zaal vrijheid van de Amsterdamse burgerij. 

De imposante vloer van de Burgerzaal in het voormalige stadhuis (tegenwoordig het 
Paleis op de Dam) in Amsterdam Foto Stichting Konmkliik Paleis te Amsterdam 

PTT Post gebruikte de kaart 
op de marmeren vloer in het 
Paleis op de Dam als achter
grond voor de zegel van 100 
cent die op 17 juni verscheen, 
op de tweede dag van de Euro
top, de vergadering van de Eu
ropese ministerraad. 
Een betere keuze had PTT 
Post niet kunnen maken. Niet 
alleen vergaderde de Europe
se Top in het Koninklijk Paleis 
op de Dam, maar ook is deze 
vloer (en de omgeving waarin 

hij zich bevindt) een afspiege
ling van de wereld en een sym
bool voor het politieke beleid 
van de Amsterdamse regering 
in de zeventiende eeuw, waar
in vrijheid voor de burgers 
voorop stond. Nu, in 1997, 
ontmoette Nederland op dit 
historische platform de ande
re landen van Europa. 

GODS HAND 
De wetenschappers uit de ze
ventiende eeuw geloofden in 
orde en harmonie en streef
den ernaar de wereld binnen 
handbereik te brengen. Ook 
voor de ontwerper van het 
stadhuis van Amsterdam, Ja
cob van Campen, stond het 
universum centraal. Het gehe
le decoratieprogramma van 
iet vroegere stadhuis staat in 
ie t teken van de afspiegeling 
ran de wereld (het wereld-
Deeld zoals dat de 17e-eeuwse 
\msterdammer voor ogen 
itond) en dat komt ook tot 
litdrukking in de Burgerzaal. 
3e zaal werd ontworpen naar 
iet voorbeeld van de basilica, 
ie grote openbare vergader-
Tiimten van de Romeinen 
vaarin ook de op elkaar gesta
melde zuilenrijen voorkwa-
nen. Op de zaal kijkt het 
)eeld van Adas neer; Atlas, de 
Irager van het hemelgewelf 
net daarin alle sterren, ster

renbeelden en planeten, de 
bol van het universum. Hij 
vormt samen met het beeld 
van de Vrede een toespeling 
op universele vrede. In de zaal 
draait alles om de aarde. En 
hoewel de ontdekking van Co
pernicus (1543) dat de zon 
het middelpunt van ons heelal 
is al enigszins belegen was, 
ging men nog uit van het Pto-
lemaïsche stelsel, dat de aarde 

als middelpunt ziet van negen 
schillen waarbinnen de plane
ten hun banen trekken. Alles 
wordt, zo was de overtuiging, 
voortbewogen door het Pn-
mum Mobile, ofwel Gods Hand. 

PLAFOND MET STERRENHEMEL 
De Noordelijke sterrenhemel 
bevindt zich in de vloer tussen 
de twee helften van de aarde, 
het Oostelijk en het Westelijk 

halfrond. De ontbrekende 
Zuidelijke sterrenhemel 
moest volgens de originele 
plannen in het plafond(!) van 
de zaal worden gerealiseerd. 
Deze opstelling maakt duide
lijk dat men in de zeventiende 
eeuw de mens (letterlijk) als 
middelpunt van het univer
sum zag. De dichter Dapper 
kondigde in 1663 aan: 'Recht 
boven deze halve hemels-
kloot, zal tegen 't welfsel van 
deze Burgerzaal, d'andere 
Zuider halve hemels-kloot ge-
schildert worden.' In dat jaar 
waren de plannen dus nog 
steeds niet gerealiseerd. 

ZONSOP- EN -ONDERGANG 
Het is valt te betwijfelen of de 
Zuidelijke sterrenhemel ooit 
op deze plaats te zien is ge
weest. Behalve dat het orgine-
le plafond niet meer bestaat, 
zijn er ook geen afbeeldingen 
of beschrijvingen die als be
wijs kunnen dienen dat dit 
deel van Van Campens ont
werp daadwerkelijk is uitge
voerd. Dat geldt ook voor de 
plannen van Van Campen om 
in twee schilderingen de zons-
opkomst en zonsondergang 
uit te beelden: deze twee 
wandschilderingen symboli
seerden de zonnecyclus, een 
cyclus die verwijst naar de eeu
wigheid. In de nog altijd te be
wonderen gebeeldhouwde 
friezen in de portalen zijn nog 
wél verwijzingen te vinden 
naar de opkomst van de zon 
en de maan en het universele 
thema van het gebouw, de af
spiegeling van de wereld. 

MACHT EN AANZIEN 
Het stadhuis op de Dam re
presenteerde in de zeventien
de eeuw de macht en het aan
zien van de Amsterdamse bur
gerregering; het paleis op de 
Dam vormde in de twintigste 
eeuw een vorstelijk decor voor 
de Europese Top die nét als 
de Amsterdamse burgerrege
ring vroeger, streeft naar 
macht, aanzien en vooral vrij
heid. 

Noorse Krikhaar 

Geraadpleegde literatuur: 
- Persbenchtvan PTT Post, 28-5-1997 
- Schat van beitel en penseel; het Amster
damse stadhuis uit de Gouden Eeuw 
van Eymert AooT]?Ln Goossens; 1996 
- Oriëntatiecursus Cultuunvetenschap-
pen; Open Universiteit, 1992 
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NIEUWE ZEGELS: BMENTEELT. ZUIDPOOL
EXPEDITIE EN OUDE AMBACHTEN 

Op 1 september geeft De 
Posteen prachtig Doekje 
uit in de reeks Natuur. 
De zes zegels in het 
boekje  olie van 17 f. 
tonen respectievelijk de 
koningin en haar hof
staat; de ontwikkeling 
van het ei; de geboorte 
van een bij ; een bij die 
nectar verzamelt; een 
waaierende bij en een 
bij die stuifmeel oan
brengt; en een werkster 
die een dar voedt. 
In september wordt in 
Antwerpen een interna
tionale bijenhouderscon
ferentie gehouden (zie 
pagina 489); deze serie 
sluit daar mooi bij aan. 
Ook op 1 september ver
schijnen vier zegels van 
17 f. die oude ambach
ten laten zien. Het gaat 
om de beroepen steen
houwer, metselaar, tim

merman en smid. 
En dan verschijnt er op 1 
september ook nog een 

die de honderdjarige 
Zuidpoolexpeditie Bel
gica herdenkt. 
Een andere emissie die 
op 22 september voor 
het eerst verkrijgbaar 
zal zijn is gewijd aan 
hethonderdjarig be
staan van het Konink
lijk Museum voor Mid
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Links het nieuwe 'vogeltje Linksboven de 'oude ambachten 
reeks' Rechts de zegel 100 |aar Zuidpoolexpeditie Be/gico' 

nieuw 'vogeltje'. Het 
gaat om een zegel van 7 
f. met een afbeelding 
van de gele kwikstaart. 
Op 22 september komt 
een zegel van 17 f. uit 

denAfrika in Tervu
ren, het betreft drie ze
gels met waarden van 
17, 17 en 34 f Afge
beeld worden stukken 
uit de museumcollectie. 

FIP HECHT GOEDKEURING AAN 
INTERNATIONALE EXPO BELGICA 2001 

Regeren is vooruit
zien: geen wonder 
dus dat de Koninklijke 
Landsbond der Belgi
sche Postzegelkringen 
(KLBP) nu alheeft ge
regeld dat de interna
tionale tentoonstelling 
Belgica 200 7 onder 

FlPpatronaat zal wor
den georganiseerd. 
De expositie wordt van 9 
tot en met 17 juni 2001 
in de Belgische hoofd
stad gehouden 
Eén dag na de sluiting, 
op 18 juni 2001 dus, 
viert de FIP zijn 75ste 

verjaardag De KLBP 
heeft voorgesteld dit jubi
leum óók in Brussel te 
vieren. Zowel het gege
ven dat België tot de 
stichters van de Federa
tion Internationale de 
Philatelie behoorde als 
het feit dat de Belg Willy 
Bigwood de eerste FIP
voorzitter was pleiten er
voor, het voorstel van de 
KLBP te volgen. 

In 1990 werd de vorige Belgica gehouden, bi| die gelegenheid 
bracht wi|len koning Boudewi|n een bezoek aan de expositie 

Df POSr GAAT DE 
GRENS WEER OVER 

Voor de tweede maal 
heeft de Belgische Post 
van haar collega's van 
het groothertogdom 
Luxemburg een ontwerp
en drukopdracht gekre
gen. Het gaat om een se
rie herdenkingszegels 
die onder de titel Com
memorative I op 3 maart 
werd uitgebracht. De 
twee zegels zijn door het 
Design Office van de di
rectie Postzegels en Fila
telie van De Posf ontwor
pen Daarbij is gebruik 
gemaakt van twee wer
ken van de kunstenaar 
Pit Weyer. 

MOGELIJKHEDEN VAN EEN 
ABONNEMENT OP BELGISCHE ZEGELS 

Sinds 1 januari biedt De 
Posf verzamelaars die 
een abonnement op Bel
gische zegels wensen de 
volgende mogelijkheden. 

Postfrisse zegels: 
 van iedere uitgifte een 
los exemplaar; 
 van iedere uitgifte een 
horizontaal blok van 
twee zegels, 
 van iedere uitgifte een 
blok van vier zegels; 
 van iedere uitgifte een 
compleet vel (afhankelijk 
van net zegelformaat 15, 
25, 30, 40 of 50 zegels); 
 van iedere uitgifte een 
volledige strook met 
daarop de drukdatum; 
 van iedere uitgifte een 
complete strook met het 
plaatnummer. 

Gestempelde zegels
 van iedere uitgifte een 

los exemplaar; 
 van iedere uitgifte 
een horizontaalblok 
van twee postzegels, 
centraal afgestempeld 
op de rechterpostze

 van iedere uitgifte 
een blok van vier post
zegels met centrale af
stempelinq 
Bij de ontwaarding 
van deze zegels wordt 
steeds het stempel van 
de voorverkoop van 
de uitgifte gebruikt. 

Informatie over abon
nementen op Belgische 
postzegels wordt ver
strekt door de afdeling 
abonnementen van de 
Verkoopdienst van De 
Post. Het adres vindt u 
onderaan deze pagi
na. U kunt ook bellen: 
003222262720. 

EVENEMENTEN
OVERZICHT 

13/14 September
Brussels y7, tentoonstel
ling georganiseerd door 
Paaskesen Philatelists. 

Sheraton Airport Ho
tel, Zaventem. Ca. 50 
kaders. Op beide da
gen open van 1018 
uur (toegang 100 f ) 
Inlichtingen Brusselse 
Steenweg 78, B3080 
Tervuren (België). 

Deze p a g i n a vy^ordt u a a n g e b o d e n door De Post, Directie Filatelie, Muntcent rum, B  1 0 0 0 Brussel (België). 
In format ie over een a b o n n e m e n t o p d e nieuv^e uitgiften v a n België v^ordt o p dit adres verst rekt . 



Mn 1 KILO HET mm COMPLEET? or mmi 
DAT KAN NIEMAND U GARANDEREN  OOK WIJ NIET  MAAR DAT U EEN HEEL EIND KOMT DAT KUNNEN WIJ U ALS 

DE ENIGE KILOWAAR LEVERANCIER WEL GARANDEREN. 
Kilowaar met een enorme sortering  U heeft ze nog nooit zo mooi gezien, de mooiste zegels over een periode van 

20 ä 30 jaar  werkelijk een unicum. 

EN ALLE ZEGELS MET MOOI ROND STEMPEL 
de sortering van elk aangeboden land is zo groot dat het onzin is om deze prachtige kilowaar per 100 gram aan te bieden 

want in een kwart of in een kilo vindt u steeds weer andere zegels van 20 ä 30 jaar geleden tot de moderne zegels. 

aiimnni MOOIE óROOTFOQMaaT ZEGEU 
... EN IN VELE KIIO'S MEI MEEL HOGEQE VUaaaOEN EN/OF ßETEIlE ßllLIIGEN. 

1/4 kilo 1 kilo 
♦Australië AUSP 47,50 165,00 
*België BESP 77,50 295,00 

Berlijn BNSP 275,00 
*BRDDuitsl. DUSP 72,50 265,00 

Canada CASP 62,50 225,00 
•Denemarken DESP 62,50 225,00 
•Finland FISP 66,50 245,00 
•Ierland lESP 76,50 285,00 
•Italië ITSP 76,50 285,00 

1/4 kilo 1 kilo 
Kan.Eil. KESP 85,00 325,00 

•Luxemburg LUSP 89,50 345,00 
•Nw. Zeeland NZSP 66,50 245,— 
•Noorwegen NOSP 77,50 295,00 

Portugal POSP 89,50 345,00 
•Skandinavié SKSP 105,00 395,00 
•Spanje ESSP 77,50 295,00 
•West Europa WESP 77,50 295,00 

IJsland IJSP 175,00 675,00 

Zuid Afrika ZASP 
•Zweden SUSP 
•Zwitserland CHSP 

Toeslag CHST 

1/4 kilo 
49,50 
62,50 
77,50 

110,00 

1 kilo 
185,00 
285,00 
295,00 
425,00 

Wereld WRSP 85,00 325,00 
Vermeld bij Uw bestelling de code achter 
het land  niet per 'A kilo maar per kilo 
mag in 2 maandelijkse betalingen. 

WEST EUROPA CATALOGUS 
Bij aankoop van 4 verschillende 1/4 kilo's of 1 complete kilo mag U die prachtige West Europa catalogus 

in kleur winkelwaarde f 92,50 erbij bestellen voor de abnormale weggeefprijs van f 25,

( enorme voorraad  Op = Op ) 

WM% mmmm mimwmmm! 21 
AFRIKA AFB veel landen  zeer schaars  met hogere W 

> AUSTRALIË AU3A abnormale grote sortering  gelegen

heid/gedenkzegels  met enige hogere waarden  zeldzaam mooi 
' BELGIË BE3A moderne sortering met hogere waarden  prachtig 

BERMUDA BER mooie sortering met veel motiefzegels 
BOTSWANA BOA prachtige zegels  veel motief 
BUND BUB alleen toeslagzegels  met hogere waarden 

* BR COMMONWEALTH BRA enorme sortering met H Waarden 
CYPRUSTURKS CYT prachtige zegels  zeer schaars 

> DENEMARKEN DE3A op dun papier  pracht sort met Hogere W 
DENEMARKEN DEA op dubbel papier  goede sortering 

' DUITSLAND DU3A uitzonderlijk mooi met toeslag en H Waarden 
' ENGELAND ENA met de nieuwste uitgaven  geen kerst  met HW 

ENGELAND  'GREETINGS' prachtige sortering  zeer schaars 

* FINLAND FI3A nieuwe en mooie sortering met Hogere waarden 
' FRANKRIJK FK3A Zeldzaam grote sortering met H Waarden 

* IERLAND lEA mooie sortering gelegenheid/gedenkzegels 
INDIA IND zeer mooi uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
IRAN IRA geweldig mooie sortering 
KANAALEILANDEN KEA mooie moderne sortering  veel nieuw 
KANAALEILANDEN KEB uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
KENYA KEN mooie sortering  met motief en hogere waarden 
LIECHTENSTEIN LS3A  zeer zeldzaam  buitengewoon mooi 
LUXEMBURG LUA grote sortering met de nieuwste zegels 

■ LUXEMBURG LUB prachtige sortering met veel hogere waarden 
MALAWI MIA wat een mooie zegels  veel motief 
MALAYSIE MA3A goede sortering  met motiefzegels 
MALTA MAA mooie sortering gelegenheid/gedenkzegels 
MAURITIUS MAU goede sortering van dit moeilijke gebied 

100 gram 1/4 kilo 1 kilo 

17,50 37,50 140,00 

17,50 
19,50 
38,50 
20 00 
47,50 
21,00 
55,00 
15,00 
12,50 
22,50 
9,00 

22,50 
15,00 
57,50 
21,00 
21,00 
32,50 
18,50 
31,50 
25,00 

150,00 
23,50 
39 00 
38,50 
18,50 
22,50 
32,50 

37,50 
42,50 
85 00 
42,50 

105,00 
47,50 
125,00 
32,50 
26,50 
52,50 
21,00 
55,00 
32,50 

132 50 
47,50 
47,50 
70,00 
40,00 
72,50 
57,50 

55 00 
84,50 
85,00 
42,50 
52,50 
72,50 

135,00 
155,00 
325,00 
160,00 
395,00 
175,00 
475,00 
115,00 
95 00 
195,00 

70,00 
195,00 
120,00 
510,00 
175,00 
180,00 
265,00 
150,00 
275,00 
195,00 

200,00 
325,00 
325,00 
160,00 
175,00 
275,00 

NAMBIA NAA (geen Z WAfr ika) mooie sortering met veel 
motief en hoge waarden 

* NIEUW ZEELAND NW3A pracht sortering (geen Vogels) met H W 
NIGERIA NlA van dit land nog nooit zo mooi gezien 
NOORWEGEN NOB goede sortering met de nieuwste uitgaven 

* NOORWEGEN NOA prachtige nieuwe sortering met H W 
OOSTENRIJK 00A goede sortering gelegenheid/gedenkzegels 
OOSTENRIJK 003A pracht sortering  nieuw  met H W 
PORTUGAL POA geweldig mooie grote sortering  zeer schaars 

* SCANDINAVIË SKA enorme sortering  alle landen  en H W 

* SPANJE ESA pracht sortering gelegenheid/gedenkzegels + H W 
SRI LANKA/CEYLON SRC mooie sortering 
SURINAME SUA oudere soorten  zeer veel hogere/topwaarden 
TANZANIA TAA veel dierenzegels met hogere waarden 
TURKIJE TUA mooie goede sort gelegenheid/gedenkzegels 

* U S A US3A pracht sortering met Hogere Waarden Luchtpost 
* WERELD WEA enorme grote sortering  nieuw  en H Waarden 

* WEST EUROPA WEU fantastisch mooie sort  nieuw met H Waarden 
IJSLAND IJA hyper moderne sortering met enige betere 
IJSLAND IJ3A enorme en nieuwe sort met veel Hogere Waarden 
ZUID AFRIKA ZAA prachtige sortering met betere zegels 
ZUID WEST AFRIKA ZWA (geen Namibië) geweldig mooie 
en veel motiefzegels 

* ZWEDEN SUA prachtige sort nieuw met Hogere/Topwaarden 
* ZWITSERLAND CHA grote sortering met de nieuwste uitgaven 

* ZWITSERLAND CHB uitsluitend Juventute/Patria met H Waarden 
* ZWITSERLAND CH3A pracht sortering met de nieuwste  met 

Pro Juventute/Patria en met Hogere Waarden 

100 gram 

35 00 
22,50 
30,00 

17,50 
20,00 
36,50 

47,50 
38,50 

25 00 
29 50 
1150 
38,50 
18,50 
34,50 

15,50 
17,50 

20,00 
52,50 

66,50 
10,50 

30,00 
12,50 
10,50 
37 50 

1/4 kilo 

75 00 
52,50 

65,00 
35,00 
47,50 

82,50 
107,50 

87,50 

55 00 
65,00 
27,50 
90,00 

42 50 
76,50 
32,50 

37,50 

47,50 
130,00 
155,00 

24,00 

65,00 
27,50 
27,50 
85 00 

Ikllo 

275,00 
185,00 
255,00 

125 00 
175,00 

315,00 
415,00 
315,00 

195,00 
245,00 

92,50 

335,00 
145,00 
285,00 

120,00 
135,00 

170,00 
485 00 
575,00 

85,00 

255,00 
95,00 
85,00 

315,00 

22,50 50,00 190,00 

SNUFFELEN KOST NIKS 
Bij aankoop van tenminste 1/4 kilo postzegels (met *) kunt U van hetzelfde land snuffelen in een grote bak met 
duizenden zegels  veelal oudere die misschien net nog in Uw verzameling ontbreken  U mag 1 exemplaar 
van iedere zegel die U vinden kunt GRATIS erbij zoeken. 

BREDENHOFPOSTZEGELIMPORT Bovenstraat 286A  ROTTERDAMIJSSELMONDE 
Tel. (010) 4826725  Fax 4797065  Giro 5834  Op maandag gesloten 
Verder iedere dag geopend van 9 tot 6 uur, zat. van 9 tot 5 uur 



W U LAZEHI 
V O O R U S A M E N S T E L L I N G  H GABRIELS EN T B STEINERSPORK 

PLEZIER BELEVEN, GELD 
VERDIENEN 
Soms denk je, na een 
lang leven in en met de 
filatelie, dat je het alle
maal wel weet of qe
hoord of gelezen riebt 
maar dan staan er in fi
latelistische tijdschriften 
plotseling opmerkingen 
die je weer met wat an
dere ogen naar onze 
hobby doen kijken. 
Kort geleden kocht ik 
voor vrij veel geld een 
paar brieven uit het be
gin van de zeventiende 
eeuw. Thuis gekomen 
twijfelde ik of ik niet te 
veel geld had uitgege
ven. Het antwoord op 
die vraag vond ik in het 
verslag van een rede die 
de beroemde Ameri
kaanse filatelist John R. 
Boker kort geleden hield. 
Daarin citeerde hij een 
Zwitserse vriend die voor 
heel veel geld een paar 
mooie aanvullingen voor 
zijn collectie had ge
kocht. Op de vraag of hij 
geen spijt had van dat 
vele geld antwoordde 
hij: 'ledere keer wanneer 
ik naar mijn aanwinsten 
kijk betaal ik mijzelf 20 
dollar voor het plezier 
dat ik daaraan beleef. Ik 
weet zeker dat ik er nog 
aan ga verdienen ' Dat 
stond in The Collectors 
Club Philatelist van 
mei/juni. Dit  overigens 
bijzonder serieuze Ame
rikaanse blad  kost ze
ven dollar per stuk voor 
een geheel in zwart/wit 
gedrukt exemplaar. Ver
gelijk dat eens met de 
prijs van ons in zo mooie 
kleurendruk uitgevoerde 
blad 'Philatelie'! 

VISSEN OP HET DROGE, 
VOGELS OP DE GROND 
Een andere behartigens
waardige uitspraak 
stond in het Duitse post
zegelblad Briefmarken
spiegel van juni. De be
kende Oostenrijkse post
zegelontwerper Frie
densreich Hundertwasser 
(eig Friedrich Stowasser) 
zei bij het in ontvangst 
nemen van een onder
scheiding: 'Alleen een 
gestempelde postzegel 
leeft'. In tegenstelling tot 
veel van zijn collega's, 
die stempelafdrukken op 
de door nen ontworpen 
zegels eigenlijk een vloek 
vinden, noemt Hundert
wasser een ongestempel
de postzegel 'een vis die 

nooit heeft gezwommen 
of een vogel die nimmer 
heeft gevlogen'. 

MEDIAAANDACHTVOOR 
LOKALE FILATELIE 
Na een paar mooie da
gen in de Ardennen ging 
IK opgewekt naar huis. In 
ons goede vaderland 
mogen de media een 
volstrekte desinteresse 
hebben voor onze hob
by, maar in Vers I'Ave
nir, een Waals regionaal 
dagblad, trof ik een uit

reeks artikelen opgeno
men over de twee eerste 
postzegels van de Ver
enigde Staten, de zegels 
van 5 en X cent van 
1847. Er zullen maar 
weinig verzamelaars zijn 
die het zich kunnen ver
oorloven deze kostbare 
zegels op brieven, kleur, 
drukken, stempels of ta
rieven te verzamelen, 
maar Wade E. Saadie 
heeft kans gezien in drie 
artikelen zó'n boeiend 
inzicht te geven in de ge

Nouveau comité du cerele pbiiatélique 
■ Le cercle philatéllque de oemtiioux vlent de vlvre 
w deux événements qui feront date dam son hls 
■ tolre 

deux moments IbrtB Iw 
bUe Aiuiuoue OT Is fomatiou du 
nouveau oomitd locsaniMtlon 

expoaltkxi t r t s rétuel»

ooneUtué ptttidait M WiBy 
MonfUa VMOpi«^deBtMLDfr 
üa aeoritain et idOuteur du 
baUetlu M J F MuIlBr. te tt«
eorier M M DetAy ilautMe nM. 
poosotiUlt^ Mout unuee p«r 
MM R BouUereux Q Ptraon C 
Peulue M Lilwn F Bettnod 
J J Dengotte p Beudlne et 
CStnobanta Les r^omooe du 
cercle se tiennent le dsuslSine 
tnanUdumoisdëslSl iaO nl le 
Leoroix me Albert iS ii Gem 
bkmx 

Vers l'Avenir aandacht voor lokale filatelie 

voerig bericht aan over 
de Cercle philatéliste de 
Gembloux (Gembloux is 
een dorp met een paar 
duizend inworners), die 
een nieuw bestuur heeft 
gekregen en vol plannen 
zit voor allerlei activitei
ten. Het bericht ging ver
gezeld van een toto van 
net elfkoppige nieuwe 
bestuur van de Cercle. 
Daar dus wel. 

BESTUURSLEDEN VOOR 
HETUIT(VER)KIEZEN! 
Het Amerikaanse Bonds
blad The American Phi
latelist is een veelzijdig 
en goed gemaakt tijd
schrift. Opmerkelijk is 
dat er voor de deze zo
mer te houden bestuurs
verkiezingen een vrij 
groot aantal kandidaten 
beschikbaar is. Alle 
kanshebbers krijgen de 
ruimte om in uitvoerige 
verklaringen mede te de
len wat ze van plan zijn 
als ze worden gekozen. 
Drie kandidaten voor het 
voorzitterschap hebben 
zelfs steuncomités, die 
per (betaalde) adverten
tie de man van hun voor
keur aanprijzen. Wat 
een weelde! 
In recente nummers van 
hetzelfde blad is een 

schiedenis van deze twee 
zegels dat het een op
recht plezier is ze te le
zen, ondanks de weten
schap dat je nooit een 
van die eerste postzegels 
zult bezitten 

Amerikaanse eerstelingen 
onbereikbaar, maar wel 

interessant 

Een detail' van de zegel 
van 5 cent werden er in 
totaal ruim 4 miljoen ge
drukt, van de X cent 
(=10 cent) ruim 1 mil
joen. Dat kwam o. a. 
doordat de kleinere post
kantoren uitsluitend de 
lage waarde ontvingen, 
brieven die zwaarder 
waren dan het enkelvou
dig tarief en stukken voor 
een verder weggelegen 
bestemming moesten 
worden gefrankeerd met 
twee of meer zegels van 
5 cent. 

