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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal iiet best geotiënteerd 

GRATIS TAXATIE 
22 t/m 26 

juni 
en 

29 juni 
t/m 3 juli 

POSTZEGEL EN MUNTENCOLLECTIES 
VAN DE HELE WERELD 
ROKIN 60 AMSTERDAM 

Onze experts zijn aanwezig van 
10.00 tot 16.00 uur 

Grote objecten bezoek aan 
huis eventueel mogelijk. 

NEDERLANDSCHE 
POSTZEGEL EN MUNTENVEILING 

0206230261 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

4̂ 0 Voor internationale veilingen, contante verkopen en adviezen. 
Rokin 60 1012 KV Amsterdam  TEL. 0206230261  FAX 624238(1 



^ . het PHILAPOST 
Berkel en Rodenrijs 

adres 

:J3JJ^ 

steékal^mgj 
10 Luxe Albums + Bonus! 

100% Kwaliteit, 50% minder Geld! 
Uitsluitend grote albums met onder andere een Superdik Instee^lbum 

30/60 W (Witte bladen/bladzijden). f 
30/60 W is ijzersterk in linnen gebonden en volledig 

vlakliggend met dubbele schutbladen. 

Gratis Bonus t.w.v. fl. 49,-
20 complete thematische uitgiften 

Gratis snelle bestellersbonus: 
Miniture Sheet Michel DM 1.440,= t.w.v. ƒ1. 399, 

(zolang de voorraad strekt) 

Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrijs 

Bezoek uitsluitend op afspraak of tijdens de Open Dagen van 
Philapost iedere eerste vrijdag en zaterdag van de maand van 

10 00 uur tot 17 00 uur behoudens feestdagen 411 
/ERINGSVOORWAARDEN PRIJZEN VOOR POSTZEGELS EN WONDERDOZEN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT BETALEN GRAAG NA ONTVANGST VAN UW BESTELLING MET DE 
ESLOTEN ACCEPTGIRO DE BETALING MOET 14 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BESTELLING ZIJN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST EEN BETALINGSHERINNERING KOST 

10= BIJ BESTELLINGEN MET EEN FACTUURWAARDE VAN MINDER DAN fl 100,= WORDT EEN BIJDRAGE IN DE VERZENDKOSTEN VAN fl 10,= BEREKEND PHILA, PHILAPOST EN 
iNDERDOOS ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN PHILA B V GOEDEREN BLIJVEN ALTIJD IN EIGENDOM VAN PHILA B V TOT VOLLEDIGE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN 
LA B V IS INGESCHREVEN BIJ DE K v K TE 'S GRAVENHAGE ONDER NUMMER 235724 
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A U K T I O N E N FUR B R I E F M A R K E N U N D M Ü N Z E N 
R A T H E N A U S T R A S S E 13 / 14 • D 3 0 1 5 9 HANNOVER 
TELEFON 0 5 n / 32 16 00 und 32 68 82 TELEFAX 0511 / 32 67 35 

EsuMBhcd 9 * 

Im laternet mit jeweils aktuellem Auktions-Katalog http-//www.lnterphlla.(le 

http://www.lnterphlla.(le


B R I E V E N , P O S T W A A R D E S T U K K E N , 
P R E N T B R I E F K A A R T E N 
Wij hebben een groot assortiment Nederland: 

brieven, postwaardestukl<en, oude prentbriefkaarten, FDC's 
vig. Okker-Avezaath, maximumkaarten, kinderbedankkaarten, 
luchtpost, enkelfrankeringen, censuurbrieven, 
gelegenheidsstennpels, machinestempels, afstempelingen 
(kleinrond - grootrond - dubbelring - type rader). 

Tevens beschikken wij over een ruime voorraad Ned. Indië, 
Nw. Guinea, Curagao, Suriname. 
Naast Nederland en de koloniën hebben vî ij ook een uitgebreide 
stock poststukken van vrijwel alle landen van de wereld en 
MOTIEVEN. 
Postzegelhandel J . D. Alderkamp 
Postbus 2209, 3500 GD Utrecht, tel. 0183-502057 of 06-55155212 
bezoek na afspraak. 
WIJ ZIJN ALTIJD KOPERS VAN BRIEVEN, PRENTBRIEFKAARTEN, ETC. 