NIET DUUR EN TOCH 
AANTREKKELIJK 
Het Britse blad Gibbons 
Stamp Monthly brengt 
soms artikelen waarin 

een langlopende fran
keerzegelreeks wordt be
handeld. In het julinum
mer beschrijft James 
Mackay de interessante 
reeks Italiaanse frankeer
zegels die in de periode 
1901 29 in omloop was. 
Het gaat om zegels die 
geen verzamelaar de 
kop hoeven te kosten, 
maar die door hun grote 
verscheidenheid in ont
werp, uitvoering en ge
bruiksmogelijkheden veel 
mogeli|kheid tot studie 
en verzamelplezier kun
nen bezorgen. 
Zo zijn er zegels in sa
menhang met reclamevig
netten uitgegeven, waren 
er door talrijke tariefswij
zigingen vele opdrukken 
nodig en kwamen er in de 
reeks ook expresse en 
luchtpostzegels uit. 

Een serie zegels die in 
1925 werd uitgegeven ter 
gelegenheid van net re
geringsjubileum van ko
ning Victor Emanuel werd 
vervolgens als basis ge
bruikt voor het ontwerp 
van een nieuwe langlo
pende frankeerzegels. De 
eerste van die reeks ver
scheen in 1927 en zou tot 
1945 in omloop blijven 
tot de Republiek met nieu
we zegels kwam. 

KASTELEN OM TE 
BEKIJKEN EN TE 
VERZAMELEN 
Wanneer dit nummer 
van 'Philatelie' verschijnt 

is voor veel lezers de va
kantie al weer achter de 
rug, maar wie in de vaak 
mooie najaarsmaanden 
Frankrijkt intrekt moet 
toch eens denken aan de 
mogelijkheid om de kas
telen van een bepaald 
gebied op postzegels bij
een te brengen. Het nieu
we tijdschrift in kranten
vorm Atout Timbres (een 
uitgave van Yvert & Tel
lier, inmiddels tot 32 pa
gina's uitgegroeid) 
brengt in Tiet meinummer 
een uitvoerig artikel over 
de kastelen in het Loire
gebied  om ze bekijken 
èn te verzamelen. 

SPOORWEGSTEMPELS: 
DOEK IS GEVALLEN 
Ook in Duitsland is het 
postvervoer per spoor 
met ingang van 1 juni jl 
beëindigd Daarmee is 
ook een einde gekomen 
aan de spoorwegstem
pels die in Duitsland druk 
worden verzameld Dat 
meldt de Deutsche Brief
markenRevue, een blad 
met een eigen verkoop
afdeling die de lezers al
lerlei bijzondere en gele
genheidsstempels kan le
veren. Er bestaat een Ar

beitsgemeinschaft Babn
post. die zojuist het eer
ste deel van een catalo
gus heeft uitgegeven 
waarin alle ruim 20. 00( 
spoorwegstempels be
schreven zullen worden 
En tenslotte nog dit als il 
goed ben geïnformeerd 



is de redactie van 'Phila
telie' van plan aan het 
verdwijnen van het post
vervoer per spoor een 
artikel te wijden. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
In Deutsche Post (het 
blad van de Duitsland
verzamelaars) van febru
ari is een stukje oorlogs
leschiedenis gewijd aan 
Ie Baltische staten (Ost

land), Pleskau, Oekraïne 
en Koerland. De vele 
wisselingen van de ge
bieders in die tijd heb
ben, vooral in de jaren 
1941 en 1942, veel pos
tale sporen nagelaten. 

Dat de verkooppol itiek 
van PTT Post ons veel ze
gels in velletjes 'opdringt' 
is punt één, maar ligt 
hier niet een specifieke 
taak voor de verenigin
gen? De vereniging 
Noordwijlc heelt in ieder 
geval de handschoen op
genomen en zijn leden in 
het verenigingsnieuws 
van februari de bood
schap gegeven dat 'aan 
de bestuurstafel de za
kenzegels van f 0. 80 en 
f 1. 60 per stuk te verkrij
len z i jn . ' Inmiddels heb
len ook andere vereni

gingen voor een soortge
lijke oplossing van het 
probleem gekozen: ook 
die bieden hun leden de 
mogelijkheid, losse 
exemplaren van de 'in 
bulk' verkochte zegels 
aan te schaffen. 

>e Philatelist (Geleenj 
)iedt in het februarinum
ner een overzicht dat het 
ixpeditieknooppunt 
EKP) Sittard en het voor
iorteercentrum (VC) Ge
een behandelt. Als ge
'olg van de reorganisa
ie bij PTT Post zal de 
Jienstverlening van deze 
cantoren worden beëin
igd; de werkzaamhe

len worden overgehe
'eld naar Den Bosch. 
:en merkwaardig gevolg 
an deze reorganisatie is 
lat een brief van de ene 
nwoner van Geleen aan 
!en andere nu eerst een 
eis naar Den Bosch 
laakt. 

)ok het Belgische blad 
te Postzegel (februari) 
leldt dat de kanaaltun
el het voor de Britse 
ost heeft gewonnen van 
e veerdienst. In het 
laartnummer van het
elfde blad wordt een 
ort overzicht gegeven 
□n de Nederlandse 
empels voor partijen
ost, die de naam baor

frankering dragen. Het is 
een wijze van rrankering 
die tussen 1927 en 1964 
in qebryik is geweest. Bij 
de Komst van de franke
ring bij abonnement en 
de portbetaaldregelin
gen werd de baarrranke
ring overbodig. 

Over Cuba horen we zel
den iets. Het was dus een 
verrassing in het februari
nummer van Iberia, het 
blad van de Spanje/Por
tugalverzamelaars, te le
zen dat Cuba in 1862 
naar het Spaanse model 
van 1860 één zegel heeft 
uitgegeven. De clou van 
de geschiedenis is dat 
van deze zegels al in de 
begintijd in vier waarden 
vervalsingen zijn gedrukt, 
aangezien werd verwacht 
dat de postzegel, net als 
in Spanje, in vier waar
den zou uitkomen. 

Brepost (postzegelvereni
ging Breda) van 
maart/april laat envelop
pen zien om daarmee het 
heffen van port geduren
de een halve eeuw (jaren 
twintig tot zeventig) aan
schouwelijk te maken. In 
het nummer van mei/juni 
komen aan de hand van 
oude brieven de portze
gels opnieuw aan de 
orde, onder het motto 
'Wie Nederland verza
melt zal ook aandacht 
moeten besteden aan 
portzegels.' 

Het Franse postzegeltijd
schrift La Philatelie 
Fran^aise van maart 
heeft een bespiegeling 
opgenomen over de 
Vlaamse schilderkunst, 
aan de hand van maxi

mumkaarten. De be
roemdste schilders wor
den gevolgd van de gro
te bloeitiia in de veertien
de en vijftiende eeuw tot 
aan de moderne tijd. De 
Italiaanse invloed uit de 
zestiende eeuw wordt 
niet overgeslagen en ui
teraard komen de groten 
van de Lage Landen 
Rembrandt en Rubens 

eveneens aan bod. 
De postzegelvereniging 
ZeeuwsVTaanderen be
schrijft in haar maart
nummer 'vreemde za
ken'. Een daarvan is een 
normale binnenlandse 
brief, bestemd voor het 
ZeeuwsVlaamse Philip
pine, compleet met post
code 4553 BB die, u ge
looft uw ogen niet, naar 
Manilla op de Filipijnen 
werd gestuurd en aan de 
afzender werd terugge
stuurd. Een gang naar 
het postkantoor was no
dig om de zaak in het 
reine te brengen, waar
voor notabene een 
dienstenvelop nodig 
bleek te zijn. 

Kennen we in ons land 
ijspostvluchten wanneer 
een normale verbinding 
is verbroken, Zwitserland 
heeft lawinepost. 
Jungfraupost van de Stu
diegroep Zwitserland 
geert er in het maartnum
mer enkele voorbeelden 
van uit de jaren 1951 
1990. In een ander arti
kel in hetzelfde blad 
worden enkele postver
bindingen te water op 
het Vierwoudstedenmeer 
met behulp van stempels 
uit het einde van de vori
ge eeuw aanschouwelijk 
gemaakt. 

Op postzegels is een 
grote verscheidenheid 

se brandstempel uit 
1901 te vinden. Het blad 
geeft zowel een lijst van 
alle tot dusverre gevon
den gebruiksdata als een 
reeks van afbeeldingen. 
Aangezien over dit stem
pel nog maar weinig is 
gepubliceerd zorgt deze 
studie voor een welkome 
aanvulling. Er is verder 
ook een bijdrage, ver
taald van een Frans arti
kel, over de fantasieen
veloppen van 1876 uit 
Nederlandslndië: port
vrij wegens Gouverne
mentsbesluit. Deze zijn 
indertijd ais particuliere 
uitgifte gedrukt door de 
handelaar Moquette. 
Zelfs gebruikt zijn ze wel 
te vinden en ze zijn, al 
gaat het om Cinderella's, 
ook in trek. 

Het maartnummer van 
Amsterphila, het blad 
van De Philatelist in Am
sterdam, toont enkele 
voorbeelden van de rol
zegels op reclamedruk
werk van o.a. 'Het Bes
te'. De zegels zijn meest
al gestempeld met het 
datumloze stempel PTT 
Post. al dan niet in een 
dubbele ring. Vaak zijn 
ze ook herkenbaar aan 
de (door de plakmachi
ne) verkeerd afgesneden 
tanding. 

Vóór de Eerste Wereld
oorlog was het mogelijk 
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Overzicht van de scheepsroutes op het Vierv/oudstedenmeer. de be
langrijkste lijnen waren die LuzernFluelen en LuzernAlpnacnt 

aan trams afgebeeld. In 
het maandblad van de 
ZHPV (ZuidHollandse 
Postzegelvereniging) is 
daar een flink aantal 
voorbeelden van opge
nomen, zowel van Euro
pese landen als daarbui
ten. Wel heel apart is 
een stempel uit Oosten
rijk, waarin het paard 
tussen twee wagons is 
gespannen. 

In het Britse Netherlands 
Philatelist van maart is 
een studie over de Haag

in Nederland passage te 
boeken voor wat nu een 
cniise zou heten naar de 
Noordkaap, met een 
Oostenrijks schip dat 
vertrok uit Amsterdam. 
Aardig is dat het reisbu
reau daarvoor twee 
plakzegeis als reclame 
heeft uitgegeven. Op het 
schip wera een scheeps
stempel Nordkap met 
datum gebruikt, echter 
zonder maatschappij
naam. Van dergelijke 
nietofficiële scheeps
stempels met Noordkaap 

erin bestaan er meer, 
van diverse schepen uit 
buitenlandse havens 
naar de Noordkaap. Al
dus meldt Het Noorder
licht (filatelistenvereni
ging Skandinavië). 

Er is in de verenigingsbla
den veel commentaar ge
weest op de kroszegels, 
commentaar dat meer 
zuur dan steekhoudend 
was. De zegels zijn  dat 
ligt besloten in hun doel 
om bekenden te verras
sen  eenvoudig niet voor 
zakelijke doeleinden be
stemd. Het Belgische The
maphila slaat in het 
maartnummer de spijker 
op de kop en schrijft: We
reldprimeur: postzegels 
voor romantische zielen. 
Eindelijk ook een positie
ve en zonnige reactie! 

Met ingang van 1 janu
ari van dit jaar zijn de 
NedeHandse aanteken
strookjes botweg afge
schaft. Voor de verzame
laars ervan is dit een bit
tere pil. De strookjes zijn 
weliswaar vervangen 
door een streepjescode 
met nummer, maar door 
zijn geen bijzondere 
kenmerken meer op aan 
te treffen. De afdeling 
Wes^Friesland van de 
NVPV maakt daar in het 
aprilnummer melding 
van. Ook het aprilnum
mer van het jeugdpostze
gelblad De Posthoorn 
staat bij dit afscheid stil, 
met een overzicht van 
het hoe en waarom van 
de strookjes en de ken
merken van de nieuwe 
plakstroken. 

Thema, het blad van de 
NedeHandse Vereniging 
voor Thematische Filate
lie, geeft in het aprilnum
mer een toelichtend ver
haal bij de onlangs ver
schenen vogelzegel van 
Israël. De routes van een 
groot aantal trekvogels ^ 
blijken boven dit relatief ■»■ 
kleine land een knoop
punt te vormen. Onder = 
zoek zou hebben uitge Ü̂  
wezen dat zo'n vijfhon ^ 
derd miljoen trekvogels = 
tweemaal per jaar het ^ 
land kruisen. Aan de ene H 
kant vormt dit een bui ^ 
tenkans voor onderzoe s; 
kers om de trek te bestu ^ 
deren, aan de andere 2 
kant zijn die enorme s 
aantallen vogels een ge  ^ 
vaar voor het vliegver Cnfl 
keer, hetgeen speciale wü3 
maatregelen nodig 
maakt. Voor thematici 
zitten hier stellig aankno
pingspunten. 



MOTIEVEN 
Prijslijsten gratis op aanvraag: 

I. Dieren 2. Planten 
3. Spoorw^egen 4> Pad^nderlj 
5. Schepen 6. Lucht-ZRuimtevaart 
7. Schilderijen/Kunst 8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE " BLOKKEN 
Cmeer dan 5000 verschillende velletjes) 

Lijsten van verschillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
CveUetjes van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C.DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO GONSER 
An der Clemenskirche IX 

D - 48143 Münster, Duitsland 
Tel.: 0049 251 45X75 Fax: 0049 X5I 46718 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

in uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen 
WIJ zijn geïnteresseerd in alle landen 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles' 
Een met te slectite prijs kost u slectits 
een telefoontje 
Bel ons even vrijblijvend 
WIJ bezoeken door tieel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346-550618 
b g g 06-52861008 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

GRATIS PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr vanaf 20%, gebr. vanaf 25% 
• Bund p.fr. en gebr. vanaf 30% 
• Cept p.fr. vanaf 25% 
• Zwitserland gebr. vanaf 25% 
• Liechtenstein gebr., schaars materiaal 

Kwaliteit gegarandeerd 

Postzegelhandel A.A. Lodder 
Onnloop 73, 9401 VG Assen, 

tel. en fax 0592-314588. 
Geen winkel, bezoek op afspraak. 

510 

S B F E "Compact" BESTE KOOP! 
MEER OPBERGEN TEGEN EEN ZEER LAGE PRIJS! 
Postzegelmapjes-, Max.-, Brief-, Ansichtkaarten of EDB-albums 
incl. 20 bladen, allen eventueel tweezijdig te gebruiken, keuze 
uit meerdere kwaliteiten en kleuren 
van ƒ 35,- (Nr 7994* PZM) tot ƒ 50,- (Nr 7883 Ansichtk) 

Aanvullende bladen 
Nr 7872 (EDB's) 

per 10 stuks ƒ 9,60 
Nr 7873 (Ans k; 

perlOstuks ƒ 11,— 
Nr 7874 (PZM's) 

perlOstuks ƒ11,— 

Voor meer 
"Compact" 
mogelijkheden en 
gfijftg beschermcassettes informeer 
S n r E bij uw vakhandelaar of vraag de folder aan bij: 
SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 20,3011 HG Botterdam, Tel. 010-4143077»Fax 010-4149499 

PO ST2 
liechtsnstein 
POSHMS 
1/3 
4/9 
44A/51 
52/59 
78/81 
228/30 
268/70 
291/93 
296/99 
300/03 
319/21 
324/26 
327/30 
331/32 
333/35 
336/38 
339/41 

4 0 0 -
18 50 

1 3 5 -
3 5 0 -
1 4 5 -
14 50 
7 5 -
42 50 
4 0 -
19 25 
15 50 
1625 
1 8 -
175 

2 0 -
9 50 

16 25 
342/V49C 2 5 -
350/52 
353/54 
355/58 
367/69 
370/72 
373/76 
377 
397 
434/45 

12 50 
3 -

4 5 -
7 75 
2 50 
4 75 
650 

12 50 
12 50 

Vanangsetot 
heden indien 
voorradig 11 cl 
perYv trank 
LP 
1/6 
14 
34/37 
Bloks 
3 
10 
11 
12 
13 
14 

2 8 5 -
66 50 
1 5 -

47 50 
4 -
4 50 
4 -
3 -
4 25 

ZEG 
Dienst 
1/8 
45/56 
57/68 

■EL 

7 1 0 -

9 — 
1 0 -

Noorwegen 
Posttris 
88/90 
92/96 
97/00 
108/11 
112/23 
128/31 
164/67 
168/72 
173/82 
183/86 
195/98 
199/02 
203/06 
207 
220/35 
235S/35\ 
254/56 
261/68 
285/88 
289/92 
293/03 
309/10 
311/13 
322/31 
332/34 
337/39 
340/41 
342/43 
344 
345/47 
349/51 
358/60 
361/66 
369/70 
371/72 
373/75 
376/78 
381/90 
392/93 
394/95 
396/97 

27 50 
192 50 
1 4 5 -

4 5 -
3 3 0 -

4150 
32 50 
5 50 

82 50 
1 0 -
4 — 

1 0 -
1150 
2 25 

27 50 
48 50 
4 50 
6 -

66 50 
72 50 
23 50 
3 50 
6 -

9 0 -
7 25 

2 0 -
150 
175 
3 -

39 50 
3 50 

45 — 
35 — 
7 25 
2 25 

1 8 -
3 50 

1 2 0 -

3 50 
3 — 

1150 

Inlichtingen verkrijg 

S.J.C, den Ou 

H A N D E L 1 
398/99 
400/01 
402/06 
409/12 
419/20 
426/27 
428/32 
435//49 
450/51 
452/55 
456/57 
460/61 
462/64 
465/68 
471/72 
473/74 
475/76 
477 
478/79 
480/81 
484/85 
486/87 
488/89 
490 
491/94 
495/96 
501/02 
503/04 
505/06 
507/08 
509/10 
513/14 
515/17 
528/29 
540/41 
545/50 
551/53 
558/61 
562/63 
564/66 
567/68 
569/72 

3 50 
16 75 
1150 
6 — 
3 -
8 50 

3 0 -
57 50 
2 25 
3 50 
4 75 
3 25 
2 75 
4 — 
3 50 
2 25 
3 50 
3 50 
3 50 
2 25 
4 75 
2 25 
2 25 
2 25 
5 -
2 25 
2 25 
4 25 
3 25 
3 50 
2 50 
2 25 
3 50 
4 75 
3 50 

1150 
1 8 -
8 25 
3 50 
6 75 
5 — 
5 -

Vanat 1942 alle 
met genoemde 
nrs indien 
aanwezig 11 et 
per Yv tr 

baar bij. 

dste n 

Bloks 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
10 
11 
13 
14 
17 
18 
19 
20 
Spante 
Posttris 
832/33 
835/37 
886 
891/96 
901/10 
911/12 
927/36 
955/64 
975/76 
1038/41 
1096/98 
1113/18 
1134/44 
1148/49 
1151/56 
1161/70 
1172/74 
1179/84 
1195/02 
1215/17 
1228/41 
1242/46 
1271/72 
1312/21 
1338/45 
1610/11 
1637/42 
1691/95 
1700/06 
1708/10 

I E ' r T l 
6 -
7 75 
6 — 
9 75 
175 
6 -
6 -
7 75 
5 75 
7 75 
7 75 
7 -
6 75 
6 25 

36 50 
3 0 -
175 

23 50 
3 25 
3 25 
3 75 
3 75 
4 75 
2 25 
3 50 

10 25 
10 75 
4 75 

10 75 
28 75 
2 25 
3 -

12 50 
2 50 
4 75 
3 25 
2 50 
2 50 
3 75 
8 50 
3 75 
3 -
2 50 
4 -

1716 
1717/24 
1731/38 
1739/43 
1744/45 
1747/51 
1756/60 
1765/67 
1771/73 
1822/26 
1847/51 
1852/56 
1890/94 
IJsland 
Posttris 
154/57 
160/63 
164/66 
168/70 
182/85 
186/88 

lEF :pU 
2 50 
3 75 
5 75 
3 25 
6 -
9 -
3 -
4 25 
4 50 
4 75 
3 -
3 -
6 50 

8 75 
6 0 -
1 0 -
3 0 -
9 0 -
56 50 

188/V88D192 50 
189/98 
199/01 
202/07 
208/14 
215/19 
220/23 
234/35 
239/42 
243/44 
245/49 
251/53 
261/68 
270/71 
277 
280 
301/02 
353/54 
359/60 
363 
368/69 
372/73 
383/84 
395/96 
399 
404/05 

1 0 0 -

7 25 
8 0 -
8 5 -
3 75 
2 75 
4 50 

5 0 -
3 -

42 50 
52 50 
57 50 
15 50 
2 5 -
2 25 
2 50 

2 5 -
4 25 
6 -
175 
2 75 
4 -
5 75 
3 50 
4 75 

408/09 
414/15 
425/25 
426/30 

NT 
9 -
3 50 
4 75 
4 -

Vanat 1955 alle 
mei genoemde 
nrs indiet 
aanwezig 11 cl 
per Yv Ir 
Boekles 
C626 
C637 
C667 
LP 
21/26 
26/29 
Bloks 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
C723 
C741 

9 -
10 75 
6 50 

6 — 
56 50 

42 50 
7 75 
2 25 
5 50 
5 50 

10 25 
3 25 
3 25 
4 -
6 50 
6 -
8 50 
4 25 
7 25 

1 8 -
1 5 -

Met plakker 
LP 1/2 
3 
Dienst 
Tanding 
14X13V2 
3 
5 
6 
7 
8 
17/23 
24/31 

36 50 
17 50 

2 0 -
5 — 

35 — 
11 — 
9 -

2 5 -
27 50 

Kwangodreef 195 
3564 PD Utrecht 
Tel. 030-2618720 
Fax 030-2618720 
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„VERKEER IS, ALS ALLES 
IN BEWEGING KDMT.,, 

^ C H I N E E S C I T A A T 
De 
onrwikkelmg 
van vervoersmiddelen gaat 
razend snel 
Milieuvriendelijke technologien openen nieuwe, het milieu ontzienende perspectieven voor een 
globaal verkeer dat landen en volkeren met elkaar verbindt 
De Verenigde Naties hebben zich al 50 jaar geleden levendig voor deze problematiek geïnter
esseerd en zullen zich ook in toekomst met dit onderwerp bezig houden 
Coupon invullen uitknippen ofcopieren en inzenden aan UNPA Postadministratie van de Verenigde Naties Palats de Nations 

De postzegeberte met het onderwerp „Verkeer,, 
bestaat uit 3 doorloper-strips met elk 5 postzegels in 
drie valuta (CHF, ATS en USD) en toont de 
indrukwekkende vooruitgang van de afgelopen 
decennia Het thema van de afbeeldingen maakt 
aan techniek geïnteresseerde mensen evenzo ent
housiast als gepassioneerde filatelisten mt de hele 
wereld 

CH 1211 Genive 10 

D J A stuur mij a u b de drie doorloper stnps voor de set prijs van Hfl 18,10 

n J A stuur mij a u b de drie vellen voor de set prijs van Hfl 60 50 

n J A stuur mij a u b een serie eerstedagenveloppen (FDC) met elk een doorloper strip voor de set prijs van Hfl 20,50 

D J A stuuf mij a u b een trio eerstedagenvelop (FDC) voor de set prijs van Hfl 19 50 
De levering volgt incl porto en verzending Betaalbaar na 
onrvangst 

Klantnummer Adr< Postcode/plaats Datum/handtekening 



lUIEUWE UITGIFTEiy SAMENSTELLING MEVR A C VAN DER HAAR-AMPTMEIJER 
POSTBUS 1 3 2 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Noten: 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
van ofbeelding melding 3/223 don 
wil dot zeggen dat de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden m Philatelie van maart (3) 
op bladzijde 223 

Als bi| een zegel geen omschriiving 
wordt gegeven dan is de zegel of de 
oms(hri|ving ervan (nog) met door de 
samenstelster van deze rubriek ont 
vangen 

Alleen nieuwe emissies van londen die 
worden erkend door de Wereldpost 
vereniging worden vermeld, dit houdt 
echter met automotisih in dat derge 
li|ke emissies in tentoonstellingscollec 
ties mogen warden opgenomen 

EUROPA 

ALAND 
8-9 - '97 . Zeevflorttradilie, 
stoomschepen''' 
2 80,3 50 Fm Resp 'Thornbury', 
'Osmo' 
9-10-'97.Serie kerken' 
190 Fm De kerk van Moriehomn 
in de herfst 

ALBANIË 
6 -3 - '97 . Negenhonderdvijftigste 
geboortedag van 'universeel ge 
Leerde' Omar e Chanom 
(1025/10501122) 
20,501 Twee verschillende por 
trotten 
20-3 - '97 . Zeshonderdste ge 
boortedag van boekdrukker Jo
hannes Gutenberg (1394/1399 
1468) 
20,601 In samenhang met door 
lopend beeld Portret, opengesla
gen boek, drukpers 
10-4 - '97 . Vogels 
10,801 In samenhang met door
lopend beeld Peleconus crispus 

BELGIË 
Zie de rubriek 'Verzomelgebied 
België' elders m dit nummer 

BOSNIË-HERZEGOWINA 
Aanvulling melding 6/442 'gods 
dienst, islamitisch feest Bairam' 
waarde van 200 dm 
Aanvulling melding 6/442 'week 

^ voor het kind waarde van 100 
•^ dm Clown 
~ 21 -12 - '96 , Kerstmis 1996 
= 100 dm Christus'Geboorte 
D; 2 1 - I 2 - ' 9 6 . Bezoek van paus Jo 
^ bonnes Paulus II (geboren m 
= 1920, paus vanaf 1978) 
^ 500 dm De paus met crucifix 
'^ 25 -4 - '97 . Mu|aga Komodmo 
= (18391925), het gebouwen, mo 
^ numenten en bruggen m Mostar 
^ bouwen 
2 100 dm Portret 
= 15-6- '97 . Filmfestival Sara|evo 

— ^ Een waarde 
C< O 15-6 - '97 . Sport, Mediterrane 
w i t Spelen 1997,Bon 

Twee woorden 
25-6 - '97 . Herdenkingen 
Vier waarden Resp eeuwfeest 
ontdekking elektron, vijfhonderd 

laor navigatie (Vosco de Goma), 
dog van de postzegel (luchtpost), 
honderdvijfentwintig |aar spoor 
wegen 

BULGARIJE 
25-2 - '97 . Rasbonden 
5,7,25,50 L ResD 'pointer', 
'chow chow', 'carakochan', 'bos 
set' 
10-3- '97 . Honderdvijftigste ge
boortedag van fysioloog en uitvin 
der (telefoon) Alexander Graham 
Bell (1847 1922) 
30 L Portret, uitvinding 
20-3- '97 . Honderdste geboorte 
dog van schilder Ivon MiFev 
(1897-1927) 
5,15,30,60LSchilderi|enm 
avantgardistische sti|l vermengd 
met volksmotieven Resp 'schaap 
herder, brood, 'vrouw', 'moe 
der' 
14-4- '97. Europa 1997, thema 
'sagen en legenden' 
120,600 L Resp vrouw'Maart' 
in klederdracht als symbool van 
de naderende lente, St George 
(Jons) te paard (vanaf de stichting 
van Bulgari|e in 681 een nationaal 
symbool) 
16-4- '97. Honderdste geboorte 
dag van theoter en filmster Kon 
stantmKissimov( 1897 1965) 
120 L Zes van zi|n populairste rol 
len 
24-4 - '97 . Honderdste sterfdag 
van Heinrich von Stephan (1831 -
1897), UPU* 
60 L Portret met posthoorn 
2-5- '97. Historische beziens 
waardigheden 
80,200,300,500,600,1000 L 
Resp de oude stad van Nessebor, 
beeldhouwwerk uit de Ivonowsky 
Gestein kerk, icoon uit de Bo|ans 
ko-kerk, de ridder von Modoro, 
Throcisch beeld bi| grafstede Sves 
hory, Thracische grafstede (paar 
den met begeleider) bi| Kosanlok 
29-5- '97 . Muziek, beroemde 
componisten 
Blok met vier zegels van 120 L 
Resp honderdvi|ftigste sterfdag 
van Felix Mendelssohn Bortholdy, 
tweehonderdste geboortedag van 
Gaetano Donizetti, honderdste 
sterfdag van Johannes Brahms, 
tweehonderdste geboortedag van 
Franz Schubert, blokrand met mu-
ziekschrift 

CYPRUS 
30-6 - '97 . Insecten 
10,15,25,35 c Resp Oedipoda 
minioto, Acherontia otropos, 
Dophnis nerii, Ascolaphus mocoro-
nius 

CYPRUS TURKS 
31-3 - '97 . Paddestoelen" 
15 000,25 000 (tweemaal), 
70 000 TL Resp Amanita phalloi-
des, Morchello esculenta, Pleuro 
tus eryngii, Amanita muscorio 
23-4 - '97 . Staatsvlog 
60 000 TL Vlag in mozaïek van 

stenen op de zuidhellmg van de 
'Bespormak' Vi|fvingergebergte 
('Guinness Book of Records') 

DENEMARKEN 
Afbeelding melding 6/442 

DUITSLAND 
9-6 - '97 . Toeslagserie 'voor de 
leugd 1997', paorden" 
80+40,100+50 (beide twee 
mooi), 200+80 Pf Resp 'Rhei 
nisch Deutsches Kaltblut', Shot 
londpony. Fries, 'Haflinger', 'Han
noveraner' 
9-6 - '97 . Honderdste sterfdag 
van notuurgeneeskundige Sebos 
tianKneipp (18211897) 
lOOPf Portret 
9-6 - '97 . Vi|ftigste veriaardog 
van het Marshallplan (wederop 
bouwprogramma voor Europa van 
George C Marshall) 
100 Pf Portret Marshall, verwoes 
te buizen, Amerikaanse vlag 
20 -6 - ' 97 . 'documenta Kassei' 
(tentoonstelling moderne schilder 
kunst m Kassei, om de vier loor, 
initiatief van professor Arnold 
Bode, 1900 1977) 
Blok met vier zegels van 100 Pf 
Resp compositie van Fritz Winter 
(tentoongesteld op documenta 2), 
'mond nummer 15' van Tom Wes 
selmonn (documenta 4), 'Quothl 
ambo' van Frank Stella (documen 
to 4), 'Beuys/Bois van Nam June 
Poik (documenta 8), blokrand met 
museum Fridericionum m Kassei 
(centrum van de 'documenta') en 
symbolen van de tien gehouden 
tentoonstellingen 
20 -6 - ' 97 . Honderdste veriaor 
dog van de Mungstener brug 
100 Pf Brug met lengte van 500 
meter en gewicht van de metaal 
constructie van 5000 ton 
17-7 - '97 . Frankeer(rol)zegel 
serie 'bezienswaardigheden' 
47 Pf Het 'Europees monument 
Berus' in Uberherrn (Frons Duitse 
vriendschap) 

17-7- '97. 'Fur uns Kinder' 
Blok met zegel van 100 Pf Zegel 
met kinderen m luchtpostenvefop 
(als mond van ballon) die met 
brieven zwaaien, blok met ballon 
nen en brieven 

ESTLAND 
Afbeelding melding 6/442 
10-6 - '97 . Folklore, klederdroch 
ten 
3 30 kr Resp paar uit Ruhnu, 
poor met twee kinderen (meis|e 
met pop m bruidskleding) uit 
Vormsi 
12-6- '97. 'De 50-kroon zegel' 
50 kr Munt van 1 kroon (vonof 
20 |uni 1992 wettig betaalmiddel) 
met op achtergrond bankbil|et van 
50 kroon 
2-7 - '97 , Schepen 
5 50 kr Borkentiin Tormilind 

FAERÖER 
Afbeelding melding 6/442 

FINLAND 
Aanvulling melding 4/298 'flora' 
Prunus podus nu ook gemeld als 
Rhomnus frongulo 
23-6 - '97 . Zestigste veriaardag 
van president Martti Ahtisaari 
2 80 Fm Portret, wapenschild met 
tekst 'Se pystyy, ken uskaitoa' 
(wie waagt die wint) 
23-6 - '97 . Tochtig jaar onafhan-
keli|kheid, de |aargeti|den 
Postzegelboek|e met vier zegels 
von 2 80 Fm Resp lente (leliet|e 
von dolen), zomer (blauwe lucht 
met wolken), herfst (herfstblade 
ren), winter (sneeuwkristallen) 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 6/442 
12-7- '97. Guimiliau, calvoire 
van de parochie 
3 F Kruisweg, monumentale 
poort en grafkelder 
15-7- '97. Fronkeerzegels type 
'Marianne du 14 luillet' 
Zegel zonder waarde aanduiding, 
2 70,3 80 F Marianne met 'li 
berte, egalite, froternite' 
1 - 9 - ' 97 . Wereldkampioenschap 
roeien, Sovoie 
3 F Vier roeiers in boot 
15-9- '97 . Eerbetoon aan 'Cor 
soires Basques (helden/zeerovers 
van de Baskische kust) 
3 F Twee zeerovers (een konink 
li|k officier), schip, fort van Socoo 
en 'la Rhune' 
22-9 - '97 . 'Soble-sur-Sarthe' 
3 F Stadsgezicht 
22-9 - '97 . Basiliek'Saint Mauri
ce', Epinol, Vogezen 
3 F De basiliek 
29-9-'97.'VoiturierdeMaree, 
Port de Boulogne' 
3 F Met vier paarden bespannen 
wagen (met verse vis als loding) 
met menner te poord in amazone 
zit 

GIBRALTAR 
9-6 - '97 . Oorlogsschepen, V 
Blok met 23,26,38,50 p Resp 
HMS 'Enterprise', HMS 'Cleopa 
tra',USS Iowa', CRP (Okret 
Rzeczpospolitei Polskie|) 'Orkan' 
(vroegere HMS'Myrmidon') 

GRIEKENLAND 
Afbeelding melding 6/442 

GROENLAND 
Afbeelding melding 6/442 

GROOT-BRinANNIË 
1 -7 - '97 . Fronkeerzegels zonder 
vermelding van munteenheid 
('penniless') in Wales 
20,26,37,63 Portret koningin 
Elizabeth II 
9-7- '97 . Vijftig loor'British Hor 
se Society', koninkli|ke poorden 
20,26,43,63 p Resp 'St Po 
trick', 'Thompson', 'Janus', 'River 
Star' 
12-8- '97 . Honderd |aar nationa
le federatie van 'sub postmas 
ters', postkantoren 

20,26,43,63 p Resp in Harolds 
wiek (Shetlandeilond Unst), Poms 
wiek in Gloucestershire, Beddg 
lert in Gwent (Wales), Bollyroney 
ten zuidwesten van Newry (Noord 
Ierland) 

GUERNSEY 
24-4 - '97 . Europa 1997, thema 
'sagen en legenden 
26,31 p Novelle 'LesTrovailleurs 
de la la Mer' ('The Toilers of the 
Seo') van Victor Hugo (1866) 
Resp gevecht tussen held Gilliatt 
en octopus om scheepswrok te 
redden, gezicht van Hugo in om 
rollende golf, wanhopige Gilliatt 
ziet zi|n geliefde met echtgenoot 
het eiland verlaten, portret van 
geliefde in wolkenlucht 
24-4 - '97 . Island Treasures' 
(toeristische plaatsen) 
18,25,26p Resp 'Shell Beach' 
op Herm, 'La Seigneurie' op Sark, 
'Castle Cornet' op Guernsey, zelf 
klevende zegels in postzegelboek 
|e en als rolzegels 
29-5-'97. 'Pacific 97, IV', San 
Francisco 
Blok met zegels van 30 p en £ 1 
Resp scheepswerf in St Peter 
Port, schip 'Costa Rico Pocket' (in 
Guernsey gebouwd schip) rondt 
Koop Hoorn (noor schilaerii van 
Arthur Bradbury), op blok kop van 
'The Daily Examiner' von 1 febru 
an 1868, logo's 

HONGARIJE 
Afbeelding melding 6/443 
23-4 - '97 . Congres werelddouo-
nebond 
90 Ft Stadsgezicht Boedapest, 
logo 
5-5- '97. Founo van de wereld 
delen, I, Afnko" 
16,20(tweemoal),27Ft,blok 
met zegel van 90 Ft Resp Oryx 
gozella, Diceros bicornis, Equus 
Durchelli, Panthern leo, zegel met 
Loxodonto ofncona, blokrand met 
diverse dieren 
5-5- '97. Europa 1997, thema 
'sagen en legenden' 
27,90 Ft Resp 'sage van het 
wonderbare gouden hert' (ridders 
Hunor en Mogor te paard met 
gouden hert), 'duizendste sterf 
dag van vorst Geza en verkiezing 
van Stephan tot vorst' (grafleg 
ging van Gezo) 

IERLAND 
l-7-'97.Vuurtorens'f 
32 (tweemaal), 38,50 p Resp 
'The Baily', 'Torbert', 'Hook 
Head', 'The Fastnet' 
1 - 7 - ' 97 . Honderdste geboorte 
dog von schrijfster Kote O'Brien 
(1897-1974) 
28 p Portret 
1 - 7 - ' 97 . Veertienhonderdste 
sterfdag van St Colmcille (521 
597), gebrandschilderd roam 
28 p Room met afbeelding von 
St Colmcille met monniken in 
boot, duiven 



l  7  ' 97 . Honderdvijftigste sterf
dag van politicus Daniel 0'Connell 
(17751847). 
32 p. Portret. 
1  7  ' 97 . Bezoek van 'de vader 
van het methodisme' John Wesley 
(17031791 Itweehonderdvijftig 
jaar geleden. 
52 p. Prekende John Wesley. 
278  '97 . Fronkeerzegels, vo

l,2,4,10,20p.£5.Afbeeldlna 
4 p. Crex crex(overige onbekend). 
278  '97 . Vijfenzeventig joar re
publiek Ierland, III. 
28,32,52 p. 

ITALIË 
Afbeelding melding 6/443. 
165 '97. Hondersfe verjaardag 
van het 'Teatro Massimo Paler
mo'. 
800 L. Theater, violiste in theater
zetting van 1901. 
175 '97 . Serie 'toerisme'. 
800 L Viermaal. Resp. Ravenna 
(basiliek 'di San Vitale'), Formio 
(grof van Marcus Tullius Cicero, 
borstbeeld), Positono (college 'di 
Sonte Maria Assunta'), Acireole 
(kerk 'di San Sebastiane'); olle 
zegels met stadswapen. 
225  '97 . Tiende'Solone del Li
bro' (boekensalon), Torino. 
800 L Symbolische voorstelling 
(boeken) met embleem (boek). 
24 5  ' 97 . Serie 'economische 
beurzen'. 
800 L Beurs van Rome met 'Pa
lazzo della Civiltó del Lavoro' en 
overzicht beurscomplex. 
31  5  ' 97 . Serie 'artistiek en cul
tureel erfgoed'; de dom van Or
vieto. 
450 L De dom. 
46  '97 . Drieënvijftigste sterf
dag van priester Don Giuseppe 
Morosini (19131944). 
800 L Portret. 
76 '97 . Vijfenzeventig joar na
tionaal park van Abruzzo Euro
pees park. 
800 L. Fauna (Rupicapra ornota), 
flora (Iris morsico), logo. 
76 '97 . Italiaanse sport; Juven
tus nationaal kampioen 1996
1997. 
BOO l . Speler, voetbal, wapen 

(Italiaanse driekleur met 
wit/zwart van Juventus). 
76 '97 . Serie 'economische 
beurzen'. 
800 L Beurs van Bologna met 'Ie 
due Torri' (twee torens als sym
bool van Bologna) en overzicht 
beurscomplex. 
106 '97 . Honderdste verjaar
dag van de 'Lego Novale Itoliona'. 
800 L. Symbolische voorstelling 
(vlag, deel boot, jaartallen 1897
1997 boven gestileerde golven, 
embleem). 
136 '97 . Serie'Italiaanse 
sport'; Mediterrane spelen 1997, 
Bari. 
900 L Embleem, verschillende dis
ciplines. 
146 '97 . Serie 'artistiek en cul
tureel erfgoed; publieke tuinen. 
800 L. Viermaal Resp. Miromare
Triest, CovourSóntena, Villa Scior
roRome, Hortus BotonicusPoler
mo. 
206  '97 . Serie'het werk in Ita
lië'; industrie en landbouw. 
800,9001 Symbolische voorstel
lingen. Resp. industrie, landbouw; 
tekst 'il lavoro itoliono'. 
246  '97 . Het tijdperk der ont
dekkingsreizen; vijfnonderdste 
verjaardag van de reis van John 
Cabot naar NoordAmeriko (oost
kust van Canada); gezamenlijke 
emissie van Italië en Canada (Co
bot: Giovanni Caboto, geboren in 
Genoa). 
1300 L Zeilschip de'Matthew', 
kaart, jaartal 1497. 
286  '97 . Tweehonderdste sterf
dag van Pietro Verri (17281797). 
3600 L. Portret. 

JERSEY 
29  '97 . Bomen". 
20,24,31,37,43,63 p. Resp. 
Froxinus excelsior, Sombucus 
nigra, Fogus sylvatica, Castonea 
sotiva, Crataegus monogyna, 
Quercus robur. 
29 '97 . Serie 'dieren in het 
wild', VI; met uitsterven bedreigde 
dieren^'. 
20,24,31,37,43,63 p. Resp. 
Alytes muletensis, Doubentonia 
madogoscoriensis, Psittoculo 
eques echo. Sus solvanius, Cne

midophorus vanzoi, Anas bernieri; 
embleem JWTP('Jersey Wildlife 
Preservation Trust'). 

JOEGOSLAVIË 
34 '97 . Tweehonderdvijftigste 
geboortedag van Petar I Petrovic 
Njegos (17471830). 
1.50 Ndin. Portret. 
194 '97 . Tiende marathon van 

2.50 Ndin. Gezicht op Belgrado, 
logo. 
224 '97 . Honderdvijfentwintig 
jaar bond van Servische artsen. 
2.50 Ndin. Met paarden bespan
nen ziekenwagen, bondsgebouw. 
35 '97 . Dog van de postzegel. 
2.50 Ndin. Overladen van lucht
post bij nacht. 
85 '97 . Tennistoernooien in 
Joegoslavië. 
2.50 Ndin. Driemaal. Resp. Bel
grado, Budvö, Novi Sod. 
Zonder datum. Twee zegels ont
vangen zonder nadere informatie. 
2.50,6. Ndin. met samenhan
gend vignet. Resp. Cerombyx cer
do (insect), Quercus robur (eik); 
vignet met eikenblad en eikels, 
embleem (gestileerde boom). 

KROATIË 
Afbeelding melding 6/443. 
152 '97 . Verplichte bijplakze
gel; kankerbestrijding. 
0.65 kn. Vrouw. 
22 5  ' 97 . Kroatië vijf jaar lid 
van de UNO*. 
6.50 kn. Portret van dr. Fronjo 
Tudmon tijdens toetredingstoe
spraak, Kroatische vlag, beeld
merk VN. 
315  '97 . Eerste Kroatische con
gres esperanto (ontstond in Polen, 
1887). 
1.20 kn. Portret van Lazar Ludvig 
Zomenhof, beeldmerk. 
66 '97 . Achtenvijftigste congres 
FIRA*, Dubrovnik. 
2.20 kn. logo (rugbyboi met Du
brovnik). 
Zonder datum. 'Vukovor'. 
6.50 kn. 

LETLAND 
264  '97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 

0.32 Lvl. Legende 'PorTuraidos 
Rozi' (meisje met vlecht voor 
burcht, zwaard). 
105  ' 97 . Oude Baltische sche
pen (gezamenlijke emissie van 
Estland zie melding 6/442, Let
land en Litouwen). 
0.10 Lvl.; blok met drie zegels van 
0.20 Lvl. Resp. 'Linijkugis' uit de 
17e eeuw; 'Linijkugis', 'Kurenos' 
uit de zestiende eeuw, 'Moasilin
na' uit de zestiende eeuw. 

LIECHTENSTEIN 
228  '97 . Paddestoelen''. 
70,90r., l.lOF.Resp.Phoeole
pioto oureo, Helvello silvicola, 
Aleurio ourantio. 
2 2  8  ' 9 7 . Honderdvijfentwintig 
joar spoorwegen; spoorwegsta
tions. 
70,90r.,1.80F.Resp.Schaan
wald, Nendein, SchaonVoduz. 
228 "97. Eerbetoon aan Liech
tenstein, IV; werk van Enrico Boj 
(geboren in 1924, Italië). 
70 r. Meisje met bloem. 

LITOUWEN 
Afbeelding melding 6/443. 
54 '97 . Fronkeerzegel; staats
wapen. 
50 c. Wapen met Litouwse ruiter. 
124 '97 . Europa 1997;'sagen 
en legenden', kindertekeningen. 
1.20Lt.Resp.'kleine heks'(Jovi
to Jonkeviciute, 13 joar), 'regen
boog' (leva Stoceviciute, 6 joar). 
95  '97 . Zeshonderdste verjaar
dag van de eerste Litouwse scnool. 
50 c. School. 
105 '97 . Oude Baltische sche
pen (gezamenlijke emissie van 
Estland zie melding 6/442, Let
land zie dit nummer en Litouwen). 
50 c; blok met drie zegels van 
1.20 Lt. Resp.'Kurenas'uit de 
zestiende eeuw; 'Kurenas', 'Maos
ilinno' uit de zestiende eeuw', 
'Linijkugis'uit de 17e eeuw. 
16 '97. Honderd joar botanisch 
park Polonga. 
50 c. Het park. 

MACEDONIË 
123 '97 . Honderdvijftigste ge

boortedag van fvsioloog en uitvin

der (telefoon] Alexander Graham 

Bell (18471922). 
40 den. Portret. 

MALTA 
Aanvulling melding 6/443 'Euro

Ko 1997'. Resp. volksfiguur Ga
an die letterlijk zijn moeders in

structies opvolgt en doordoor in 
problematische situaties verzeilt, 
legende van de vrome tot St. Di
mitrius biddende Gozitan. 

MAN 
206  '97 . Overdracht Hongkong 
aan China (zie Ascension). 
Blok met fronkeerzegel van 23 p. 
HMS 'Britannia'. 

MOLDAVIË 
254 '97 . Pasen 1997. 
1 Ob., 3.30 L; blok met zegel van 
5. L Resp. meisje achter poas
bord, schaal met versierde eieren; 
zegel met poasmond, blok met 
mensen bij kerk, tekst 'Sfintele 
Pasti'. 

MONACO 
55 '97. Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
3. F. Tweemaal. Resp. 'Sointe De
vote','Port Hercule'. 
55 '97 . Rode Kruis; strijd tegen 
drugs. 
7. F. Jonge vrouwen, spuiten, em
bleem. 

NOORWEGEN 
66 '97 . Honderdste geboorte
dag van politicus en nationale va
derfiguur Einar Gerhordsen 
(18971987); karikatuurportret
ten van Finn Grof (van krant 
'Dogblodet'). 
3.70,25. kr. Twee verschillende 
karikaturen. 
66 '97 . Stad Trondheim dui
zend joar geleden gesticht. 
3.70,12.Kr. Stadsplattegronden 
van vroeger en nu. Resp. met 
technische universiteit en gebouw 
van de studentenbond, kathedraal 
en 'Gronosen'; stichting Trond
heim, het toenmalige Nidoros 
(centraal de figuur van St. Olov als 
kerkelijk symbool). 
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OEKRAÏNE 
22-3 - '97 . Fauna. 
20 k. Tweemaal met verbindend 
vignet. Resp. Lynx lynx, Ursus arc-
tos; vignet met landschap. 
19-4- '97. Kerken en kathedra
len, II. 
20 k. Driemaal. Resp. dom van 
Poltowo (17e eeuw), dom van 
Lemberg (18e eeuw), kerk in Sut-
kiwka(14e/15eeeuw). 

OOSTENRIJK 
11 -7 - ' 97 . Honderdste geboorte
dag van dichter Kor! Heinrich 

7.- S. Op bankje onder bomen ge-
S zeten dichter. 

l l -7- '97.Ser ie 'Oostenrijksesa
gen en legenden'. 
6,50 S. 'Lindwurm von Klagen
furt' (draak von Klagenfurt). 
l l -7 - '97.Ser ie 'volksgebruiken 
en kostbaarheden'. 
6.50 S. Tiroler blaaskapel. 

POLEN 
14-3-'97.Paasgebruiken. 
50,60,80 gr. ; l . IÜZL Resp. folk
loristisch paartje met palmtak ('de 
palmzegen'), eieren beschilderen, 
zegenen von de paostofel, 'Os-
terspritzen' (jongen spuit meisje 
not). 
18-4- '97. Stad Danzig duizend 
jaar geleden gesticht. 
50 gr.; blok met zegel van 1.10 
Zl. Resp. de 'lange markt'; stads
gezicht met Moriokerk. 
19-4- '97. Duizendste sterfdog 
van St. Adalbert (956-997), I. 
50,60 gr. Twee verschillende af
beeldingen van St. Adalbert. 
23-4- '97 . Duizendste sterfdag 
van St. Adalbert van Praag (oor
spronkelijke naam Vojtech; geza
menlijke uitgifte van Duitsland, 
Hongarije, Polen, Tsjechië en Voti-
coon). 
1.10 ZL St. Adalbert met stof en 
mijter. 

PORTUGAL 
Afbeelding melding 6/443. 
9-6- '97 . Serie 'Jezuïeten; geza
menlijke uitgifte met Brazilië. 
140.- e. Viernonderdste sterfdag 
van priester José de Anchieta, de 
apostel van Brazilië (1534-1597), 
'vader' José temidden van schoors 
geklede mensen. 

^ 350.- e. Driehonderdste sterfdag 
^ van priester António Vieira (1608-
~ 1697), de priester op preekstoel 
= 9 -6 - '97 . Definitieve verovering 
!^ van Lissabon en Sontórem op de 
^ Moren achthonderdvijftig jaar ge-
= leden. 
^ 80.- e. Tweemaal. Resp. verove-
Z ring van Lissabon (stadspoort met 
^ muren), verovering van Sontórem 
::; (beklimming van muren met lad-
^ ders). 
2 9 -6 - '97 . Vierhonderdste sterfdag 
X van priester Luis Fróis( 1532-

1597); gezamenlijke uitgifte met 
Cijl Mocau (zie dit nummer). 

80.-, 140.- (tweemaal) e. Resp. in 
Japan (Japanse karakters), por
tret, voor kerk. 
5-7- '97. UnescoV'Lubrafex 
97'; werelderfgoed. 

Blok met zegel van 350.- e. Gesti
leerde afbeelding van historisch 
centrum van Oporto. 
5-7- '97. Traaitionele Portugese 
keuken; gerechten. 
10.-, 49.-, 80.-, 100.-, 140.-, 
200.- e. Resp. uit Beira Boixo (gei
tenvlees 6 lo Oleiros), Ribatejo 
(elft: vis met broodpapj, Alentejo 
(lomsvleesrogout), Aigorve ('col-
deiroda': verschillende soorten vis, 
gestoofd met aardappelen, uien, 
Spaanse pepers, tomaten, krui
den, wijn en olijfolie). Madeira 
(zwaordvisfilets met maïs), Azoren 
(gestoofde inktvis zoals op de Azo
ren). 

ROEMENIË 
6-3- '97 . Vijfentwintig jaar 
Greenpeace. 
150,370,1940,25001; blok 
met zegel van 4050 L. Verschillen
de afbeeldingen van het Green-
peace-schip. 
27-3 - '97 . Bekende personen. 
200,400,3600 L. Portretten. 
Resp. natuurkundige Thomas Alvo 
Edison (1847-1931), componist 
Franz Schubert (1797-1828), 
schrijver Miguel de Cervantes 
Soovedro (1547-1616). 
7-4- '97. Eerste mobiel telefoon
net in Roemenië. 
400 L Logo 'Connex'. 
21 - 4 - ' 9 7 . Dorpskerkjes in Moro-
mures. 
200,400,450,850,3600, 
6000 L. Resp. Suredesti, Plopis, 
Bogdan Vodo, Rogoz, Calinesti, 
Birsona. 
23-4 - '97 . Tweede Shakespeare
festival, Craiova. 
Blok met 200,400,2400,36001 
en vier vignetten. Resp. Al. Demet-
rescu Don (1870-1948) als Ham
let, ConstontinSerghe (1819-
1887)alsOthello,GheorgheCozo-
rici(1933-1993)ols Hamlet, Ion 
Manolescu (1881-1959) als Ham
let; vignetten met verschillende 
portretten van William Shakespe
are (1564-1616). 

RUSLAND 
Afbeelding melding 6/444. 
31-3 - '97 . Fronkeerzegeis. 
500,750,1000,1500,2500 r. 
Resp. postembleem, St. Joris en de 
draak, stootsvlag en wapen, sym
bolen van energie-industrie, 
kremiin. 
30-4 - ' 97 . Fronkeerzegeis, II. 
100,150,250,300,2000,3000, 
5000 r. Resp. landbouw (land
bouwmachine), oliewinning (boor-
toren), ecologie (ooievaars), radio 
en televisie (zendmast), transport 
(trein), ruimtecommunicatie (sa
telliet), kunst (pianist achter vleu
gel. 
5-5- '97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden. 
1500 r. Heldensage'Wolga' 
(1902). 
28-5 - '97 . Helikopters. 
500,1000,1500,2000,2500 r. 
Resp.Mi-14,Mi-24,Mi-26,Mi-28, 
Mi-34. 
22-5 - '97 . Moskou achthonderd
vijftig jaar geleden gesticht; histo
risch Moskou. 

Vel met twee stroken van vijf ze
gels van 1000 r., bovenste rij met 
doorlopend beeld. Vijf zegels met 
panorama van historisch centrum 
('Christus-Verlosser'kathedraal; 
torens en muren van het kremlin; 
het kremlin met omliggende ge
bouwen; St.-Basiliuskothedroal, 
Sposski-toren en kerk van de 
'drieëenheid' in Nikitniki; icoon 
van St. Joris 'de drakendoder'); 
pagina uit de Ipotiewskije-kroniek 
met eerste vermelding van Mos
kou (1147); prins Daniil Alexand-
rowitsch en klooster; fragment 
kroniekminiatuur 'bouw kremlin 
in Moskou uit witte steen' (zes
tiende eeuw); fragment kroniek-
miniatuur 'de kroning van Iwon 
IV'; kozon-hoofdbedekking (sym
bool van de tsaristische macht); 
plottegrond Moskou eind zestien
de eeuw. 

SAN MARINO 
Aanvullingen, correcties en mel
dingen 6/444: 
19-5- '97. Sportevenementen. 
500,550,750,850,1000,1250, 
1500 L Resp. tachtigste'Giro d'l-
tolio' (racefiets, chronometer), 
'ATPTour 1997'(tennisracket met 
bal), zeventiende 'Grond Prix F l ' 
(racewagen), 'Trofee Republica di 
San Marino' (Juventus, voetbal en 
trofee), 'Compionoto Mondiale 
Bocce' (wereldkompioenschop 

i)étanque', ballen), 'Compionoto 
el Mondo Motocross' (wk motor

crossen, voorwiel), 'Mille Miglia 
1997'(race over duizend mijl 
voor 'oude auto's). 
19-5- '97. Vijfde symposium 
ufo*logie. 
750 L. Mensen op wereldbol kij
ken naar ploneten/ufo's. 
27-6 - '97 . Honderdtwintigste 
verjaardag van de eerste postze
gels van San Marino. 
Strook met vier zegels van 800 L 
Belangrijke personen. Resp. groof 
Giovanni Bottisto Borbovora di 
Grovellono (directeur-generaal 
van de Sardinische later Italiaanse 
posterijen, 1859-1880) met docu
ment 'Convenzione Postale' van 
San Marino en Italië op achter
grond; Enrico RepettatI (qroveur 
von de 'Officina Carte Valori' in 
Turijn) met koort op achtergrond; 
Otto Bickel (Duitse nandeloor in 
postzegels, munten en fossielen) 
met 'San Morino-Philotelist' op 
achtergrond; Alfredo Reffi (post
zegelhandelaar en koartenuitge-
ver in San Marino) met koort op 
achtergrond. 
27-6 - '97 . Natuurbehoud; monu
mentale bomen". 
50,800,1300,2000 L. Resp. Pi-
nus pineo, Quercus pubescens, 
Juglons regio, Pirus communis. 

SLOVENIË 
Aanvullingen melding 6/444: 
30 -5 - '97 . Spoorwegen. 
80 Sit. Locomotief SZ 03-002. 
30-5 - '97 . Brandweer. 
70 Sit. Kraaiende rode haan, 
brandweerhelm. 
30-5 - '97 . Belangrijke personen. 
13,24,80 Sit. Resp. taalkundige 

Matijo Cop (1797-1835); eco
noom en wetenschapper Ziga Zois, 
baron van Edelstein (1747-1819); 
missionaris en taalkundige bis
schop Friderik Irenej Borogo 
(1797-1868). 
30-5-'97.Hetbijenhuis('ce-
belnjok', later 'kronjic' genoemd). 
90 Sit. Schuurtje gevuld met bijen-
kasten waarvan buitenzijde be
schilderd met volksmotieven. 
6-6- '97 . Vierde presidentiële 
ontmoeting Centraal-Europese 
landen, Piron. 
Blok met 100 en 200 Sit. Resp. 
'Tartini-plein' vanuit de lucht ge
zien, wapens deelnemende landen 
(Oostenrijk met president Thomas 
Klestil, Tsjechië met Voclov Havel, 
Duitsland met Roman Herzog, 
Hongarije met Arpod Göncz, Italië 
met Oscar Luigi Scolforo, Polen 
met Aleksonder Kwosnieuwski, 
Slowokije met Michol Kovac, gast
land Slovenië met Milan Kucon); 
op blok kaart van Centrool-Euro-
po, plattegrond Piran. 

SLOWAKIJE 
15-2- '97 . Posen 1997. 
3 Sk. Volksgebruik. 
25-3 - '97 . Zevenhonderdste ver
jaardag van de Fronciscanerkerk, 
Pressburg. 
16 Sk. Kerktoren, room. 
15-4- '97 . Fronkeerzegel 'ste
den'. 
9 Sk. Zilina (torens en wapen). 
15-4- '97 . Honderd jaar draadlo
ze telegrafie (radio). 
10 Sk. Portret van natuurkundige 
Morconi (1874-1937). 

SPANJE 
Afbeelding melding 6/444. 
5-5- '97. Europa 1997; thema 
'sagen en leaenden'. 
65 P. Symbolen von elementen 
van legenden (jonkvrouw en rid
der voor slot, 
sprookjesfiguurtje/prinsje? onder 
boom). 
8-5- '97 . Spaanse literatuur; fan
tasiefiguren. 
21,32P.Resp.'ElLozorillode 
Tormes' (van anonieme schrijver, 
1554; afgebeeld is de episode met 
de blinde bedelaar), 'Ei Séneco' 
(over de Andolusische levensfilo
sofie, poriret van schrijver José 
Moria Pemón). 
17-5- '97 . Dog van de Golicische 
literatuur. 
65 P. Portret van schrijver Anxel 
Fole (1903-1986), tekst'Xunto de 
Golido', wapen. 
30-5 - ' 97 . Serie 'stripfiguren'. 
21,32P.Resp.'LoFamilioUlises' 
(de familie Ulysses), 'El Guerrero 
del Antifaz' (de gemaskerde strij
der). 
5-6- '97. Populaire figuren. 
32 ,65 P. Resp. stierenvechter 
Monolete (Manuel Rodriguez San
chez, 1917-1947, portret en ge
vechtsscène), de clown Charlie Ri-
vel (Josep Andreu i Losserre, 
1896-1983, portret en coricofuur 
met stoel en gitaar). 
13-6- '97 . Zesde tentoonstelling 
cultureel project 'Les Edodes del 
Hombre':'TheAgeofMon', El 

Burgo de Osmo; Soria/diocees van 
El Burgo de Osmo veertienhon
derd jaar geleden gesticht. 
Blok met 21,32,65,140 P. Resp. 
'de aankondiging', kathedraal 'El 
Burgo de Osmo', oud handschrift 
'Beoto de El Burgo de Osmo', 
beeld van Santo Domingo de Silos. 

TSJECHIË 
Afbeelding melding 6/444. 
26-3-'97.Wenszegel. 
4 Kc. Meisje met poesjes, tekst 
'blahopreji'. 
26-3- '97 . Fronkeerzegel 'bouw
stijlen'. 
4.60 Kc. Rococo. 
23-4- '97 . Duizendste sterfdag 
van St. Adalbert von Proog (956-
997, oorspronkelijke naam Voj
tech; gezamenlijke uitgifte van 
Tsjechië, Duitsland, Hongorije, Po
len en Voticoon). 
7 Kc. St. Adolberi met mijter en 
stof. 
30-4 - '97 . Joodse monumenten 
in Praag (gezamenlijke uitgifte 
met Israël, zie melding 6/445). 
8,10 Kc. Resp. de 'oude-nieuwe 
synagoge, graftombe van rabbi 
Löw (JenucTa Livo ben Becole, 
1520-1609). 
30-4- '97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
8 Kc. Tweemaal. Resp. prins 
Bruncvik, de magiër Zito. 
14-5- '97. Keizer Rudolf II 
(1552-1612, reg. 1576-1611, 
Hobsburgse huis). 
Blok met 6,8,10 Kc. Portretteke
ningen van de keizer en hofschii-
der Arcimboido, compositie van 
voorwerpen uit keizerlijke collec
tie. 
28-5- '97 . Internationale dog 
voor het kind. 
4.60 Kc. Held Rokosnicek ('the Lit
tle Reed Man' uit kinderielevisie-
progrommo) met takje bessen als 
ballonnen. 
25-6- '97 . Honderdvijftigste ge
boortedag van uitvinder Frontisek 
Krizik (1847-1941). 
6 Kc. Portret en automatische re
gelaar voor'ore lomp'(1878). 
25-6- '97 . Fronkeerzegel; bouw
stijlen, kubisme. 
12.60 Kc. Raam in kubistische stijl. 
27-8- '97 . Europees kampioen
schap zwemmen en schoonzwem-
men, Praag. 
11 Kc. Borstcrawl. 
10-9- '97. Komisch verhaal 'The 
fortunes of the good soldier Svejk' 
von Joroslov Hosek met illustratie: 
van Jose Lodo. 
4.-, 4.60,6.-Kc. 
24-9- '97 . 'Progo 98'-internafio 
nole postzegeltentoonstelling. 
15.- Kc; blok met beide zegels, 
blokken met de zegels afzonder-1 
lijk. Resp. gezicht op Proog met 
kasteel, de oude stad. 
8 -10- '97 . Oude voertuigen. 
4.-, 4.60,8.-Kc. Resp. postbus in I 
Praag (1928), Skoda-Sentinel 
vrachtwagen (1924), brandweer-| 
auto (1933). 

12-11- '97. Kunst op zegels. 
7.-,12.-,16.-Kc.Resp.'landscha| 
met kasteel in Chontilly' (Antonin| 
Chittusi, 1847-1891),'de profe-



ten komen uit de woestijn' (Fronti-
sekßilek, 1872-1941, ontleend 
aan essaycollectie 'Prose Pieces' 
von 0. Brezina), 'tweedehands 
boekenverkopers in Parijs' (T.F. 
Simon, 1877-1942). 
12 -11 - ' 97 . Kerstmis 1997. 
4.- Kc. Karper (traditioneel bij 
kerstdiner), kandelaar, appel en 
dennentok. 

TURKIJE 
2 3 - 3 - ' 9 7 . Katten. 
Blok met 25.000,50.000, 
75.000,150.000 TL. Doorlopend 
beeld van de'von'-kot. 
5-5- '97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
50.000,100.000 TL. 
13 -5 - ' 97 . Feestdag van de Turk
se taal. 
25.000 TL. Mehmet Bey, stichter 
van de stoot Koramonoglu, met 
declaratie uit 1277 (verood om in 
andere dan de Turkse taal te 
schrijven en te spreken), letters A, 
BenC. 
5 -6 - '97 . Wereldmilieudag. 
20 000,50.000 TL. Erosie. 
7 -7 - ' 97 . Traditionele Turkse hui
zen. 
20.000,30.000,50.000, 
100.000 TL. 

VATICAAN 
Afbeelding melding 6/444. 
2 7 - 5 - ' 9 7 . Zesenveertigste inter
nationaal eucharistisch congres, 
Wroclaw (Breslau) in Polen; thema 
'eucharistie en vrijheid'. 
650,1000,1250,2500 LResp. 
symbolen van eucharistieviering, 
wapen van Wroclaw met hoofd 
von St. Johannes de doper; het 
laatste avondmaal, congreslogo 
met tekst 'euchoristio et libertos' 
en vissen; kathedraal in Wroclaw, 
korenaren, neerdalende duif op 
kerk; kruis met Christussymbool 
(IHS), wereldbol met naar kruis 
gestrekte handen, duiven. 

WITRUSLAND 
10-3 - '97 . Honderdvijfde ge-
joortedoq van componist Scnür-
ma; overdruk. 
3500 r. op 20 k. Portret. 
10-4- '97 . Vissen. 

2000,3000,4500 (tweemaal) r.; 
blok met zegel van 5000 r. Resp. 
Soimo trutto, Vimbo vimbo, Bar-
bus barbus, Thymollus thymollus; 
Acipenser ruthenus. 
17-4- '97. Internationale confe
rentie economische hulp aan ont
wikkelingslanden, Minsk. 
3000,4500 r. met verbindend 
vignet. Doorlopend beeld. Resp. 
wereldbol met SOS ('Schutz der 
Ozonschicht', bescherm de ozon
laag), beschermende hond boven 
vogel en bloemen; vignet met em
bleem. 

IJSLAND 
13-5- '97 . Zevende spelen van 
de Europese kleine landen (min
der dan 1 miljoen inwoners: An
dorra, Cyprus, Liechtenstein, 
Luxemburg, Malta, Monaco, San 
Marino, IJsland), juni 1997. 
35.-, 45.- kr. Resp., 65.- kr. Resp. 
hordenloop, zeilen. 
13 -5 - '97 . Europa 1997; thema 
'sagen en lenenden' (pentekenin
gen uit de collectie van Asgrimur 
Jónsson (1876-1958). 
45.-, 65.- kr. Resp. 'de diaken van 
Myrkó', 'Surtlo op de Blólond-ei-
landen'. 

ZWEDEN 
Afbeelding melding 6/444. 
1 - 7 - ' 9 7 . Met uitsterven bedreig
de dieren; Ailurus fulgens ('lesser 
panda'). 
Rolzegel 'föreningsbrev'. Panda in 
boom. 
21 - 8 - ' 9 7 . Wenszegels; eerste 
zegels in Zweden in driehoekig 
formaat; postzegelboekje. 
Zes zegels 'brev inrikes' (tarief 
brief binnenland) in zeshoek. Zes 
verschillende afbeeldingen van 
een eland. 
21-8 - '97 . Bruggen''. 
Rolzegel 'brev inrikes'. De 'High 
Coast Bridge' (officiële opening 
december 1997). 
21-8-'97.Gustavlll 'sAntiek-
museum (oudheidkundig museum 
(o.a. Apollo en de negen muzen), 
'een museum van een muse
um...'; postzegelboekje. 
8 kr. Resp. galerij met beelden, de 
eeuwig jeugdige slapende jonge

ling Endymion. 
21 -8 - ' 97 . Project'Nonviolence' 
(geen geweld). 
Rolzegel 'brev'. Beeldhouwwerk 
'Non Violence' (geweer met knoop 
in de loop) bij Verenigde Naties
gebouw in New York van de 
Zweedse kunstenaar Carl Fredrik 
Reuterswörd (op 3-8-'95 door 
Zweden uitgegeven ter gelegen
heid van vijftig jaar Verenigde Na
ties). 

BUITEN EUROPA 

ARGENTINIË 
Afbeelding melding 6/444. 
10-5-'97. 'Mevif i l97';zegelop 
zegel; toeslagzegels. 
Blok met vier zegels van 50-f50 c. 
Resp. zegel uit eerste emissie van 
Frankrijk, Yvert-nummer 10 van 
Sponje, Yvert-nummer 8 van Ar
gentinië, 'Barquito van 2 pesos' 
van Buenos Aires, 1858. 
17 -5 - ' 97 . Honderd jaar natio
naal-historisch museum. 
75 c. Museum en park Lezomo. 
17-S- '97 . Honderd jaar nationa
le universiteit van La Plata. 
75 c. Universiteitswapen, eiken
blad. 
3 1 - 5 - ' 9 7 . Vuurtorens, II. 
$ 0.75. Viermaal. Resp. Koop Vir-

enes, eiland Pingüino, San Juan 
e Solvamento, Punto Delgado. 

31-5-'97.RamónJ.Carcano 
(1860-1946). 
75 c. Portret. 
21 - 6 - ' 9 7 . Buenos Aires condi-
doot voor de Olympische spelen in 
2004. 
75 c. Olympisch symbool 'Condor'. 

ARMENIË 
19-3- '97 . Zeventienhonderd 
jaar christendom als staatsgods
dienst in Armenië (2001)/'Ar
menia 01 '-internationale postze
geltentoonstelling, Jerewan, l i l ; 
Armeense kerken. 
100 D. Vijfmaal; blok van 500 D. 
Resp. kerlc van de Heilige Moeder 
(Samarkand, 1903), kerk van de 
Heilige Moeder (Chisnou, 1803), 
St.-Hripsimekerk(Jalta, 1913), 
St.-Catnarinakerk (St. Petersburg, 

1780), Armeense kerk (Lemberg, 
1370); kerk van St. Georg von Et-
schmiadsin(Tiflis,1805). 
26-3-'97.Honderdvijftigste ge
boortedag van volkszanger Jivoni 
(SerobLevonian)inl996. 
90 D. Zanger met snaarinstru
ment, berg Ararat. 
26 -3 - ' 97 . Vijfenzeventigste ge
boortedag van componist en pia
nist Arno Babajanian in 1996. 
90 D. Portret, notenschrift uit de 
'heroïsche ballade'. 
26 -3 - ' 97 . Tweehonderdvijfen-
twintigste verjaardag van de eer
ste boekdruk in Armenië, 1996. 
70 D. Deel tekst uit eerste boek, 
drukker bij drukpers. 

ARUBA 
22 -5 - ' 97 . Arubaanse architec
tuur. 
30,65,100 c. Resp. beschilderd 
kunukuhuis, stoep met 'popchi's' 
(betonnen pilaortjes, detail mo
dern woonhuis), het Arendsge
bouw (gebouwd door dokter Jaco
be Eloy Maria Arends, 1922-
1925). 

ASCENSION 
Ascension, Bahamas, Falklandei-
londen, Indische Oceaangebied 
Brits, Man, St. Helena, Tristan do 
Cunha, Tuvalu, West-Samoa, Zuid 
Georgië, Zuidpoolgebied Brits ga
ven op 20 juni 1997 blokken uit 
ter gelegenheid van de overdracht 
van Hongkong aan China op 1 juli 
1997; de biok1<en bieden een 
panoramisch gezicht op de skyline 
van HongKong bij avond met een 
zegel; de tekst luidt best wishes 
and good fortune'm het Engels en 
in Chinese karakters. 
2 0 - 6 - ' 9 7 . Ascension. 
Blok met frankeerzegel van £ 1. 
Ascension, Bahamas, Coymonei-
landen, Folklondeilonden, Indische 
Oceaangebied Brits, Kiribati, 
Maagdeneilanden, Norfolkeilon-
den, Pitcoirneilonden, Popoeo-
Nieuw-Guinea, Salomonseilanden, 
St. Helena, St. Kitts, St. Lucio, Tri
stan da Cunha, West-Somoa, Zuid-
Georgië gaven op 10 juli 1997 
(Bahamas, Norfolkeiland en Pa-
poeo-Nieuw-Guinea op andere da

tum) een omnibusserie uit ter ge
legenheid van het vijftigjarig hu
welijk van koningin Elizabetn II en 
de hertog van Edinburgh op 20 
november 1997; de serie bestaat 
voor elk land uit driemaal twee 
zegels in samenhang en een blok 
met portretten van koninklijk paar 
met Kinderen en kleinkinderen. 
10 -7 - ' 97 . Ascension. 
20,25,30p.;blok(?). 

AUSTRALIË 
2-6 - ' 97 . Moerasvogels (de 'Wet-
lands')'f. 
45 c. Viermaal. Resp. Irediporra 
gollinacea, Alcedo pusilla, Grus ru-
bicunda, Ephippiornynchus osioti-
cus. 
10-7-'97.SES (State Emergency 
Services); hulpverleningsdiensten. 
45 c. (tweemaal), $1.05,1.20. 
Resp. wegdragen van slachtoffer 
bij ramp, redden van bergklimmer 
met helikopter, snelle reactie van 
brandweer spoort woningen en 
bewoners, snel vervoer per ombu-
lonce redt levens. 
14-8- '97 . Tweehonderd jaar Me-
rino-schapen in Australië. 
45 c. Tweemaal. Doorlopend 
beeld. Resp. portret van fokker 
George Peppin jr., schaap als 
doorlopend beeld, wolproducten 
(o.a. de 'Pepe'-stoel) en wolmerk. 

BAHAMAS 
2 0 - 6 - ' 9 7 . Overdracht Hongkong 
aan China (zie Ascension). 
Blok met frankeerzegel van 70 c. 
9 -7 - ' 97 . Vijftigjarig huwelijk ko
ninklijk paar van Engeland (zie 
Ascension). 
50,60,70 c., blok van $ 2 . 

BARBADOS 
2 9 - 5 - ' 9 7 . Nieuwe uitgiftedotum 
en afbeelding melding 6/444 'be
zoek van president Clinton'. 

BELIZE 
13-8 - '97 . WWF*;'Howler mon
key'. 
10,25,60,75 c. Resp. volwassen 
mannetje, voedend vrouwtje, 
vrouwtje met jong, jong. 



BENIN 
15-4- '97. Wapens. 
Drie waarden. 

BRAZILIË 
16-4- '97. Indioanse cultuur; wa
pens. 
Blok met zegel van R$ 1.15. Zegel 
met krijgers en wapens, op blok il
lustratie ontleend aan 'twee rei
zen naar Brazilië' van de Duitse 
zeeman Hons Staden (1557). 
22-4- '97. Vijfhonderdste ver
jaardag van Brazilië. 
R$ 1.05. Symbolische voorstelling 
in kleuren van nationale vlaq. 
23-4- '97. Muziek; honderdste 
geboortedag van componist/musi
cus/arrangeur Pixinguinha. 
RS 0.15. Coricatuurportret met 
fluit. 
7-5- '97. Honderd jaar soeve
reiniteit van eiland Trindode. 
Blok met zegel van RS 1.23. Ei
land Trindocle. 
13-5- '97. 'Proontor' (Program
ma Antórctico Brasileiro). 
Blok met zegel van RS 2.68. Lond-
kaart, fauna (pinguïns en zee
hond), schip 'Ary Rongel'. 
13-5-'97. 'Mensenrechten-rech
ten von alle mensen'. 
RS 0.18. Symbolische voorstelling 
(gestileerde mens met tekst 'Direi-
tos Humonos - Direitos de Todos'). 
28-5- '97. Serie'vruchten'; zelf
klevende zegels. 
Zegel'1-Porte Nocionol, RS 0.01, 
0.02,0.05,0.10,0.20. Resp. wa
termeloen, sinaasappel, banaan, 
ananas, cashew, popajo. 
5-6-'97. Wereldmilieudog; fau
na en flora van de Amazone. 
RS 0.27. Resp. Arapoimo gigos 
('Pirorucu': vis, landkaart), Swie-
tenia macropylla ('Mogno' of 'Ma
hogany': boom, bladerenen 
vrucht). 
9-6- '97. Serie 'Jezuïeten; gezo-
menlijke uitgifte met Portugal. 
RS 1.05. Driehonderdste sterfdag 
van priester Antonio Vieira (1608-
1697), de priester op preekstoel. 
RS 1.05. Vierhonderdste sterfdag 
van priester José de Anchieta, de 
apostel van Brazilië (1534-1597), 
'vader' José temidden van schaars 
geklede mensen. 
20-6- '97. Toerisme. 
Twee zegels ' 1 ' Porte Internocion-
ol, taxe percue'. Resp. Pornaibo 
rivierdelta met beeiJhouwwerk 
van Mestre Dezinho, park 'Lencois 
Maronhenses' met folkloristische 
dons 'bumba-meu-boi'. 

= BRUNEI 
= 29-5- '97. Flora van de mongro-
\ ve. 
= 2 0 , 3 0 c , $ l . 

^ CAMBODA 
^ 11 -3- '97. Brandweerwagens. 
2 Zes woorden. 
= 7-4- '97. Fauna; eenden. 

- ^ ^ Zes woorden. 
C4C 13-4- '97. Khmer cultuur. 

Drie waarden. 
9-6- '97. Treinen. 
Zes woorden. 
CANADA 
2-5- '97. Fronkeerzegel, her

druk; serie 'eetbare bessen'. 
3 c. Zworte krooiheide. 
12-5- '97. Honderdste verjaar
dag van de Victoriaanse orde van 
verpleegsters. 
45 c. Verpleegster bij patiënt, ver
voermiddelen in de loop der tijd. 
23-5- '97. Tweehonderdste ver
jaardag van de 'Low Society' van 
Opper Canada. 
45 c. 'Osgoode HoH' (vroegere 
academie voor rechtenstudie in 
Ontario), lokzegel. 
30-5- '97. Vissen van de oce-
oan''. 
45 c. Viermaal. Resp. Corchorodon 
corchorios, Thunnus thynnus, Hip-
poglossus stenolepis, Acipenser 
oxyrhynchus. 
31-5-'97.'Confederation 
Bridge' (verbinding tussen voste 
land Canada en Prins-Edwardei-
iond". 
45 c. Tweemaal, verbonden door 
vignet. Doorlopend beeld. De 
brug. 
12-6-'97. Formule racen; Gilles 
Villeneuve. 
45,90 c. Resp. Villeneuve in Fer
rari T-4, in Ferrari T-3 met op ach
tergrond racewagen nummer 12 
(eerste Grond Prix zege). 
24-6- '97. Het tijdperk der ont
dekkingsreizen; vijfnonderdste 
verjaardag van de reis van John 
Cobot naar Noord-Ameriko (oost
kust van Canada); gezamenlijke 
emissie van Canada en Italië (Co-
bot: Giovanni Coboto, geboren in 
Genoa). 
45 c. Zeilschip de 'Matthew', 
kaart, jaartal 1497. 
30-6- '97. Snelwegen met pano
rama's. 
45 c. Viermaal. Resp. 'Cabot Trail' 
(Nova Scotia), borduurwerk met 
bloemen; 'Wine Route' (Ontario), 
glazen wijn en druiven; 'Big Mud
dy' (Saskatchewan), cowboy te 
paard met lasso; 'Seo to Sky' rou
te 99 (Brits Columbia). 

CAYMANEILANDEN 
10-7- '97. Vijftigjarig huwelijk 
koninklijk poor von Engeland (zie 
Ascension). 
10,30,90 c.; blok van S I . - . 

CHINA (Republiek, Talwan) 
8-5- '97. Mineralen. 
5.-(tweemaal), 12.-, 19.-. Resp. 
orogoniet, oluniet, enorgiet, 
hokutoliet. 
31 -5 - '97 . Landschappen van de 
noordoostkust. 
5.-(tweemaal), 12.-, 19.-.Resp. 
kust bij Nonyashon, kust bij Pitou, 
stenen pilaren (erosie) van Nanyo, 
historisch pad Tsooling. 
12-6-'97. Spoorweg 'rond het 
eiland'. 
5.-, 28.-. Resp. rotsen bij Chins-
huei (noordelijke loop), trein bij 
tunnel in het centraal berggebied 
(zuiden). 
15-6- '97 . Toegevoegde woor
den 'oude Chinese gravures'. 
1.-, 10.-, 20.-, 26.-, 28.-. Als 
eerdere uitgiften uit 1995 en 
1996. 
3-7- '97. Frankeerzegels type 
Yvertnrs. 1207 t/m 1209 van 

Formosa (draken rond twee kar
pers). 
300.-, 500.-. 
16-7-'97. Elektronische indus
trie (IC:'Integrated Circuit'). 
5.-, 26.-. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
10-9-'96. Honderdste geboorte
dag van generaal en medeoprich
ter van het Chinese volksbevrij
dingsleger Ye Ting (1896-1946). 
20,50 f. Portretten. 
16-9-'96.IPU*-conferentie, Pe
king. 
20 f. Beeldmerk. 
21 -9 - '96 . Zes jaar economische 
vooruitgang in Pudong, Shanghai. 
10,20 (tweemaal), 50,60, 
100 f.; blok van 500 f. Resp. kla
verblad autobaan, bank van China 
in wijk Lujiazui, exportcentrum 
Jinqiao, technologisch centrum 
Zhangjiong (microchip), terminal 
douone Waigooqiao, flats; gezicht 
op Puding, Snonghoi. 
7-10-'96. Zevenenveertigste 
jaarlijks congres lAF*, Peking. 
20,100 f. Resp. raket'lange 
mors', communicatiesatelliet. 
9-10- '96. Stadsgezichten. 
20,290 f. Resp. gebouwen en 
brug in Singapore, 'Panmen'-
poort in Suzhou, China. 
l -4- '97. Fronkeerzegel 'de gro
te muur' (Mingdynostie). 
50 f. Gubeikou. 
8-4-'97.Theecultuur. 
50,150 f. Beide tweemaal. Resp. 
theeboom met in kring dansende 
mensen, 'Tea Soge' (beeld), ge
bruiksvoorwerp tneeceremonie, 
theepartij in paviljoen. 
1 -5 - '97 . Vijftigste verjaardag 
van de 'Inner Mongolia Autono
mous Region'. 

50 (tweemaal), 200 f. Resp. sym
bolische voorstelling viering, een
heid (mensen van verschillende 
nationaliteit: Mongolië, Hon, 
Mantsjoerije, Hui, Dour, Ewenki en 
Drogen), symbolische voorstelling 
vooruitgang. 

CHRISTMASEILAND 
19-6- '97. Vissen. 
85,95c.,$1.20.Resp.Thalasso-
mo lutescens, Zonclus cornutus, 
Heteroprioconthus cruentotus. 

COLOMBIA 
20-6- '96. Vierhonderd joor hos-
pitoolorde van St. Johannes von 
God in Colombia. 
500 P. Kruis met embleem. 
25-6- '96. Stadswapens. 
400 P. Viermaal Resp. Santo Ma
ria lo Antigua del Dorien, San Se
bastian de Moriquito, Morinillo, 
Santo Cruz de Mompox. 
2-7- '96. Opening van de onder
grondse van Medellin (1995). 
500 P. Metrotrein. 
12-7-'96. Kathedraal van Me
dellin. 
400 P. Kathedraal. 
16-7-'96. Olympische spelen At
lanta 1996/honderd joor moder
ne Olympische spelen. 
500 P. Hardlopers in antieke stijl. 
18-7-'96. Honderdvijftigste ver
jaardag van het besluit tot bouw 

van parlementsgebouw. 
400 P. Mosquero-binnenhof van 
parlementsgebouw. 
30-7- '96. Architectuur; het na
tionaal archief in Bogota. 
400 P. Museum. 
12-8-'96. Mythen en sogen, II; 
schilderijen van Alfredo Vivero 
(geboren in 1951). 
Blok met vier zegels van 900 P. 
Resp. 'de schepping van Kogui', 
'Yonna Wayu', 'de jaguormon', 
'de meester van de dieren'. 

CUBA 
18-6-'96. Fauna, II. 
10,15 (driemaal), 65 
(tweemaal) c. Resp. Todus multico
lor, Eulampis juguloris, Choetodon 
ocellotus, Aix sponsa, Popilio 
cresphontes, Hypoplectrus indigo. 
28-6- '96. Flora; orchideeën, II. 
5,10,15 c. Resp. Epidendrum 
porpax, Cyrtopodium punctatum, 
Polyrrhizo lindeni. 
5-7-'96. Honderdste sterfdag 
onafhankelijkheidsstrijder José M. 
Moceo Grajoles. 
15 c. Portret, strijders te paard 
met Cubaanse vlaggen. 
20-7- '96. Frankeerzegels; va
derlanders. 
10,85,90 c. Resp. generool-mo-
joor Serofin Sóncnez Voldivio 
(1846-1896), Juan Guolberto Go
mez, Quintin Bandera. 
30-7- '96. Honderdste sterfdag 
generaals onafhankelijkheids
strijd, II. 
15 c. Driemaal. Resp. Estebon Ta-
mayo Tomoyo (1843-1896) en 
Angel Guerro (1842-1896), Juan 
Fernandez Ruz en José Moria 
Aguirre en Serofin Sanchez Voldi
vio, Juan Bruno Zayos Alfonso en 
Pedro Vargas Sotomayor. 
27-9- '96. Toerisme; Santiago de 
Cuba en flora. 
15m65,75,85 c. Resp.'Daiquiri 
Beach' en Jocorondo orboreo, ves
ting Son Pedro de la Roca en Be
gonia bissei, Boconoo-pork en 
Byrsonima crossifolia, basiliek van 
de 'vrouwe-van-bormhortigheid' 
von Cobre en Pereskia zinnifloro. 
30-9- '96. Stoomlocomotieven 
van suikerfabrieken. 
10,15,65,75,90 c. Resp. Bald
win 0-4-2 (1878), American 2-6-0 
(1904), Baldwin 4-6-0 (1906), 
Roger 2-4-4 (1914), Baldwin 2-8-
0(1920). 
12-10-'96.Upaep*; kleder
drachten (melding 3/228). 
15,65 c. Resp. 'bevrijd' donker
gekleurd poor (19e eeuw), poor 
uit Guoyaoero (20e eeuw). 
8-11-'96. Unicef* (melding 
3/228). 
15 c. Jongen en meisje, logo. 
30 -11 - '96 . Winnen van wereld
kampioenschap schaken door José 
RoülCopablanca (1888-1942) 
vijfenzeventig joor geleden (mel
ding 3/228). 
15,65,75,85,90c.Resp.Capa-
blanco, bij aanvang wedstrijd, we
reldbol, de jonge Copoblonca, par
tij tegen Emonuel Lasker. 
2-12-'96. Veertigste verjaardag 
van de aankomst van de 'Gran-
ma'(melding 3/228). 

15,65 c. Resp. schip'Granma', 
nationale vlag. 
13-3- '97. Aanval op het presi
dentieel paleis veertig joor gele
den. 
15 c. Portret van dr. Meneloo 
Mora Morales (gevallen in de 
strijd), paleis. 
25-3- '97. Wereldvoetbolbeker 
Frankrijk 1998. 
Vijf waarden. 
18-5- '97. Honderdste sterfdag 
generaals onafhankelijkheidsoor
log. 
Twee woorden. 
20-5- '97. Honderdste sterfdag 
van generaal G. Luperon. 
Eén waarde. 
20-5- '97. Vlinders. 
Vijf woorden. 
29-5- '97. Honderdvijftig joor 
Chinese aanwezigheid. 
Eén waarde. 
31 -5 - '97 . Vijftig jaar ACNU. 
Eén waarde. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
31-7- '96. Vijftig joor luchtmacht 
(1995); helikopters. 
S 3. Zesmaal. Resp. Sikorsky S-
55,AlouettellSA-3130,Alouette 
III SA-3160-319, Hughes 0H-6a 
Coyuse, Bell 205 A-1, Dauphin II 
SA-365C. 
23-9- '96. Internationale decade 
tegen drugsmisbruik en -handel. 
$15. Werkende man, student, 
scholier, kind (op fietsje), klein
kind. 
15-10-'96.Upaep*; kleder
drachten. 
S 2,6. Resp. Zopoteo-danser, Za-
poteo-donseres. 
16-10-'96. Zesentwintigste we
reldkampioenschap zeilen klasse 
'Sunfish'. 
$6,10. Resp. zeilboot, zeiler. 
18-10-'96. Dog van de postze
gel; zegel op zegel. 
S5.Yvertnr.l58. 
31 -1 - ' 97 . Nationale dag van de 
jeugd. 
S 3. Drie gestileerde mensen met 
omhoog reikende armen. 
26-2- '97. Dag van de nationale 
onafhankelijkheid. 
$2,3 . Het volkslied. Resp. tekst 
van Emilio Prudhome, muziek van 
José Reyes. 
6-3- '97. Honderdste sterfdag 
von dichteres en opvoedkundige 
Salome Urena (1850-1897). 
S 3. Portret met jonge meisjes. 
1-4-'97. Komeet Hole-
Bopp/C/199501. 
$5; blok van $10. Komeet. 
3-4- '97. Sport; elfde nationale 
spelen 'Moo 97'. 
$ 2,3,5. Resp. logo met mascotte 
mascotte aan slag, atleet. 

EGYPTE 
23-3- '97. Werelddag meteorolo 
gie. 
£ 1. Embleem (windvaan). 
25-3- '97. Fronkeerzegel. 
75P.Amenhoteplll(ca.l408-
1364). 
7-4- '97. Honderdste geboorte
dag van artiest/fotograaf Mohm 
oud Said. 
20 P. Portret met bril. 



8-4- '97 . Honderdste sterfdag 
van Heinrich von Stephan. 
£ 1 . Portret, logo van UPU*. 
27-5 - '97 . Vijftig jaar lARS ('In
stitute of African Research and 
Studies'). 
75 P. Embleem. 
1997. Frankeerzegels. 
5,10,20,75 P., £1 ,2 . Resp. ko
ningin Teje, Thoetmozes IV, Ho-
remheb, Amenhotep III, koningin 
Nefertori, Toetanchamon. 
1997. Luchtpostzegels. 
75 P., £ 1 . Resp. Thoetmozes III, 
Toetanchamon. 

EL SALVADOR 
28-5 - '97 . Tropische vruchten, I. 
Blok met vier zegels von 1.50 C.; 
blok met zegel von 4.- C. Resp. 
Annona diversifola, Anacardium 
occidentale. Cucumis melo, Poute-
ria mommoso; zegel met Corico 
popaya, doorlopend in fruitschaal 
op blok. 

ETHIOPIË 
22-5- '97 . Handenarbeid, II 
('Agelgeloch': gevlochten manden). 
35,65 c, 1 Birr. Manden. Resp. 
uitArssi, Gojam, Horer. 

FALKLANDEILANDEN 
20-6- '97 . Overdracht Hongkong 
aan China (zie Ascension). 
Blok met fronkeerzegel van £ 1.-. 
10-7- '97 . Vijftigjarig huwelijk 
koninklijk paar von Engeland (zie 
Ascension). 
9,17,40 p.; blok van £1.50. 

FIJI 
16-7- '97 . Jaar van het koraal
rif. 
63,87 c., $1 ,3 . 

FILIPIJNEN 
10-6- '97. Fronkeerzegel type 
'nationale vlag met nationale 
symbolen'. 
4.- P. Vlag, parels in Pinctado 
maxima (oester). 

GUATEMALA 
1996. Fronkeerzegel; cultureel 
centrum. 
1 c. Centrum 'Miguel-Angel-Astu-
rias'. 

1996. Flora; orchideeën. 
0.20,1.50 Q. Resp. Phrogmipedi-
um caudotum, Odontoglossum 
loeve. 
1996. Belangrijke personen. 
0.40,0.50,0.60 Q. Resp. Carlos 
Merida, José Eulaiio Samayoo, 
Manuel Montufar y Coronodo. 
1996. Toerisme. 
40,80 c. Resp. windsurfen, ple
zierboot. 

HONDURAS 
23-12 - '96 . Kerstmis 1996. 
1.40,3.-, 5.40 L. Resp.'kerstster' 
(Euphorbia pulcherrimo) en kaar
sen, kerstster, als de 1.40 L (ver
ticaal zegel). 
17-1 - ' 97 . Upaep*; klederdrach
ten. 
4.55,5.40,10.-L Resp. man uit 
Opatoro, vrouw uit Jocomico, paar 
uit Intibuca. 

HONGKONG 
18-5- '97 . Moderne iondmerken 
(oriëntatiepunten). 
$1.30,2.50,3.10,5.-; blok van 
5.-. Resp. stadion, 'Peak Tower', 
congres- en tentoonstellingscen
trum, 'Lantou Link'; 'Lantau 
Link'. 
30-6 - '97 . Fronkeerzegel klas
sieke serie, X. 
Velletje van $10. 

INDIA 
14-11- '96 . Dog van het kind; 
milieu. 
8.- R. Bekroond ontwerp teken
wedstrijd (boerderij). 
17-11 - ' 9 7 . Tweede internatio
naal congres 'groonwetenschap'. 
2.- R. Korenaren, reageerbuis, 
kiemplontje, DNA-dubbelspIroal. 
4-12 - '96 . Tweehonderd jaar 
tweede bataljon 'de grenadiers'. 
5.- R. Gedenkteken. 
8-12- '96 . Tien jaar Soarc*. 
11.- R. Vrouw met schrijfplankje. 
9-12-'96.Honderdvijftigste ge
boortedag van dichter Aboj Ku-
nanbajew(1995). 
5.- R. Portret. 
16-12- '96. Dag van de zege; vijf
entwintigste verjaardag van de Pa
kistaanse capitulatie in de onafhan
kelijkheidsstrijd van Bangladesh. 

2.- R. Vloggenappel. 
26 -12 - ' 96 . Vijfentwintig jaar Vi-
vekononda-rotsmonument, Co-
morin (Kanyokumari). 

INDISCHE OCEAANGEBIED 
BRITS 
20 -6 - '97 . Overdracht Hongkong 
aan China (zie Ascension). 
Blok met fronkeerzegel van 74 p. 
10-7- '97 . Vijftigjarig huwelijk 
koninklijk poor von Engeland (zie 
Ascension). 
20,24,30 p.; blok van £1.50. 

INDONESIË 
Afbeelding melding 6/445. 
30-4 - '97 . Indonesische 
artiesten. 
300,700,1000 R.; blok van 
2000 R. Resp. componist Wage 
Rudolf Soeprotmon (1903-1938) 
van volkslied 'Indonesia Raya' 
(afgebeeld met viool), 'vader' van 
de Indonesische film Usmar Ismail 
(1921-1971) met filmstrook, zelf
portret van Affandi (1907-1990). 
20-5 - '97 . Correctie melding 
6/445 'Indonesia 2000,1; edel
stenen'. 
300,700,1000 R.; blok van 
2000 R., vel met driemaal drie ze
gels en vignet van 6000 R. Resp. 
jaspis, chrysocollo, geode; agaat, 
als de drie zegels. 
5-6- '97. Wereldmilieudog (ling-
kungon hidup: milieu). 
150,300,700 R.; blok met zegel 
van 2000 R. Koralen en vissen. 
12-6- '97 . Vijftig jaar coöperatie. 
300,700 R. 

ISRAËL 
29-5-'97. 'Pacific 97'(San 
Francisco), 'Israel 98' (Tel Aviv); 
de Dode-Zeerollen. 
Blok met NIS. 2,3. Resp. de 'Cairo 
Genizo' (Genizo: archief) honderd 
jaar geleden ontdekt, Ben-Ezrosy-
nagoge in Cairo, professor Solo
mon Schechter bestudeert frag
menten van manuscripten in bibli
otheek universiteit Cambridge, 
tekst uit boek van Ben Sira; Dode-
Zeerollen vijftig jaar geleden ont
dekt, foto van vindplaats (grot) bij 
Qumran, Dode Zee, de 'Shrine of 
the Book' in het Isroëlmuseum 

(Jeruzalem), professor E.L Suke-
nik bestudeert delen van de rol 
van Jesajo in het Israelmuseum, 
kruik (bergplaats); op blok foto 
van Qumran, tentoonstellingslo
go's. 
8-7- '97 . Onderwijs; 'hello first 
grade'. 
NIS. 1.10. Bekroonde kinderteke
ning van Novit Mangosho (klaslo
kaal met tafels met leerlingen 
doorlopend op tob). 
8-7- '97 . Sport; vijftiende Mocco-
biade, juli 1997 (honderd jaar zio
nisme/vijftigste verjaardag van de 
staat Israël). 
NIS. 5.-. Kunstrijden op de 
schaats, logo. 
8-7- '97 . Sport; 'abseiling - rap-
pelhng'. 
NIS. 10. 'Abseilen' met twee geze
kerde touwen. 
8-7- '97 . Veilig verkeer; humo
ristische tekeningen. 
NIS. 1.10. Driemaal. Resp. 'keep 
in lone' (in water gereden auto 
omgeven door vissen), 'keep your 
distance' (auto in botsing met vo
gel), 'don't drink and drive' (be
stuurder met glaasje drank in auto 
boven afgrond). 

JAPAN 
28-1 - ' 97 . Vijftig jaar na-oorlog-
se periode, V; artiesten. 
80 yen. Zesmaal. Resp. tweemaal 
Yujiro Ishihora (tijdens jeugd en 
als acteur), tweemaal Hibari Mis-
oro (in 'Kanoshiki Kuchibue' en 
als zangeres), Osomu Tezuko 
(stripfiguren en zelfportret met 
Astroboy). 
7-2- '97. Olympische winterspe
len Nagano 1998; toeslagzegels. 
80-1-10 yen. Tweemaal. Logo en 
verschillende disciplines, mascotte 
'snowlets' (samengesteld uit snow, 
owl en let's go together). 
18-4- '97 . Week von de filatelie. 
80 yen. Afbeelding naar schilderij 
'Daigo'vanTogyuOkumura 
(1889-1990). 
2-5- '97 . Vijftigste verjaardag 
van het Hooggerechtshof. 
80 yen. Gerecntszool. 
12-5- '97. Honderdste verjaar
dag van emigratie naar Mexico. 
80 yen. Figuren 'adeloor' en 'tij

ger' uit de Mexicaanse mytholo
gie. 
15-5- '97 . Nationale campagne 
bebossing. 
50 yen. Zao no Okomo in Miyagi 
(natuurschoon met flora: 
Lespedeza de Miyagi). 
20-5 - '97 . Vijftigste verjaardag 
van 'The House of Councillors'. 
80 yen. Parlementsgebouw. 
30-9 - '97 . Vijftig jaar 'communi
ty chest' (sociale organisaties). 
80 yen. Kring gestileerde poppet
jes rond rode veer. 
1 -10- '96 . Internationale dag 
van de muziek. 
80 yen. G-sleutel en detail piano. 
7 -10- '97 . Internationale week 
'schrijf-eens-een-brief'. 
90,110,130 yen. Tweemaal twee 
zegels in verticale samenhang. 
Resp. drie bovenste zegels 'Fugo-
ku Sanjurokkei' (36 gezichten op 
de Fuji-berg van Hokusoi Kotsusni-
ko, 1760-1849), onderste drie ze
gels met 'Shiki Kusabonozu Koby-
obu' (opvouwbaar scherm met te
keningen van de vier seizoenen 
van KohrinOgato, 1658-1716). 
23 -10 - ' 97 . Achttiende wereld
congres spaarbanken. 
80 yen. Logo met eekhoorn. 

JORDANIË 
20 -3 - '97 . Vijftigste verjaardag 
van kroonprins Hassan. 
50,100,200 f.; blok van 200 f. 
Resp. bij polospel, portret, in uni
form met vlag. 

KAMEROEN 
8-7 - '96 . Conferentie van rege
ringsleiders van de OUA*-landen. 
410 F. Logo. 
1996. Olympische spelen Atlanta 
1996. 
125,250 F. 

KAZACHSTAN 
25-10 - '96 . Dag van de repu
bliek 
211. op 2 T. 
19-12- '96 . Frankeerzegels; 
tweehonderd jaar nationaal ar
chief. 
4,68 T. Resp. boeken, schriftrollen. 
24-12- '96 . Honderd jaar film 
(1995); films. 

'• REPUBLIK INDONESIA 1000 

51? 



Blok met vier zegels van 24 T. 
Resp. 'Der Engel mitTjubejteka' 
von Schaken Aimanow,'Dos 
Mädchen Schibek' von S. Kodschi
kow, 'Seine Zeit kommt' van M. 
Bengalin, 'Ich heisse Koscha' von 
A. Korsakbaew. 
122  '97 . WWF*; fauna. 
6,10,32,46T.Resp.Vormelape■ 

^ regusno. 

KIRGIZIË 
22  '96 . Reptielen. 
20,50 (tweemaal), 100,150, 
200 ,2501 ; blok van 5001. Resp. 
Psammophis lineolatum, Natrix 
tesselata, Eublephoris mocularius, 
Agkistrodon halys, Eremias argu
to, Elaphe dione, Asymblephorus; 
Lacerto agilis. 

KIRIBATI 
Afbeelding en aanvulling melding 
6/445'Pacific 97': opdruk op 
melding 7/8/528/529/ '95 
'Tweede Wereldoorlog'. 
107  '97 . Vijftigjarig huwelijk 
koninklijk paar von Engeland (zie 
Ascension). 
50,60,75 c.; blok van $2.. 

KOREA NOORD 
51  ' 9 7 . Schilderij van Nam Kye 
U(18111888). 
Blokje met drie zegels van 50 ch. 
met doorlopend beeld. Flora en 
vlinders. 
2 5  l  ' 9 7 . Schilderijen von kat
ten en honden. 
50 ch. Tweemaal; twee blokken 
met twee zegels van 2 ch. Resp. 
kat op achterpootjes bij hond in 
mond, druiven en meloen; kot bij 
mond met twee honden. 
I  2  ' 9 7 . Teruggave van Hong
kong oon China. 
Blok met drie zegels van 20 ch. 
Gezicht op Hongkong. 
162  '97 . Vijfenvijftigste ver
jaardag van de grote leider Kim 
Jonq II. 
10 en.; twee blokken van 1 won. 
Resp. geboortehuis in geheime 
kamp op berg Poektu en bergtop 
'Jong I I ' ; Kim II Sung en Kim Jong 
II bijlandbouwmachine, Kim Jong 
11 ontvangt bloemen van militair. 
172  '97 . Zesde internationale 
wedstrijd 'Poektuson Prize' f i
guurrijden op de schaats. 
50 ch. Tweemaal; twee blokken 

^ met twee zegels van 2 ch. Twee 
°~ verschillende afbeeldingen von 
'" paren tijdens kuur. 
= 20 2  ' 97 . Kye Sun Hui, gouden 
"^ medaille judo Olympische spelen 
= Atlanta 1996. 
= Blok met zegel van 80 ch. Zegel 
\ met portret, blok met gouden me

^ doille, winnende spelmoment, ere

^ ceremonie. 
 252'97.Spergo';ChoeUnA 
^ (veelbelovena jong talent, vero
2 verde op zevenjarige leeftijd acht

X ste plaats op amateurkompioen

"" schop met 26 deelnemende lan

i18 ^̂ "' Blok met zegel van 80 ch. Choe 
Un A aan speelbord, blok met be
ker, oon speeltafel met twee vol
wassenen, oon zet. 
43  '97 . Vruchten; abrikoos. 

50 ch. Viermaal; vel met vier ze
aels van 50 ch. met doorlopend 
beeld. Resp. Prunus ansu. Prunus 
mandschurico. Prunus armenioca, 
Prunus sibirica (afgebeeld met 
bladeren en bloesem). 
233  '97 . Achtigste verjaardag 
van de ANC (Association Nationale 
de Corée). 
10 ch. Monument met karakters 
'Jiwon'('Aim High'). 
64 '97 . Vijftigste dag van her
bebossing. 
10 ch.; blok met zegel van 1 won. 
Resp. symbolische voorstelling 
(dennenboompje afgebeeld in 
blad, duiven); Kim II Sung plant 
boompje op 'Munsu Hill'. 

KOREA ZUID 
Aanvulling melding 5/381 'serie 
literatuur. I I ' . Resp. 'requiem voor 
een gestorven zuster' (van Wol
myong), 'ode oon de ridder Kip'a' 
(van Ch'ungdom). 
53 '97. Fronkeerzegel; flora. 
100 w. Luffa cylindrico. 
104 '97 . Zevenennegentigste 
IPU*conferentie, Seoul. 
150 w. Schilderij 'Auspicious Turt
les', logo. 
234  '97 . Dog von het wereld
boek en copyright. 
150 w. Bekroond ontwerp 'World 
Book and Copyright Day'('o 
book, a pen and o globe' von Jeon 
Chonggwon). 
35 '97 . Serie 'cartoons', III. 
150 w. Tweemaal; twee blokken 
metzegelvonlSOw. Resp.'A 
long long journey in search of 
mommy' (von Kim Chongnoe), 
'Run run, Honnie' (von Lee Chin
ju). 
105 '97 . Tweede Oost
Aziotische jeugdspelen. 
150 w. Fakkeldrager. 

LAOS 
144 '97 . Lootioanse keuken. 
50,340,370 k. Resp. pan met 
rijst op houtvuur, mond, bamboe 
tafel met gerechten. 

MAAGDEN(VIRGIN)EILAN

DEN 
107 '97 . Vijftigjarig huwelijk 
koninklijk poor van Engeland (zie 
Ascension). 
30,45,70 c., blok van $2.. 

MACAU 
Afbeelding melding 6/445. 
122'97.'Geluksgetallen'. 
2., 2.80,3., 3.90 P. Resp. twee 
Cyi'ieenvoud), drie ('son': ont
wikkeling), acht ('fat': voor
spoed), negen ('goo': een long le
ven). 
145 '97 . Dronken drokenfesti
val('DragaoEmbriagodo'). 
2., 3., 5.P.; Doorlopend beeld. 
Festivolvierders; blok van 9. P. 
96 '97 . Vierhonderdste sterfdag 
van priester Luis Fróis( 1532
1597); gezamenlijke uitgifte met 
Portugaï(zie dit nummer). 
2.50 P. (tweemaal). Resp. in Ja
pon (Japanse korokters), portret, 
voor kerk. 
186 '97 . Legenden en mythen, 
IV; beschermgoden. 

2.50 P. Viermaal.; blok met 10.
P. 

MADAGASCAR 
211 '96 . Vijfentwintig joor 
vliegdienst van de Concorde. 
80,250,550,1500,2000, 
2500 F.; blok. 
301  ' 9 6 . Vijftig joor Verenigde 
Naties. 
140 F. Tweemaal. Resp. VNhoofd
kantoor, moeder en kind; beeld
merk, hond. 
3 0  l  ' 9 6 . Vijftig joor Unicef*. 
140,7500 F. Resp. logo en kind; 
kinderen. 
202 '96 . Verjaardagen en ge
beurtenissen. 
1500,1750,2000,2500,3000, 
3500,5000,7500 F. Resp. Wil
helm Steinitz( 18361900), Em
manuel Losker, Enzo Ferrari, Apol
lo/Soyuz, Jerry Garcia, Ayrton 
Senna, Paul E. Victor, Paul Harris. 
204 '96 . Kunst; jade. 
Blok met vier zegels von 175 F. 
Resp. londschopje, insect, stem
pels, kever en siokkenhuisje. 
284 '96 . Vijfentwintigste sterf
dag van generaal de Gaulle 
(18901970). 
100,500,1500,7500 F. Alle 
driemaal. 

MAURITANIË 
2211 '96 . Vijftig jaar Unicef*; 
kindertekeningen. 
50 um. Tweemaal. Resp. gezin, 
kind met bal in rolstoel. 

MAURITIUS 
Afbeelding melding 6/445. 
Juli '97 . Herdruk frankeerzegels. 
40,60 c., 10 Rs. Met joortall 997. 

MAYOTTE 
26'97. 'Le Bongo'. 
3.80 F. Humoristische tekening 
van vakantiehuisje 'Moison Chez 
Bao'. 

MEXICO 
209  '96 . Monterrey 400 joor 
geleden gesticht. 
Blok met zegel van N$ 7.40. Ze
gel met stichting van Monterrey 
naar een schilderij van Crescendo 
Gorzo Rivera; blok met stadsge
zicht. 
269 '96 . Oktober, maand van 
de gezinsplanning. 
NS 1.80. Gestileerd gezin (ouders 
met kind), logo. 
279 '96 . Honderdvijfenzeven
tig jaar onafhankelijkheid. 
NS 1.80. Vlaggen nationale strijd
krachten, panorama van Mexico
stad. 
1410 '96 . Schilderijenmuseum 
Virreinal. 
NS 1.80 (driemaal), 2.70 (twee
maal). 
2410 '96 . Politieke figuren 
buiten Mexico. 
NS 1.80. 
3110'96.FAO*;wereldvoed
seldog. 
NS 2.70. Maiskolven, logo. 
1211 '96 . Internationale bij
eenkomst wereldsteden. 
NS 2.70. 
1311  ' 96 . Vijfenzeventig joor 

radioindustrie in Mexico. 
Waarde? 
1411 '96. Kerstmis 1996. 
NS 1.80,2.70. 
2 3  1 1  ' 9 6 . Mexicaanse schrijver 
Andres Henestrosa. 
NS 1.80. Portret. 
2511 '96 . Vijftig joor nationaal 
kankerinstituut. 
NSl.BO. 
2811 '96 . Regionaal program
ma. 
NS 2.70. 
512 '96. Honderdste geboorte
dag van David Alforo Siqueiros. 
NS 1.80. Portret. 
612 '96. Tweeëndertigste na
tionale bijeenkomst van chirurgen 
in het Juarez ziekenhuis. 
NS 1.80. Portret van dr. José 
Maria Borceló de Villogrón. 
l l  1 2  ' 9 6 . Vijftig joor Unicef*. 
NSl.BO. 
1112 '96. Bescherming'Oso 
negro' (zworte beer). 
NSl.BO. 
1712 '96. Driehonderdvijftig 
jaar bibliotheek Polafoxiano. 
NSl.BO. 
1912 '96. Nationaal instituut 
nucleair onderzoek. 
NS 1.80. 
1912 '96. Internationale dag 
bescherming ozonlaag. 
NSl.BO. 
2012 '96 . Eerbetoon aan Se
bostioon. 
NSl.BO. 
161  ' 9 7 . Honderdste geboorte
dag van Carlos Pellicer. 
NS 2.30. 
62 '97. Eerbetoon oon dichter 
Andres Eloy Blanco. 
NS 3.40. 
102 '97. Internationale topcon
ferentie educatie. 
NS 3.40. 
142 '97. Verdrag van 
Tlotelolco. 
NS 3.40. 
202 '97 . Negentig jaar 'Quinto 
CasodeCorreos'. 
Blok van NS 7.40. 
53 '97. Militaire onderscheidin
gen in de Mexicaanse geschiede
nis, II. 
NS 2.30. Zesmaal. 
83 '97 . Internationale dag van 
de vrouw. 
NS 2.30. 
133 '97. Honderdste geboorte
dag van dr. Ignacio Chavez. 
NS 2.30. 
74 '97. Eerste nationaal con
gres Spaanse tooi. 
NS 3.40. 
April ' 97 . Veertig joor zelfstondi
ge universiteit van 'Bojo Califor
nia'. 
NS 2.30. 
155 '97. Dag van de leraar. 
NS 2.30. 
Mei ' 9 7 . Honderdste verjaardag 
van Japanse migratie naar Mexi
co. 
NS 3.40. 
86 '97. Zestig jaar nationale 
bank voor buitenlandse handel. 
NS 2.30. 
266 '97 . Internationale dog te
gen drugsmisbruik en handel. 
NS. 2.30 (tweemaal), 3.40. 

1  7  ' 9 7 . Nieuwe sociale verze
keringswet. 
NS 2.30. 
l 7  '97 . Honderdste verjaardag 
van de zeevaartschool. 
NS 2.30. 
177 '97 . Vijftig jaar college 
Mexcicoonse piloten. 
NS 2.30. 

MONTSERRAT 
236  '97 . Actieve vulkanen met 
als gevolg bedreigde vogels. 
Vel met negen zegels van S1.50. 
Resp. uitbarsting in Plymouth 
(1995), eerste 'pyrocfostic' vloed 
nodert zee (1996), dubbele rook
pluim bij 'Castle Peak Dome', Coc
cyzus minor, lovostroom bij nacht 
in de 'Tor River Volley', Orthoryn
cus cristotus, osregen bedekt Pars
ons en Amershom en nadert Ply
mouth, lavarots rijst op uit de nog 
steeds voortgoonae eruptie van de 
'Soufriere Hitls'vulkaan, krachti
ge stoomproductie uit nieuw ont
staan land op oostelijk deel eiland; 
tekst op blokrond 'active volcano 
19951997 and endangered spe
cies'. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Afbeelding melding 6/446. 
Aanvulling melding 6/446 'Pacific 
97, Chinese dierenriem': de twaalf 
tekens in de vorm van een 'tan
gram' (traditioneel Chinees leg
spel, waarbij uit zeven geometri
sche stukken figuren worden ge
vormd). 

NEPAL 
910 '96 . Frankeerzegels; ge
bouwen. 
10,50 p., 1 R. Resp. tweemaal 
Kosthomandap in Kothmondu, Ny
ato Polotempel in Bhoktopur. 
2011 '96 . Toerisme;'bezoekt 
Nepal'. 
1,2,8,10 R. Resp. hindoeheilig
dom in Arjundhoro, Durbar in 
Nuwokot, Gaijotrofestivol in 
Bhoktopur, meer van Begonos in 
Koski. 
2011 '96 . Vlinders en vogels. 
Blok met vijf zegels van 5 R. Resp. 
Papilio krishno (vlinder), Megoloi
mo virens (vogel), Grus antigone 
(vogel), Stichophtholma comode
vo (vlinder). 
1 12 '96 . Honderdste verjaar 
dag van de herontdekking van de 
Asnokozull in Lumbini. 
12R.ZuiL 
2812 '96 . Bergen; Anopurna
bergketen. 
IBR. Driemaal. Doorlopend 
beeld. Resp. zuidelijke Annopurnr 
Annopurno I, Mochhapuchhre, An 
nopurno III, Annopurno IV, Anno
purna II. 
2812'96.Eenenvijftigste ver
jaardag van koning Birendra (ge 
boren in 1945, koning vonof 
1972). 
1 OR. Portret. 

NEVIS 
l 5  '97 . Sport; cricket. 
25,80 c, S 2.. Geselecteerde 
spelers. Resp. Elquemedo Willet, 
Stuart Williams, Keith Arthurton. 



Twee blokken van $ 5.. Resp. het 
team van Nevis in 1990 met op 
postzegeideel de drie geselecteer
de spefers; team 'West Indies' in 
1994 met op postzegeideel Stuart 
Williams en Keith Arthurton. 
125 '97. Vlinders. 
10,25,50,80 ( . ,$! .  , 4.. Resp. 
Utethesio pukhello, Apatura iris, 
Eushemon rafflesia, Zygana occi
tonico. Parage schakra. Vinduia 
erota. 
Vel met negen zegels van $ 1.. 
Resp. Crypsiphons ocultaria, Oeno
sondra boisouvolii, Junonia ori
thya, Porides coon, Thauria aliris, 
Bzenthis ino, Tajuria cippis, Opo
diphthere eucalypti, Thinopteryx 
crocopterata. 
Twee blokken van $ 5.. Resp. Eu
piaglo (luadripunctarla, Saskia 
choronaal. 
295 '97 . Gedenkjoren en be
langrijke gebeurtenissen. 
Vel met drie zegels van $1.60; 
blok van S 5.. Honderdste sterf
dag van Heinrich von Stephan, op
richter van de UPUV'Pacific 97'. 
Resp. postbestelling per rendier 
(Rusland), portret, stoomboot 
'City of Cairo'; zegel met portret 
en postbode uit de zeventiende 
eeuw, blokrand: logo Pacific 97. 
S 2.; blok van $5..'Rotary In
ternational'. Portret van oprichter 
Paul Percy Harris (18681947) en 
campagne 'leer beter lezen', logo; 
zegel met 'Rotary Village Corps' 
coachen van voetballende jeugd 

in Chili), blokrand met portret en 
cao. 
Vel met zes zegels van $ 1.; blok 
van $ 5.. Gouden huwelijk konin
gin Elizabeth II en prins Pnilip. 
Portretten, koninklijke paleis en 
wapen; koninklijk paar. 
fel met zes zegels van $ 1.; twee 
ilokken van $ 6.. Tweehonderd
te geboortedag van de Japanse 
irtiestAndoHiroshige(1797

858). Zes afbeeldingen ontleend 
ion 'One Hundred Famous Views 
if Edo'; schilderij 'Sakossi Ferry', 
Moto Hochmon Shrine Sumomu

a'. 
Hok van $ 5.. Driehonderdste 
erjaardag van de sprookjes van 
oeder de Gans. Jongetje met 

twee duiven als illustratie bij 
rijmpje 'Two Pigeons'. 

NIEUWCALEDONIË 
155 '97. Aardewerk (museum 
van Noumea). 
95 F. Tweemaal. Resp. pot met la
byrintpatroon op achtergrond, pot 
met gezichtpatroon op achter
grond. 
136 '97. Henri Lafleur, eerste 
senator van NieuwCaledonië. 
105 F. Portret. 
138 '97. Eerste commerciële 
luchtverbinding. La Trapas. 
95H95 F. 

NIEUWZEELAND 
Afbeelding melding 6/446. 
68 '97. Treinen in landschap
pen. 
40,80 c. ,$ l .  , 1.20,1.50,1.80. 
Resp. 'Pouotahanui Inlet' (Wel
lington), rivier de Kowai (zuidelij
ke Alpen), rivier de Rokoia (Can
terbury), kust van Koikouro, Mon
potewainuiviaduct ('Central Haw
ke's Boy'), 'Touranga Harbour'. 
68 '97. Vogels; Apteryx austra
lis (vleugelloze kiwi), ronde zegel. 
$1.Herdruk in paars. 
39 '97. Kerstmis 1997. 
40,70,80 c., 51. ,1 .50 , ] .80 ; 
blok met de zes waarden. Doorlo
pend beeld van muziek en tekst 
van lied 'Te Harinui' van Willow 
Macky. 
40 c. 'Te Harinui'; zelfklevend, als 
rolzegel en in boekje. 

NIUE 
184 '97. Eilandgezichten. 
Blok met vier zegels van $ 1 . 

NORFOLKEILAND 
Afbeelding melding 6/446. 
106 '97. Vijftigste verjaardag 
van de eerste postzegel van Nor
folkeiland. 
$ 1. en 5.. In samenhang. Ge
zicht op 'Boll Boy' en afbeelding 
van zegel uit 1947 (zegel van se
rie Yvert nrs. 1 t /m 12). 
128 '97. Vijftigjarig huwelijk 
koninklijk paar van Engeland (zie 
Ascension). 
20 en 25 c., 25 en 50 c.; blok van 
$1.50. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
256 '97 . Vijftigjarig huwelijk 
koninklijk paar van Engeland (zie 
Ascension). 
25,501., IK. ; blok van 2 K. 

PITCAIRNEILANDEN 
107 '97. Vijftigjarig huwelijk 
koninklijk paar van Engeland (zie 
Ascension). 
20 c. ,$ l .  , 1.70; blok? 

POLYNESIË 
Afbeelding en aanvulling melding 
6/446 'zeeverbinding San Fron
ciscoPapeete': namen schoeners. 
Resp. 'Tropic Bird', 'Papeete' (la
tere naam 'Zélée'j; op blok route
kaart. 
214 '97 . Dienstzegels; zegel op 
zegel. 
9,85 F. 
256 '97 . Landschappen en 
beelden von Tahiti. 
85 F. Twoalfmaol. O.a. flora, vis
sen, boten, (onderwater)zwem
men, Heivadonsfestivol, strand
gezichten. 
107 '97. Heiva, danskleding. 
4,9,11 F. 

QATAR 
1611  '96 . Frankeerzegels; 
sjeik Hamad ihn Khalifa athThani 
(geboren in 1948, regerend vanaf 
1995). 
25,50,75 dh., 1,1.50,2,4,5, 
10,20,30 R. Twee verschillende 
portretten. 
712 '96. Conferentie van de 
GCC*, Doha. 
1,1.50 R. Resp. toren in Doha, 
portretten presidenten GCClanden 
afgebeeld in duif; nationale vlag, 
portret sjeik Hamod, duif met 
olijftakje, embleem. 
l l  1 2  ' 9 6 . Vijftig jaar Unicef*. 
75 dh. Tweemaal. Emblemen, 
151  '97 . Oude forten. 
25,75dh.,l,3R.Resp.AlWaj
bah, AlZubarah, AlKout, Umm 
Salol Mohammed. 
242 '97 . Ingebruikneming 
aardgasterminal Ros Laffan. 
3 R. Wereldkaart, beeldmerk. 
193 '97. Arabische paarden. 
25,75dh., l , I .50R.;blokvan 
3 R. Resp. palomino, moor, schim

mel, roodbruin; merrie met veu
len. 

SALOMONSEILANDEN 
Afbeelding melding 6/446. 
107 '97. Vijftigjarig huwelijk 
koninklijk paar van Engeland (zie 
Ascension). 
$ 3. (twee paartjes en één los ze
gel); blok? 

SENEGAL 
1 9  l  ' 9 7 . Negentiende rally Pa
rijsDakar. 
25,75,215,300 F. 
311  ' 97 . Insecten. 
10,50,75,215,220 F. 
282 '97 . Bedreigde vogels. 
25,50,175,215,220 F. 
31 3  ' 97 . Flora 1997. 
80,175,220,260 F. 
Zonder datum. Elegantie 1997. 
190,240,300,320,350,500, 
1000 F. 

ST. HELENA 
295 '97 . Nieuwe uitgiftedatum 
melding 5/382 'vijfhonderdste 
verjaardag van de ontdekking van 
St. Helena'. 
206 '97 . Overdracht Hongkong 
aan China (zie Ascension). 
Blok met zegel van 75 p. (her
waardering van £ 5. 'wirebird'). 
107 '97. Vijftigjarig huwelijk 
koninklijk paar van Engeland (zie 
Ascension). 
10,15,50 p.; blok van £1.50. 

ST. KinS (ST. CHRISTOFFEL) 
107 '97. Vijftigjarig huwelijk 
koninklijk paar van Engeland (zie 
Ascension). 
10,25 c., $3..; blok van $6.. 

ST. LUCIA 
107 '97. Vijftigjarig huwelijk 
koninklijk paar van Engeland (zie 
Ascension). 
75,95c.,$l .  ;b lokvan$5. . 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
26 '97. Nieuwe uitaiftedotum 
melding 6/446 'vogels, Folco pe
regrinus'. 
166 '97. Zeventigste verjaar
dag van de verdwijning van Nun
gesser en Coli. 

14.F. 
157 '97. Vissen. 
3. F. Viermaal. Resp. 'la poule 
d'eou', 'Ie requin morache', 'Ie 
moquereou', 'Ie soumon'. 

SURINAME 
Afbeelding melding 6/446. 
295'97. 'Pacific 97'; zegel op 
zegel. 
Blokje met zegel van 5^675. 
Tweehonderdste verjaardag van 
de Verenigde Staten, 1976 (logo 
'Pacific 97'). 
236 '97 , Moskeeën. 
Sf5. Zesmaal; blok van S/2.50. 

SYRIË 
73 '97. Vijfentwintig jaar NPF 
('National Progressive Front'). 
£ 3. Handen dragen wereldbol 
met omtrek'groot Syrië'. 
83 '97. Vierendertigste verjaar
dag van de '8 maart revolutie'. 
£ 15. Graansilo's en korenveld. 

TADZJIKISTAN 
l 2  '96 . Bedreigde vogels. 
200 TR. Zesmaal.; blok van 600 
TR. Resp. Syrrhoptes tibetonus, 
Perdix Dorbato turcomono, Tetrao
gollus tibetanis tibetonus, Chlomy
dotis undulata macqueenii, Larus 
brunnicephalus, Anser indicus; 
Phosionus colchicus. 
1 2  ' 96 . Vijftig joor Verenigde 
Naties, 1(1995). 
Blok met zegel van 500 TR. VN
gebouwinNewYork. 
104 '96. Vijftig jaar Verenigde 
Naties, II (1995). 
lOOTR.VNgebouwinNewYork. 
35 '96. Oprichting internatio
naal fonds voor redding van het 
Arolmeer (fauna: zoogdieren en 
vissen).. 
Blok met vijf zegels van 100 TR. 
Resp. Caracal caracal. Hyaena hy
aeono, Saimo trutto oralensis, 
Pseudocaphirhynchus kaufmanni, 
Aspiolucius esocinus; tekst op blok
rand 'Save the Aral Sea', kaart. 
286 '96. WWF*; fauna (Otoco
lobus monul). 
100,150 TR. Beide tweemaal 
Verschillende afbeeldingen. 
286 '96 . Fauna. 
200 TR. Tweemaal; blok van 500 
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TR. Resp. Lynx lyn isobellina, Felis 
chous oxiana; Otocolobus manul. 
12-7- '96. Olympische zomer
spelen Atlanta 1996. 
200 TR. Resp. schoonspringen, 
judo, portret Pierre de Coubertin 
(1863-1937), voetbal, kogelslin-
geren. 

TANZANIA 
Aanvullingen/nieuwe meldingen 
(geen complete gegevens ontvan
gen). 
10-3- '96. Schilderij uit het'Me
tropolitan Museum ot Art'. 
31-3- '96. Slangen. 
100,140,180,200,260,300, 
400 Sh. 
10-4- '96. Elvis Presley. 
10-4- '96. Krokodil. 
200,250,260,300,380 Sh. 
12-4- '96. Chinees nieuwjaar. 
6-5- '96. Chinese gebeurtenissen 
(internationaal thee-cultuurfesti-
vol, Shanghai; negende Aziatische 
internationale postzegeltentoon
stelling; vijfendertigste verjaardag 
van de sticnting van de vollcsrepu-
bliek in Tlomonmeli). 
28-6- '96. James Dean. 
3-7- '96. Zeventigste verjaardag 
koningin Elizabeth II. 
1 S-7-'96. Belangrijke personen 
twintigste eeuw. 
5-8- '96. Vissen (melding 
2/152). 
30-8- '96. Olympische spelen At-
lonta1996. 
6-9- '96. Vruchten. 
140,180,200 (tweemaal), 300 
Sh. 
16-9- '96. Vogels. 
l -10 - '96 . Unicef*. 
200,250,500 Sh. 
l-10-'96.Unesco*. 
200,250,600 Sh. 
2-10- '96. Entertainers (melding 
2/152). 
4-10- '96. Honderd jaar radio. 
70,100,150,200 Sh. 
10-10- '96. Schepen. 
16-10- '96. Klassieke auto's 
(melding 2/152). 
24-10- '96. Vijfentwintig jaar 
VN-vrijwilligers. 
25-10- '96. Flora. 
28-10- '96. Vierendertigste we
reldconferentie scouting, Noorwe
gen. 
28-10- '96. Honderd jaar Olym
pische spelen. 
8-12-'96.Comesa*. 
17-12- '96. Paddestoelen, 
30-12-'96.Frankeerzegels; flo
ra. 
100,180,200,210,260,300, 
380,400,600,700,750 Sh. 
1996. Tweede verjaardag van 
het Oost-Afrikaonse verdrag. 
100,150,180,200 Sh. Resp. pre
sidenten Mwinyi van Tanzania, 
Moi van Kenia en Museveni van 
Uganda, vlaggen van de drie lou
den; vlaggen afgebeeld op land-
koort; katoenplont afgebeeld op 
landkaart; vissen op het Victorio-
meer. 
1996.'HongKong97'. 
Voorlopig programma 1997: 
10-4- '97. Belangrijke gebeurte
nissen. 
8-5- '97. Vogels. 

30-6- '97 . Flora. 
10-7- '97. Voorronden wereld-
voetbalbeker. 
30-7- '97 . Olympische winter
spelen Nagano. 
30-8-'97. 'Facts and Wonders of 
the World'. 

THAIUND 
9-6- '97 . Promotie telecommuni
catie door koning Bhumibol Aduly-
odej. 
2.-, 3.-, 6.-, 9.-B. Vier verschillen
de afbeeldingen. 
10-6- '97. Honderd jaar film in 
Thailand. 
3.-, 7.- B. Beide tweemaal. Resp. 
koning Roma VII achter filmcame
ra en opname van koning Roma V 
(Chulolongkorn) tijdens staatsbe
zoek aan Europa in 1897; prins 
Sonbossatro (oprichter 'Thai cine
ma'), filmuitrusting en -adverten
tie; poster van 'Double Luck' (eer
ste Thaise film) en voor bioscoop 
spelende band; poster van 'Going 
Astray' (eerste Thaise geluids
film), openluchtbioscoop. 
11 -6 - ' 97 . Vijftigste verjaardag 
van de faculteit der geneeskuncle 
van de Chuiolongkorn-universiteit. 
2.- B. Portret van oprichter koning 
Roma VIII, operatiescène, gebouw 
en beeldmerk met getal 50. 
3-7- '97. HondercTjoar vriend
schappelijke betrekkingen tussen 
Thailand en Rusland. 
2.- B. Portret koning Roma V en 
paleis Peterhof (residentie in 
1897). 
19-7- '97. Belangrijke boeddhis
tische feestdagen; dag van Asolha-
puja; bekroonde tekeningen van 
de internationale 'schrijf-eens-
een-brief'wedstrijd uit 1995. 
3.-, 4.-, 6.-, 7.- B. De 'Ten Jotaka 
Stories'. Resp. 'Mahosothojotaka', 
'Bhuridottajotaka', 'Condokumo-
rojotako' (alle drie van Thoni 
Chinchusok), 'Narodajatoka' (Su-
rosin Chinowong). 
2-8- '97 . Twaalfde Thaise postze
geltentoonstelling, winkelcentrum 
van 'Fashion Island'; bekroonde 
tekeningen van de internationale 
'schrijf-eens-een-brief'wedstrijd 
van 1995 (huizen en logo). 
2.-, 5.-, 6.-, 9.- B. Resp. in noorde
lijke streek (Narong Koewso-
wang), centraal (Rong Soichum-
dee), noordoostelijk (Chonyo 
Boonyasokdi), zuidelijk (Rong 
Soichumdee). 
28-8- '97 . Dinosaurussen. 
2.-, 3.-, 6.-, 9.- B. Resp. 
Phuwiangosaurus sirindhornae, 
Siamotyronnus isanensis, 
Siomosourus suteethorni, Psittoco-
sourus sottoyoraki. 

TONGA 
27-11- '96. Zeventigste geboor
tedag van koningin Holoevolu Mo-
to'oho. 
60 s., 2 Po. (tweemaal). Portret 
koningin. Resp. met vlag, voorzij
de munt van 1 Po'ongo met beel
tenis, keerzijde munt met wapen. 
9-12- '96. Nieuwjaar 1997. 
80 s., 2 Pa. (beide tweemaal). 
Resp. wereldbol, eilanden Ho'o-
mongo en Koo; satelliet en paleis; 

dezelfde afbeeldingen voor de 2 
Po. 

TRISTAN DA CUNHA 
20-6- '97. Overdracht Hongkong 
aan China (zie Ascension). 
Blok met zegel van 60 p. 'Gough 
Island'. 
10-7- '97. Vijftigjarig huwelijk 
koninklijk paar van Engeland (zie 
Ascension). 
15,20,45 p.; blok van £1.50. 

TURKMENISTAN 
27-10- '96. Vijf jaar onafhanke
lijkheid. 
100,300 (beide tweemaal), 500, 
1000 m. Resp. opening spoorliin 
Tedschen (Turkmenistan)-Mescn-
hed (Iran); deel wereldbol met lo
catie Turkmenistan en tekst 'dog 
van de neutraliteit 12-12-1995'; 
ingebruikneming aardgasleiding 
Turkmeniston-lron-Turkije door 
presidenten Rofsondjoni, Nijosow 
en Demirei; internationale lucht
haven 'Soparmurod Turkmenbo-
schi' (Aschchbod); president Nij
osow en secretaris-generaal VN 
Boutros Ghali; vlag en staotswo-
pen. 

TUVALU 
20-6- '97. Overdracht Hongkong 
oon China (zie Ascension). 
Blok met fronkeerzegel van $ 2.-. 

URUGUAY 
21-10-'96. 'Taipei 96'-postze-
geltentoonstelling, l i l . 
Blok met zegel van 7.-+3.- P. Rot 
(jaar van de rot). 
4-11- '96 . Wereldruimteconfe
rentie Amerikaanse staten. 
3.50 P. Satelliet. 
7 - 1 1 - ' 96 . Honderd jaar stripver
halen; museum voor 'numor en 
korte verhalen'. Minos. 
4.- P. Karikatuur von Julio E. Su-
orez (Peloduro). 
20-11- '96. Honderdvijfenze-
ventigste sterfdag van Spaans offi
cier en natuuronderzoeker F. de 
Azaro (1746-1821). 
4p. Portret, nest van Myiopsitta 
monachus. 
20-11 - ' 96 . Honderd joorge-
zondheidsinstituut. 
4.- P. Gebouw. 
2 6 - 1 1 - ' 96 . Honderd jaar zeven
dedagadventisten in Uruguoy. 
3.50 P. Kerkraam. 

VANUATU 
4-6- '97 . Zeevogels. 
25,55,60,75,80,90 vt. Resp. 
Colidris acuminata. Sterna bergii, 
Pholocrocorax melanoleucos, Sulo 
leucogoster, Ardeo (Egretto) soera, 
Phoetnon rubicouda. 

VENEZUELA 
30-5- '97 . Flora; orchideeën. 
Vel met tien zegels van 165 Bs.; 
blok met zegel van 250 Bs. Resp. 
Phrogmipedium lindleyonum, 
Zygosepolum lobiosum, Acacollis 
cyoneo, Moxillario comoridii, Scut-
toria steelei, Asposia voriegato, 
Comporettia folcata, Scophyglottis 
stelloto, Moxillario rufescens. Va
nilla pompono; zegel met Rodri-

guezio lanceoloto, blokrand met 
ontlede bloem. 

VERENIGDE ARABISCHE EMI
RATEN 
6-4- '97. TEND (Technological 
Eduation and National Develop
ment). 
50,250 fils. Symbolische voorstel
lingen. 
17-6- '97. Erfgoed'Shorjoh'. 
50 fils, 3.-Dh. Resp. pot met zilve
ren munten (Thaler) uit 1914-
1918, museum. 
24-6- '97 . 'Philatelic Association' 
opgericht op 24 juni 1996. 
50,250 fils. Resp. twee verschil
lende afbeeldingen van postzegels 
met loep. 

VERENIGDE STATEN 
Aanvulling melding 6/446 'pre
historische dieren': afgebeeld zijn 
Ceratosaurus, Camptosourus, Co-
mosourus, Brochiosourus, Stego-
sourus, Allosourus, Goniopholis, 
Opisthias, Porasourolophus, Ed-
montonia, Einiosourus, Dospleto-
saurus, Corythosourus, Ornithomi-
mus, Palaeosaniwo. 
3-3- '97. Zelfklevende frankeer-
zegels; flora. 
32 c. Tweemaal. Citrus medico 
limonum. Ananas sotivus. 
24-4- '97 . Eerbetoon aan diplo
maat, filantroop en humanist 
Rooul Wallenberg (1912-1947). 
32 c. Portretfoto met telefoon, 
groep overlevenden van de holo
caust, deel 'Schutz-Poss'. 
22-5- '97 . Stripfiguur'Bugs Bun
ny'; zelfklevende zegel. 
32 c. Bugs Bunny. 

WALLIS EN FUTUNA 
18-6- '97. Schildpad. 
62,80 F. 
8-9- '97, Luchthoventerminol 
van Hihifo. 
130 F. 
31 - 7 - ' 97 . Vijftigste verjoordag 
van het festival van Avignon. 
160 F. 
12-8-'97.'Handisport de Ber
lin'. . 
35 F. 

WEST-SAMOA 
20-6 - '97 . Overdracht Hongkong 
aan China (zie Ascension). 
Blok met zegel van $ 2.50 'orchi
dee' van 'Singapore 95'. 
10-7- '97. Vijftigjarig huwelijk 
koninklijk paar van Engeland (zie 
Ascension). 
70,90s.,$l . - ;b lokvan$5.- . 

ZUID-AFRIKA 
26-4- '97 . Dog van de vrijheid. 
Strook met vijf zegels 'standard 
postage', doorlopend beeld. Rij 
mensen bij stemous. 
25-3- '97 . Nieuwe uitgiftedatum 
melding 5/384 'dog van betwe
ter, campagne national waterbe
heer, thema: 'some for oll for 
ever'. 
17-5-'97.'1997-Jaar von de 
culturele ervaringen'. 
Tien zegels 'standard postage'. 
Resp. zoeloemanden, krolenfiguur 
uit Zuid-Sotho, krolenfiguur uit 

Zuid-Ndebele, bewerkte houten 
deur uit Venda, met kralen ver
sierde mediciinkolebas, houten pot 
van de Noora-Koap, 'kierie' (door 
Khoikhoi herder bewerkte stok) 
uit Khoi, meshondvot uit Tswono, 
pijp uit Xhoso, pot waarschijnlijk 
uit Swozi (gelijkend op Swozi-
hoofdtooi). 
5-6- '97. Wereldmilieudog; wa
tervogels. 
Tien zegels zegels 'standard posta
ge'. Resp. Burninus vermiculotus, 
Butorides striatus, Scopus umbret-
ta, Ephippiorhynchus senegolensis, 
Ardeo purpurea, Ardeo melono-
cephalo, Anhingo novaehollan-
dioe, Pholocrocorax lucidus, Dend-
rocygno viduota, Ceryle lugubris. 

ZUID GEORGIË 
20-6- '97. Overdracht Hongkong 
oon China (zie Ascension). 
Blok met zegel van 76 p.'pin
guïns'. 
10-7- '97. Vijftigjarig huwelijk 
koninklijk paar van Engeland (zie 
Ascension). 
15,17,40 p.; blok van £1.50. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
20-6- '97. Overdracht Hongkong 
aan China (zie Ascension). 
Blok met fronkeerzegel van £ 1. 

Verklaring ^'i 
De aanduiding ̂ ' wil zeggen dat de 
bewuste emissie ook in de rubriek 
Thematisch panorama wordt be
schreven en/of afgebeeld. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Comeso Common Market for Eas

tern and Southern Afri
can States 

FAO Food and Agriculture Or
ganization 

FIRA Federation Internationa
le de Rugby Amateur 

GCC Gulf Cooperation Council 
lAF Internationale Astronau

tische Föderation 
IPU Inter Parlementaire Unie 
OUA Organisation de I'Unite 

Africaine 
Soorc South Asian Association 

for Regional Cooperotior 
Ufo Unidentified flying objec 
UNO United Nations Orgonizo 

tion 
Unesco United Notions Educa

tional Scientific and Cul
tural Organization 

Unicef United Nations Interna
tional Children's Emer
gency Fund 

UPU Universal Postal Union 
Upoep Union Postal de los Amé 

ricos y Espoöo y Portugc 
WWF World Wildlife Fund 

(World Wide Fund for 
Nature) 
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DIEREN UIT AFRIKA 
De PTT van Hongarije 
begon op 5 mei met een 
nieuwe reeks 'dieren uit 
die werelddelen'. Tege
lijk met de mededeling 
dat de bekendste dieren 
uit een werelddeel wor
den afgebeeld, vertelt de 
postaoministratie dat het 
gaat om dieren die tot nu 
toe weinig of niet op 
postzegels voorkomen. 
Hoe men deze twee za
ken wil rijmen, is ondui
delijk. 
De eerste serie, met Afri
ka als onderwerp, maakt 
de beloofde combinatie 
al nauwelijks waar. Dat 
betekent niet dat de vier 
zegels en het blokie met 
dieren uit dit werelddeel 
niet of nauwelijks bruik
baar zijn. Integendeel: 
de dieren zijn te zien in 
hun natuurlijke omgeving 
en komen daarin goed 
tot hun recht. In de lin
kerbovenhoek is door 
middel van een symbool
tje (een kaart) aangejge
ven om welk werelddeel 
het gaat. Geen nieuwe 
vondst: dergelijke sym
bolen kwamen in 1991 
tot 1994 ook voor bij de 
reeks 'bloemen uit de 
werelddelen'. Op de ze
gels zijn de Hongaarse 
n de Latijnse namen van 
Ie dieren vermeld. 
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Dp de zegel van 16 f. 
:ijn twee op de savanne 
evende gemsbokken 
Oryx gazella) afge
)eeld 

)p de eerste zegel van 
10 f. zijn twee exempla
ïn van de zwarte rino
eros [Diceros bicornis) 
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te zien. Op deze dieren 
wordt zoveel gejaagd 
dat je binnenkort zelfs 
voor een fotosafari naar 
een dierentuin moet. 

Op de andere zegel van 
20 f. grazen twee ze
bra's (Equus burchelli] 
op de savanne. 

Op de zegel van 27 f. 
vullen drie leeuwen 
[Panthera led] bijna het 
gehele beeld. 
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standje is. werd de brug 
ook filatelitisch geëerd. 
Het bouwwerk is afge
beeld op twee zegels van 
bijna vijf centimeter 
breed, die met elkaar 
zijn verbonden door een 
vignet. Dit tussenstukje is 
anderhalve centimeter 
breed, zodat het totale 
triptiekje op een breedte 
van dik elf centimeter uit
komt. 
De twee zegels (waarde 
45 c.) werden uitgege
ven op 31 mei. Op de 
linkerzegel is links een 

Op het blokje met daarin 
een zegel van 90 f. is 
een complete menagerie 
van dieren te zien, waar
onder twee Afrikaanse 
olifanten {Loxodonta afri

cana] meteen jong. Best 
een leuke zegel, maar er 
zijn al honderden zegels 
beschikbaar met deze 
olifantensoort. 

NIEUWE BRUGGEN IN 
CANADA EN ZWEDEN 
De mobiliteitsdrang van 
de mens is zo groot dat 
men nauwelijks het ge
duld kan opbrengen om 
een oversteek per veer
boot te maken Vandaar 
dat de Canadezen al 
heel lang snakten naar 
een vaste verbinding tus
sen Prince Edward Island 
en New Brunswick. Die 
dure wens is nu vervuld 
door de bouw van de 
Confederation Bridge, 
een kunstwerk dat over
eenkomsten vertoont met 
onze Zeelandbrug (Oos
terscheldebrug). 
Omdat de overbrugging 
van Norfhumberland 
Strait een project dat in 
1993 werd begonnen 
een technische noog

vuurtoren te zien. Op de 
rechterzegel is de grote 
blauwe reiger lAraea 
herodias] afgebeeld, die 
ook al te zien was op de 
zegel van 34 c. in de vo
gelserie uit 1986. De rei
ger staat op de kust van 
New Brunswick. 

Hoewei Zweden op 21 
augustus maar één zegel 
uitgeeft met een afbeel
ding van de in aanbouw 
zijnde Hogekustbrug 
{Höga Kustenbron) in 
NoordZweden, is deze 
uitgave bijna net zo in
drukwekkend als de Ca
nadese strip. Met de 
bouw van de 1.800 me
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ter lange brug werd in 
1993 begonnen. De 
nieuwe brug zal in de
cember door koning Carl 
XVI Gustaf officieel in 
gebruik worden gesteld. 
De pylonen steken 180 
meter boven het water
oppervlak uit. 

GOUD UIT ZEE IN 
CANADA 
Toen hij in 1497 in En
geland terugkeerde, 
raakte John Cabot niet 
uitgepraat over de enor
me hoeveelheden vis die 
hij in de wateren van de 
NoordAtlantische oce
aan had aangetroffen, in 
de buurt van wat we nu 
Newfoundland noemen. 
Een eenvoudig visnetje 
was al genoeg om kilo's 
vis uit de zee te halen. In 
de zestiende eeuw togen 
duizenden mensen op 
honderden schepen erop 
uit om dit 'goud uit de 
oceaan te scheppen. 
Newfoundland werd ge
sticht en talloze vissers
dorpen doken op uit het 
niets. Vanaf die tüd wa
ren visvangst en Canada 
onlosmakelijk met elkaar 
verbonden; er onstond 
een grote visserijindus
trie. Om dit te vieren gaf 
Canada Post op 30 mei 
een serie van vier zegels 
uit waarop vissen staan 
die leven langs de Cana
dese kustlijn, voor de af
beeldingen is gebruik 
gemaakt van onderwa
terfoto's. 

Op een van de zegels is 
de grote witte haai of 
mensenhaai {Carcharo

don carcharias) te zien. 
Het is één van de zesen
dertig soorten haaien die 
in de Canadese wateren 
voorkomen. 

Tot de grote vissoorten 
behoort ook de blauw
vintonijn [Tunnus 
thynnus) op de tweede 
zegel. Deze vis is in staat 
zijn lichaamstemperatuur 
hoger te houden dan het 
omringende water. Daar 
moet dan wel een voed
selconsumptie van een 
kwart van zijn eigen ge
wicht tegenover staan! 

Een vis met een wat on
duidelijke lichaamsbouw 
is Hippoglossus stenole
pis. Deze heilbot onder
gaat na zijn geboorte 
merkwaardige verande
ringen. Zo verplaatsen 
de ogen zich naar de 
andere kant van de kop. 
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De vierde vis uit het Ca
nadese kwartet is de At
lantische steur [Acipen
ser oxyrhynchus], die wel 
zestig jaar oud kan wor
den. 

PADDESTOELEN 
Cyprus (Turks) gaf op 31 
maart een serie van vier 
zegels met afbeeldingen 
van paddestoelen uit. 
Op de zegel van 15 TL is 
de groene knolamaniet 
(An)anita phalloides) te 
zien. Twee exemplaren 
van de gewone morielje 
{Morcbella esculenta) 
staan op de een zegel 
van 25 TL, terwijl op een ^ 
andere zegel met cfezelf °
de waarde de kruisdistel ~ 
pleurotus {Pleurotus er/n S 
giï) is afgebeeld. Op de "^ 



zegel van 70 TL vinden 
we de vliegenzwam 
(/Amanita muscaria). 

Heel anders zien de pad
destoelen er uit op de 
drie zegels die Liechten
stein op 22 augustus uit
geeft. Het is voor het 
eerst dot het vorstendom 

5 paddestoelen op postze
E gels afbeeldt. Op de 

vierkante zegels staan de 

Zo presenteert de zegel 
van 40 c. een op het oog 
onschuldige paddestoel, 
het kraagmosklokje {Ga
lerina autumnalis), maar 
de Engelse naam Deadly 
Galerina geeft aan dat 
deze soort gevaarlijke 
trekjes heeft. 
Op de zegel van 50 c. 
vervult de Kleverige 
knolamaniet {Amanita 
virosa) de hoofdrol. Deze 

paddestoelen op een ge
heel groene ondergrond. 
Enigszins verstopt wordt 
linksboven de Duitse 
naam vermeld, terwijl 
onderaan  zonder loep 
nauwelijks leesbaar  de 
Latijnse naam staat. 
Op de zegel van 70 r. is 
Phaeolepiota aurea te 
zien, een paddestoel die 
in het Duits goldfarbiger 
Glimmerschüppling heet. 
De kluifjeszwam [Helvel
la silvicola) is afgebeeld 
op de zegel van 90 r. 
De derde zegel (waarde 
van 1.10 f) toont de gro
te oranje bekerzwam 
(Aleuria aurantia). 
De serie van de Neder
landse Antillen (uitgifteda

amaniet is dodelijk giftig. 
Het bekende eekhoorn
tjesbrood [Boletus edulis) 
behoort tot de eetbare 
paddestoelen. De soort is 
afgebeeld op de zegel 
van 75 c. 
Ook de vliegenzwam 
[Amanita muscaria) ont
breekt niet. De padde
stoel met de rode hoed 
en de bekende witte stip
pen is te zien op de ze
gel van 175 c. 

IERSE VUURTORENS 
Het voortbestaan van 
vuurtorens is onzeker. 
Door de toenemende au
tomatisering worden 
vuurtorenwachters over
bodig, terwijl bovendien 

datum: 1 juli) te wijden 
aan Ierse vuurtorens 
Op een van de twee ze
gels van 32 p. is The Bai
ïy afgebeeld, de vuurto
ren die op 24 maart 
door de laatste vuurto
renwachter werd verla
ten. Deze toren, ten 
noorden van Dublin, 
werd in 1814 gebouwd. 
Op de andere zegel van 
32 p. is de 7bnber^vuurto
ren te zien, in 1831 en 
1832 gebouwd op ver
zoek van de Kamer van 
Koophandel in Limerick. 

Voor de zegel van 38 p. 
werd gebruik gemaakt 
van een foto van Hook 
Head, één van de oudste 
vuurtorens ter wereld. De 
oorspronkelijke toren 
werd in de vijfde eeuw 
gebouwd, de huidige to
ren werd omstreeks 
11701184 opgericht. 
Hook Head ligt in de 
buurt van Waterford. 

tum 18 februari) wijkt dui
delijk af van de niervoor 
genoemde reeksen. Elke 

^ zegel beeldt drie padde
^ stoelen af die kunnen 
^ worden aangetroffen in 
= de gematigcle zone van 
D; het Noordelijk Halfrond. 

steeds meer vuurtorens 
buiten gebruik worden 
gesteld. Het vertrek van 
de laatste Ierse vuurto
renwachter bracht An 
Post op het idee een afle
vering van de reeks 
'transport' (verschijnings

De zegel van 50 p. laat 
de bekende vuurtoren 
Fastnet Rock zien, afge
tekend tegen een nogal 
donker uitgevallen zee 
en lucht. Van origine 
had deze vuurtoren in 
1854 een gietijzeren 
constructie, maar die 
werd in 1904 vervangen 

door een granieten op
bouw. Fastnet Rock moet 
u op de kaart zoeken 
aan de zuidkust. Deze 
vuurtoren werd in 1986 
al afgebeeld samen met 
die van Kish. 
In het zogenoemde 
Prestige Booklet (prijs 
£ 4.64) is meer informa
tie over de vuurtorens te 
vinden. 

In een Noorse boekje 
met toeristische zegels 
(uitgiftedatum 16 april) is 
een zegel van vijf öre te 
vinden met een afbeel
ding van de vuurtoren 
van Faerder. 

. RUHNUTULETORN 
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Estland gaf op 11 febru
ari een vuurtorenzegel 
uit waarop niet alleen de 
rode ijzeren vuurtoren 
van Haubjerre te zien is, 
maar ook een kaartje 
met de geografische lo
katie: 57°48'N, 
23°16 '0. Haubjerre 
vindt u op het oostelijk 
deel van het eiland Ruh

PENMARCH 

nu. De bijna veertig me
ter hoge toren werd hier 
in 1 8 / 7 geplaatst ter 
vervanging van een hou
ten exemplaar. Het is de 
enige vuurtoren van dit 
type aan de Baltische 
Lee. 
In een Frans machine
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stempel dat in Penmarch 
nog tot 1 januari 1998 
wordt gebruikt, is een 
vuurtoren te zien met de 
tekst Eckmühl  un siècle 
delumière 18971997. 

JERSEY WILDLIFE [VI] 
Op 2 september geeft 
Jersey de zesde serie in 
de reeks Jersey Wildlife 
uit. Deze reeks is gewijd 
aan Jersey Zoo, in 1959 
door wijlen Gerald Dur
rell g^esticht. Zijn initiatief 
wordt voortgezet door 
de Jersey Wildlife Preser
vation Trust, waarvan 
Durrells weduwe, dr Lee 
Durrell, erevoorzitter is. 
De eerste vijf series wer
den uitgegeven in 1971, 
1972,1979, 1984 en 
1988. 
De dieren zijn ook hier m 
hun natuurlijke omgeving 
te zien. Op de zes zegels 
zijn zowel de Engelse als 
de Latijnse namen ver
meld. 

Op de zegel van 20 p. is 
een vroedmeesterpad
densoort afgebeeld, Aly
tes muletensis, die in het 
Engels wordt aangeduid 
als Mallorcan Midwife 
Toad. De toevoeging 
Mallorcan duidt op de 
vindplaats: de heuvels in 
het noorden van Mallor
ca. De restvan zijn 
naam [midwife ofwel 
vroedmeester) dankt de 
soort aan de merkwaar
dige gewoonte van het 
mannetje om de be
vruchte eieren als een 
snoer om zijn achterpo
ten te dragen totdat ze 
uitkomen. 
Het vingerdier [Dauben
tonia madagascariensis) 
op de zegel van 24 p. 
heeft een opmerkelijke 
Engelse naam: ayeaye. 
Het dier kwam oorspron



keiijk voor op Madagas
:ar; daar werd het in 
:ijn voortbestaan be
Jreigd, vooral omdat de 
ïilandbev/oners dachten 
Jat het dier ongeluk 
Dracht. Gerald Durrell 
jracht in 1990 zes vin
jerdieren naar Jersey 
loo, waar in 1992 het 
serste vingerdier in ge
'angenschap werd ge
)oren. 
Dp de zegel van 31 p. 
:ijn twee exemplaren 
an een edelparkietsoort 
s zien, Psittacula eques 
Engels: Echo parakeet). 
)eze soort komt alleen 
oor op het eiland Mau
itius. 
)p de zegel van 37 p. is 
en dwerqzwijn (Sus sal
anius) afgebeeld. De 
mtwerper van deze se
ie, de kunstenaar Wil
am Oliver, leidde on
angs een expeditie naar 
vssom om eff dwerg
wijnen te vangen. 2es 
aarvan zijn geplaatst in 
en speciaal onder
oekscentrum in Assam; 
e overige zijn voorzien 
an een zendertje weer 
1 het wild uitgezet. 
en renhagedis zien we 
p de zegel van 43 p. 
et gaat om Cnemiaop
orus vanzoi (Engelse 
aam St. Lucia Whip
til). De zeldzame soort 
Dmt uitsluitend voor op 
ie kleine eilandjes 

Aaria Major, Maria Mi
Dr en Praslin) ten zuid
3sten van St. Lucia, 
vee Madagascartalin
;n (Anos bernieri) zijn 
gebeeld op de zegel 
jn 63 p. 

DGELS UIT DE 
ISTRALISCHE 
ETLANDS 
het meinummer werd 
indacht besteed aan 
! tweede serie in de 
jstralische reeks The 
ature of Australia, ge
jd aan de wetlands 
loeraslanden) van Ka
du. Op 2 juni werd al

weer een nieuwe serie 
van vier zegels van 45 c. 
met afbeeldingen van 
Wetlands birds uitgege
ven, op dezelfde wijze 
vormgegeven als de se
rie uit april; ook nu wor
den uitsluitend de Engel
se namen vermeld. 
Op de zegel met de 
naam Jacana staat de 
Australische jassana (/re
diparra qallinacea), in 
het Engels ook wel Lotus 
fa/'rc/genoemd. Deze vo
gel was al eerder te zien 
op een zegel van 55 c. 
uit 1978. 
De Little Kinqfisherof Al
cedo pusilla] wordt ook 
wel kleine ijsvogel ge
noemd. 

De Brolga is een Austra
lische kraanvogel [Grus 
rubicunda). Deze vogels 
staan bekend om hun 
gracieuze manier van 
dansen. 
Op de vierde zegel is 
een zwarthalsooievaar 
{Ephippiorhynchus asia
ticus) afgebeeld. Deze 
vogel was eerder te zien 
op een zegel van 43 c 
uit 1990. Meer informa
tie vindt u in de rubriek 
Nieuwe postzegelboek
jes. 

BOMEN OP JERSEY 
In 1937 werd op Jersey 
een afdeling van Men of 
the Trees gevestigd, een 
instelling die zich sinds 
1922 bezig houdt met 
het instandhouden van 
bomen. 'Zestig jaar Men 
of the Trees op Jersey' 
was voor de PTT aldaar 
een mooie aanleiding 
om op 2 september een 
serie van zes zegels met 
afbeeldingen van bomen 
uit te geven Rechtsonder 
op de de zegels zijn bla
deren en vruchten van de 
afgebeelde boom in de
tail te zien. 
Afgebeeld zijn de vol
genden bomen: es 
[Fraxinus excelsior, 
20 p.), vlier {Sambucus 

nigra, 24 p.), beuk (Fa
gus sylvatica, 31 p.), 
tamme kastanje (Casto
nea sativa, 3 / p ), mei
doorn (Crataegus mono
gyna, 43 p.) en eik 
[Quercus robur, 63 p.). 

MONUMENTALE BOMEN 
IN SAN MARINO 
Het dwergstaatje San 
Marino gaf op 27 juni 
een serie van vier zegels 
met oude monumentale 
bomen uit. Als basis voor 

de RheinischDeutsche 
Kaltblut{80+40p{.),de 
Shetland pony 
(80140 pf.), de Haflin
ger(100i50pf.)ende 
Hannoveraner 
(200F80 pf.). 
Voor het postzegelblad 
Deutsche Briefmarken
Zeitung (DBZ) was de 
nieuwe Jugendser\e 
aanleiding om een inte
ressant artikel in het 
nummer van 6 juni te 
plaatsen. Wie de bijdra

de zegels dienden foto's 
die in verschillende sei
zoenen zijn genomen. 
Afgebeeld zijn op de ze
gel van 50 L. een den 
[Pinus pinea); op die van 
800 L. een eik [Quercus 
pubenscens); op die van 
1.300 L. een notenboom 
[Juglans regia) en op de 
zegel van 2.000 L. een 
perenboom {Pirus com
minus). 

PAARDEN 
Het jaar 1997 lijkt een 
goed 'Frieslandjaar' te 
worden. Elfstedentocht 
en Skutsjesilen kregen 
dankzij de Nederlands 
PTT al rilatelistische aan
dacht en nu is er ook nog 
de Duitse zegel van 
100150 pf. uit de Ju
oenc/reeks met een af
beelding van het Friese 
paard. De zegel  ver
schijningsdatum 9 juni 
maakt deel uit van een 
reeks van vijf paarden
zegels in het bekende 
Duitse vierkante formaat. 
De serie is duidelijk van 
een betere kwaliteit dan 
de Jugendseries met 
paarden die de Bondsre
publiek en WestBerlijn 
in 1969 uitgaven. 
Op de andere zegels 
van de nu verschenen 
paardenserie zijn te zien 

ge leest {PferdeBegleiter 
der Menschen seit Jahr
tausenden van Erich 
Wermelskirchen) weet 
meteen waarom het leuk 
is het thema paarden te 
verzamelen. 

ALANDSE 
STOOMSCHEPEN 
Aland onderstreept op 8 
september zijn zeevaren
de traditie met de uitgifte 
van twee zegels met af
beeldingen van stoom
s,chepen. De reders op 
Aland kochten meestal 
gebruikte schepen in 
plaats van nieuwe; dit 
gold zowel voor de zeil
als de stoomsch§pen. 
Twee van deze Alandse 
stoomschepen zijn va
rend op open zee afge
beeld. De namen van de 
schepen zijn rechtsonder 
op de zegels vermeld. 
Op de zegel van 
2.80 m. zien wede 
Thornbury; dit destijds 
23 jaar oude vrachtschip 
kwam in 1928 naar 
Aland. Het was.aange
kocht door de Angfar
tygs Aktiebolaget Alfa, 
zoals de Lundqvist Ship
ping Company vroeger 
heette. Het schip werd in 
hoofdzaak gebruikt voor 
het vervoer van hout. De 
maatschappij gebruikte 
dit schip nog 31 jaar. 
De Osmo is afgebeeld op 
d.e zegel van 3 50 m. De 
Alands La^tfartyg (tegen
woordig Aland Carqo 
Ships) kocht dit vracht
schip in 1910, toen het 
tien jaar oud was. In te
genstelling tot de Thorn
bury bleek de Osmo geen 
goede koop; het schip 
werd dan ook in 1912 al 
weer van de hand ge
daan. De Osmo vervoer
de hout, kolen en zout. 
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UNIEK in NEDERLAND 
5 samenwerkende N.V.P.H. winkeliers verspreid over het land 

BIEDEN U AAN 
van 15 augustus 1997 t/m 15 september 1997 

NEDERLAND 
cat. nr. 

141-143 
203-207 
212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 
232-235 
236-237 
238-239 

Kind 1924 
Rode Kruis 1927 
Olympiade 1928 
Kind 1928 
Hulpzegel 1929 
Kind 1929 
Rembrandt 1930 
Kind 1930 
Fotomontage 1931-33 
Gouden Glazen 1931 

Onze prijs 
postfris 

45,00 
100,00 
275,00 

65,00 
. 80,00 
115,00 
100,00 
95,00 

950,00 
150,00 

ongebruikt 

18,00 
37,50 
75,00 
23,50 
35,00 
35,00 
35,00 
35,00 

250,00 
65,00 

gebruikt 

12,50 
32,50 
60,00 
12,00 
2,50 

20,00 
27,50 
15,00 
5,50 

52,50 

Bestellingen per postbank is mogeiijl< met vermelding van serie Nr. 

U bent van harte welkom in de hieronder vermelde winkels 
Bekijk bovenstaande zegels of het andere moois dat in onze winkels in voorraad is 
FRANS JONEN G KEISER & ZOON LEIDSE POSTZH. JAN RIET W. MEURS 

GRAVENSTRAAT 30 PASSAGE 25 VROUWENSTEEG 3 MINREBROEDERSTRAAT 4 NIEUWSTRAAT 5 
1012 NM AMSTERDAM 2511 AB DEN HAAG 2312 DX LEIDEN 3512 GT UTRECHT 6701 DE WAGENINGEN 

TEL 020-6231319 TEL. 070-3462339 TEL. 071-5123233 TEL. 030-2316838 TEL. 0317-414318 
POSTBANK 3121427 POSTBANK 4262 POSTBANK 4083049 POSTBANK 371645 POSTBANK 966389 



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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346  56 35 75  Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtA'dam) 
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392396 
397401 
402403 
402b403b 
404 
405421 
422 
423427 
428442 
443 
444448 
449453 
454459 
460468 
469473 
474486 
487489 
490494 
495499 

105,— 
125,— 

90,— 
125,— 

80,— 
20,— 
62,50 
15,— 
47,50 
42,50 
45,— 
13,75 
41,25 
50,— 
17,50 
27,50 
45,— 
29,— 

560,— 
45,— 

170,— 
97,— 
15,— 

6,10 
6,65 
4,40 
2,20 
7,— 

240,— 
0,15 
2,10 
0,10 
0,90 
8,75 
0,15 
1,30 
2,80 
3,50 
7,50 
3,15 

90,— 
60,— 

7,20 
5,25 

= EIburg. Fax/Tel. 
3000  Lid K.v.K. 

500503 
504505 
506507 
508512 
513517 
518533 
534537+C 
538541 
542543 
544548 
549 
550555 
556560 
561562 
563567 
568572 
573577 
578581 
582 
583587 
588591 
592595 
596600 
601 
602606 
607611 
612616 
617636 
637640 
465b634b 
641645 
646 
647648 
649653 
654 
655659 
660 
661665 
666670 
671675 
676680 
681682 
683687 
688692 

7,— 
2,30 
3,50 
6,15 

14,90 
340,— 

1075,— 
14,— 
10,— 
15,75 
2,10 

49,— 
75,— 

9,10 
24,50 
28,— 
20,10 
23,65 

2,30 
17,50 
8,75 

69,95 
12,25 
0,50 

2 1 , — 
13,65 
17,50 
12,25 
31,50 
15,75 
25,40 

2,45 
4,20 

13,15 
0,90 

17,50 
1,60 

11,40 
15,75 
38,50 
12,25 
43,75 
12,25 
13,50 

3525 680148. Aut 
ir. 127300 

693694 
695699 
700701 
702706 
707711 
712 
713714 
715719 
720721 
722726 
727728 
729730 
731735 
736737 
738742 
743744 
745746 
747751 
752756 
757758 
759763 
764765 
766770 
771773 
774776 
777778 
779783 
784785 
786790 
791 
792794 
795799 
800801 
802806 
807810 
811 
812815 
816817 
818819 
820 
827828 
829 
830834 
835 

M.W. Karssen 
\LWiis KajatauaQT 
5,25 
7,70 
7,50 

14,35 
15,75 

1 , — 
1 , — 

10,50 
1,15 

14,70 
3,15 
1,75 
8,75 
3,10 

11,20 
5,75 
2,50 

11,90 
7 — 
0,30 
4,90 
1,25 
5,05 
2,40 
8,40 
0,85 
4,50 
1 , — 
5,60 
1,10 
0,40 
2,80 
1,20 
2,80 
0,45 
0,15 
0,90 
0,20 
0,55 
0,10 
0,30 
0,10 
1 , — 
0,10 

Dtel. 0652 915955 

836838 
839 
840841 
842846 
847848 
849853 
854 
855 
856857 
858 
859863 
868869 
870874 
875 
876 
877881 
882883 
884885 
886888 

0,50 
1,10 
0,40 
0,85 
0,25 
1 , — 

27,— 
0,10 
0,30 
1,50 
1 , — 
0,40 
1 , — 
1,50 
0,10 
0,90 
0,60 
1 , — 
7,80 

886888 VEL 89,— 
889893 
894898 
899 
900 
901905 
906907 
908 
909911 
912916 
917 
918919 
920924 
925926 
927929 
932936 
937 
939 
940 
939a 
965969 
970 
971972 
973974 
975977 

0,90 
1.15 
3,25 
0,10 
1,30 
0,50 
0,10 
0,65 
1,50 
5,— 
0,60 
1,50 
0,75 
1,35 
1,85 
6,— 
1 , — 
0,45 
2,— 
2,25 
0,15 
0,85 
0,65 
0,90 

Bestellingen a 
Bezoek na telt 
afspraak. (Gee 

978982 2,10 
983 13,— 
985989 2,80 
990991 0,75 
992995 1,50 
9961000 ■ 1,40 
1001 9,— 
10031006 1,80 
10071008 1 , — 
10101011 0,65 
10121014 0,60 
10151019 1,40 
10201023 1,65 
1024 5,— 
1025 0,25 
10261029 1,65 
10301031 0,60 
10321035 1,50 
1036 0,30 
1037 0,40 
10381041 1,50 
1042 7,50 
10431045 1,35 
1043a1045a 1,35 
10461049 1,50 
10521054 5,90 
1052paar 12,50 
1063 3,— 
1083 1,80 
10981102 2,50 
1098A1102A 2,50 
B i o k 9 e n 4 10,— 

Roltanding 
Postzegelboekjes 
Luchtpostzegels 
Portzegels 
Brandkastzegels 
Dienstzegels 
Interneringszegels 
Enz. prijs op aan
vraag. 
+C = met foto certificaat 

.u.b. schriftelijk. 
sfonische 
'n winkel) 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, DE VERMELDING VAN NAAM 
EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUAAMER) IN DE ADVERTENTIE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME AND 
ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN OUR SMALL ADS IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTAHET, ANGABE NAME 
UND ADRESSE (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 
Eerste-dagenveloppen nrs 7,8, 10, 
11,12,14t/mS52 Cat ƒ5800 , - Nu 
ƒ 1 2 5 0 - J Verhoeven, Living-
stonelaan 245, ^526 H G Utrecht, 
tel 030-2881740 

Postzegelverz. in 20 aulbums! 
W O MotiefVerzamehngen Een 
koop ƒ 2000,- J V Irsel, tel 
0416-31S494 

USA vlag/staten ƒ 39 , - \ oge l s / 
staten ƒ 29, - d ieren/s ta ten ƒ 29 -
presidenten ƒ 3 5 - bloemen/sta
ten ƒ 2 9 , - dino-sheet ƒ 19,- paci 
ficsheet ƒ 38 , - Alles gest giro 
1282149 tnv J Dijkstra, Linden-
oord 20, 8172 AL Vaassen Man-
colijst mogelijk 

1 Kg. afgeweekt wereld ± 22000 
zegels met grf ƒ 6 5 , - 1 Kg tele
foonkaarten ± 250 stuks uit 34 
landen ƒ 90 - J Koning, Den 
Haag Giro 6698416 Tel 070-
3972999 

Gratig prijslijsten van DDR, Scan 
dinavië, Luxemburg, Zwitserland, 
Liechtenstein, Australië F v 
Loc, Lijslerveld 7, 2727 AJ Zoeter 
meer, tel 079 3312430 

Israel, Palestijns gezag en gehele 
wereld. Nieuwe uitgiften tegen 
nominiG^ waarden Ongelooflijke 
aanbieding, kostbaar geschenk, 
beste voorwaarden, prijslijst gra
tis Eilat Philatehc Club, postbus 
542/32 Eilat, Israel 

700 Zegels W-Europa veel grf 
H W en kpl series J 10,- Giro 
3330084 Boetzkes, Baroniehof 
100 Helmond 

Frankrijk, Franse Koloniën 10 et 
per W Fr Stort ƒ 1,60 op giro 
4413053 tnv R van Munster, 
Burg Bouwensweg 4, 6631 BB 
Horssen voor ontvangst prijs
lijst (en) 

Ned. 500 postst. met uitsluitend 
bijz R-strookjes {congressen, 
etc ) periode 1940-95 incl dubbe
le Voor hoogste bieder boven 
ƒ 3500 - Brouwer tel 030-
6042244 

Philatelie 83 t /m 95 in originele 
band en 96 \os f 150,- F M Col 
let, tel 0575-524143 

Collectie's Rusland xxx en xx v a 
ƒ 7500,- Een leuk begin voor een 
nieuwe verzameling C \ Beye 
ren, tel 010-4229820 

Nederland compl. collecties 1976 
t / m 1996 inc kerstv ƒ 700 - div 
vel kind zegels 30% cw 2 davo 
alb II/IIl bl klemstr ƒ 100,- J 
Wijnen, tel 0165-536813 

Gelopen poststukken met the
ma's ansichtkaarten Duitse-reich 
dierenkaarten rokjeskaarten aan
delen mw A N Briggeman v / d 
Schelde Tel/fax 0181485036 

Ned. opruiming FDC s blanco/ be 
sehr, autb, post/ FF/gest maxkrt J 
Lamantnp Son tel 0499-474163 

Rusland ongebruikt 1941/ '46 in 
boekje van ministerie buitenland
se zaken origineel C W ƒ 1600,-
Vr pr ƒ 395 , - = 25% C v Beve-
ren, tel 010-4229820 

Baltische staten op bnef ook klei
nere plaatsen w o aangetekend 
A P van Ooijen, Dijkwater 170 
Zoetermeer, tel 079-3510520 

Collecties pfr. Cyprus frs 1465 
ƒ 175,-, Malta trs 2170 ƒ 275 , -
Zweden frs 5600 ƒ 475,- Gratis 
prijsl J GJ v / d Kind, s-Graven-
hage, tel 070 3464746 G 14300 

Stort ƒ 2 5 , - ƒ 30 , - ƒ 40 ~, op giro 
294722 van F v d Waarsenburg 
Weert U ontvangt 600-700-800 
verschillende Nederland met veel 

DDR-jaargangan** uit 1965 t / n 

1989, i e d e r / 3 5 , - Kolltktie 1965 
t / m 1990 compleet ƒ 880,- Bij 
vooruitbetaling -5% (postbank 
6846173) t n v E \ d Linden, 
Postfach 185551 D-45205 Essen, 
fax 0049 2054 15439 Porto /" 8 -
extra 

400 Muziek ƒ 48, - , 200 kastelen 
ƒ 22,75, 200 kerken ƒ 39,-, 300 
u n i f o r m e n © / 68,- , 500 vogels 
/ 45 , - , 300 Zwitserland / 46 , - Jac 
van Welsenis, Coloniastraat 57, 
3024 TA Rotterdam Gironr 
6513551 

T k 100 verschillende klein-for-
maat zwart-wit molenkaarten 
ƒ 50 , - plus / 5 , - porto Postbank 
4200541 tnv G J van Soest, Burg 
Haefltensstr 44, 3991 DC Hou
ten 

Jaargangen Philatelie 1956 1997 
tegen ieder aannemelijk bod af
halen C de Vries van Sterns, 
Zaandam, tel 075-6353144 

Bod gevr. FDC 63-163 m naam, 
164-358 blanco T v Geffen, Hil
versum, tel 035-6237243 

Nederland en Ver. Eiwopa***, 
V a No 1 Stuur uw no 's ont

vang mijn pnjs F Ghyben, Zo-
negge 1916, 6903 GV Zevenaar, 
t e l / f ax 0316-529241 

Veld-censuur-krijgsgev-kamp en 
Dienstpost Div Oor logen/Lan
den J Hoogakker PB 181 7040 
AD 's-Heerenberg, tel 0314-
662518 

Duitsland Aanbieding veel grf. 
Deze m n d 150 gest ƒ 1 5 - 500 
gest / 40 , - Giro 2300785 RSD 
Lindelaan 23, 1775 GK Midden 
meer Ook het adres voor uw 
mancohjsten europese landen 

Vele partijen, coli, en restanten. 
Centre filatelie Havenstr 43, 
3441 BM Woerden, tel 0348-
423885 Lijst op aanvraag Ook 
uw manco-lijst is welkom 

Duitsland & BerUjn: Gest 10-
40% Postfris 35 50% Vraag prijs
lijst 35 Versch vanaf 1-1-96 tot 
heden v o o r / 10,- Giro 1257797 
tnv B C van Verseveld, De Ol
men 80, 6903 BP Zevenaar 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc J Stienstra, Barietgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer, tel 079 
3610229 

Polen Joegoslavië, Roemenië, Al
banië, Honganje, Bulgarije, Tsje-
choslowakijke PZH Robert Wik
tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit

tard, t e l / f ax 046-4512751 Ook 
rariteiten' 

250 Grf Africa veel motief / 25 , -
kontant m brief of op giro nr 
1834376 Huls b v , H I Kingstr 
55, 6245 GH Eysden, tel 043-
4093495 

Nederland en Zwitserland pfr en 
gestemp Gratis prijslijst Filatelie 
'De Boeier' Klipper 75, 2991 KL 
Barendrecht 

Indonesië pfr stuur uw manco-
lijst Zonneb loem/Pranko v a 
40% Tevens W N F , dieren, par
tijtjes en nieuwtjesdienst M 
Snoek, D Wierengastraat 45, 
1602 TK Fnkhuizen, t e l / f ax 
0228-318267, na 18 00 uur s v p 

GEVRAAGD 
Marokko koninkrijk gevord verz 
idem Syrie Andnese , Heersdijk 3, 
5688 NW Oirschot 

E n g e l a n d / G u e r n s e y / A l d e r n e y 
frankeergeldig / 2 ,30/L Jersey/ 
M a n / 1 , 8 0 / 1 Amerika / 1,20/$ 
Brouwer, Kollum, 058-2886836 

Verzamelaar zoekt Firmaperfora
ties. Koop of ruil W J Manssen 
Laan der V N 31, 3844 AD Har 
derwijk, tel 0341-417980 

Voorloper bestellerst. van Amst 
1853, Breda, Culemborg, Dor
drecht, Haarlem, Harderwijk, Nij 
megen, Velp R Pijning, Dom 
melstr 12, Alkmaar, tel 
0725112270 

Kreta frankeer/fiscaalzegels + 
poststukken Brandsen, Zwanen-
kamp 604, 3607 PJ Maarssen 

Italië gebruikt betere zegels 1900-
1950 + lp, port, soc rep etc N Cre-
mer, Postb 4,1800 AA Alkmaar 

Wereldmuziekconcour poststuk 
met aantekenstrookje en stempel 
1962 A Haan, tel 045-5416245 

Engeland: alle 2p blauw behalve 
1840 koop of ruil A P van Ooy 
en, Dijkwater 170, 2715 EJ Zoeter 

Engeland/Guernsey nom 
/ l , 9 0 / £ J e r s e y / I e r l a n d / l ,85/£ , 
Man ƒ 1 80 /£ , Smits Socrates-
straat 192, 7323 PL Apeldoorn 

Zegels en enveloppen met zegels, 
waarop Fokker-vliegtuigen zijn af
gebeeld Gehele wereld gebruikt 

en ongebruikt P E van Dijk, tel 
0251-651522 

Postfrisse frankeergeldige zegels 
Nederland. PJ Rotgers tel 010-
4205276, fax 010-4552991 

Aiman/Manana 1972 NI Nrs 
1153 t / m 1174 Tel na 18 00 A 
Sprangers 072 5621728 

Den brenger/st(uiver) op brief 
B Lampe, tel 0593592246 

Hong Kong mi 171/2 postfris 
ƒ 400,- F Boers, tel 079-
S422414 Postbus 6080, 2702 AB 
Zoetermeer 

Collectie China postfris of onge 
bruikt ook losse series e n / o f blok
ken Tevens macau collecties M 
Pnns , te l 020-6960165 

Veldpost enveloppen met em 
bleem Ned Indie 1945-50 en vraag 
zichtz envel Ned -Indie G A 
Hamstra, Kerkstr l ,Zu idhorn 

Frankeergeldige postzegels Ne
derland en alle West-Europese 
landen J F P Peerenboom, tel 
0499-475622 

Te koop gevr voor het nieuw te 
openen postmuseum te Tel Aviv 
filat literatuur, liefst m Fr , Du of 
Eng Aanb graag Ned Isr Phil 
p / a G G Cohem, Assumburg 66, 
1081 GC Amsterdam, tel 
6420837 

Postfrisse frankeergeldige zegels 
Nederland. PJ Rotgers, tel 010-
4205276, tax 010-4552991 

Grootrond op zegels serie 56/80 
stempel goed leesbaar J Oprel 
Groenendaal 165, 3011 SR R 
dam 

Kleinrond stempels Nederland 
compleet op zegel F Pluijm, L v 
Meerdervoort 967, 2564 AJ Den 
Haag, tel 0703688710 of 
0703548779 

DIVERSEN 
Ruilen Zend 100-200 RSA of Aus
tralië Zelfde aantal retour we
reld R V d Wolf, C v Bruggen-
singel 64, 3069 WD Rotterdam 

Ruilen stuur mij 150 of meer Ned 
grf ret wereld M v Balgoyen, 
Rozenstr 69 3772 J H Barneveid 

Fil. vereniging zuidelijk Afrika 
rondzending veilingen, eigen bi

bliotheek, nieuwsbrief Informa
tie FVZA pb33223, 3005 EE Rot
terdam 

Stuur 100 Indonesië, Italië of 
Frankrijk grf 150 wereld retour 
Lankhorst, Wormerstr 7 Edam 

Wilt u uw verzameling voordelig 
uitbreiden^ Vraag dan onze ver 
lingcatalogus aan Van Dal, post
bus 773, 5700 AT Helmond fax 
0492-529863, E-mail vandal@wor 
d o n h n e n l , tel 0492-522224 (n. 
19 00 uur) De moeite waard' 

Israel jaargang 1996 ƒ 67 , - (ze 
gels + bloks) automaatzegels kers 
1995 / 16,-, kerst 1996 ƒ 18,- (f 
waarden) ook info voor abonne 
meuten A Bouwense, tel 0113 
212762 

Contactgroep Italic Ruildager 
rondzending veiling Inl L vd 
Meer, Voorstr 23, 2201 H 
Noordwijk 

Studiegroep Britannia de verza 
meiaars van Engeland en Eng 
geb. organiseren 4 keer per jaa 
een bijeenkomst in Nieuwegein 
Eigen rondzending, veilmgen 8x 
en clubblad Secretaris L vai 
Dijk, Lek 54, 1703 KJ Heeihugo 
waard, tel 072-5711935 

Israel: verzorging van abonnt 
menten 5 of meer abon extr 
korungen inl A Bouwense, te 
0113-212762 

Philatelie per 1 maai t in de loss 
verkoop 

RESERVERINGSBON VOOR KLEINE ANNONCES VOOR ABONNEES 
De rubriek Kleine annonces is alleen voor abonnees van het maandblad 'Philatelie' Voor een advertentie van drie regels betaalt u f 10 Elk 
regel meer kost f5 - Vermelding van uw naam in de advertentie is verplicht Plaatsing onder nummer kost f8 - extra 

rubriek □ aangeboden □ gevraagd □ diversen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Stuur deze bon en een betaalkaart (reke Naam 
ningnummer 490485774 ABN/Amro, t n v 
Bosch & Keuning Grafische Bedri|ven bv te Adres 
Baorn) aan Bosch & Keuning grafi
sche bedrijven. Afdeling Acfvrerten Postcode 
ties. Postbus 345 , 374() AH Baorn 
Vermeld hiernaast uw naam een adres Plaats 

11 * i v. 

. ï» ï* i. i *l 

f io 
f l5 
f20 
f25 
f30 
f35 



SAN MARINO 
de vreugde om in cultuur te investeren 

Voor meer informatie omtrent deze postzegels kunt u contact opnemen met uw handelaar, 
of schrijven naar Filagent Nederland B.V. • windbrugstraat 13-13 • 7511 HR Enschede 



DEZE SCHITTERENDE CATALOGUS IS VANAF 10 SEPTEMBER 
VERKRIJGBAAR BIJ DE POSTZEGELVAKHANDEL 

NU MET OVERZICHT PTT-MAPJES 
EN VERNIEUWDE OPZET EERSTE-
DAG-ENVELOPPEN NEDERLAND 
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