BREDENHOF NIEUWS 
B I \ M ; \ G F ; K U \ I I ; \ K I L O H W K : 

AUSTRALIË grootformaat 
BELGIË grootformaat en missie, zo uit fiet klooster 
DLJITSLAND grootformaat met veel nieuw 
ENGELAND grootformaat en missie met de nieuwste 
ENGELSE gebieden met veel Azië en tioge waarde 
FINLAND grootformaat en missie met veel 1998 
LLJXEMBURG grootformaat en missie met betere 
waarde 
NEDERLAND tot de nieuwste met veel betere 
WERELD SUPER MISSIE direct van kerken en kloosters 
ZWITSERLAND grootformaat en missie 

Voor prijzen zie vorige advertenties. Prijslijst op aanvraag. 

M^BIEDÎ G \m DE MWm 
E^GELA^D MISSIE 9 KG ^ l ƒ 140,-

IN ONZE WINKEL ALTIJD AANBIEDINGEN KILOWAAR, 
INSTEEKBOEKEN EN KLEMSTROKEN PER 250 GR OF KILO. 

BREDENHOF 
Bovenstraat 286° 
3077 BL Rotterdam 
TEL. 010-4826725 

Winkel gesloten op maandag. 
Verzendkosten 7,50. 

Boven de 200,- geen verzendkosten. 
Giro 7231950. Bank 401819582. 

N I E U W ZEELAND 
chriftelijke 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 

emaihnzs tamps@hotmail.com 

Stuur ƒ 15 - en u ontvangt de 1998 kleurencatalogus van NZ. 
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4 9 " 
50/55" 
tête-beche 
61b" 
7 8 " 
8 0 " 
82/83" 
84/86" 
87/89" 
90/94" 
9 5 " 
9 6 " 
9 7 " 
9 8 " 
9 9 " 
100" 
102/03" 
104" 
105" 
106" 
107/09" 
110/13" 
114/20" 
121/28" 
129" 
130" 
1 3 1 " 
132/33" 
134/35" 
136/38" 
139/40" 
141/43" 
144/48" 
149/62" 
163/65A" 
163/65B" 
166/68" 
169/76" 
171 Af 
Blok" 
177/98" 
199/02" 
203/07" 
208/11" 
212/19" 
217A" 
220/23" 
224" 
225/28" 
229/31" 
232/35" 
236/37" 
238/39" 
240/43" 
244/47" 
248 /51" 
252/55" 
256" 
257/60" 
261/64" 
265/66" 
267/68" 
269" 
274/77" 
278" 
279/82" 
283/86" 
287/88" 
289/92" 
293/95" 
296/99" 
300/04" 
305/09" 
310/12" 
313/17" 
318/22" 
323/24" 
325/26" 
327/31" 
332/45" 
346/49" 
332V/37V" 
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1250,— 
75,— 

175,— 
475,— 

2950,— 
37,50 

650,— 
48,— 
28,— 
50,— 
50,— 

144,— 
250,— 
—,— 

975,— 
280,— 
525,— 
475,— 

12,50 
295,— 

28,— 
98,— 

148,— 
120,— 
850,— 
600,— 
275,— 
125,— 
275,— 

35,— 
38,— 
98,— 

D.R 
875,— 
875,— 

27,— 
22,50 

275,— 
1200,— 

42,— 
84,— 
42,— 

250,— 
1 9 5 , -

55,— 
78,— 
90,— 
84,— 
77,— 

725,— 
125,— 
125,— 
325,— 
126,— 

77,— 
48,— 

205,— 
128,— 

80,— 
105,— 

44,— 
144,— 

98,— 
140,— 

88,— 
20,— 
75,— 
16,50 
54,— 
46,— 
50,— 
15,— 
46,— 
55,— 
20,— 
30,— 
50,— 
32,50 

575,— 
5,— 

350/55-
356/73" 
371 los" 
372 los" 
373 los" 
356a/d" 
374/78" 
379 /91" 
379a/d" 
392/96" 
397 /01" 
402/03" 
402/038" 
404+422" 
4 2 2 r 
405 /21" 
423/27" 
428/42" 
444/48" 
449/53" 
454/59" 
460/68" 
462 los" 
469/73" 
474/89" 
487/89 (3)* 
490/94" 
495/99" 
500/03" 
504/05" 
506/07" 
508/12" 
513/17" 
518/33" 
534/37" 
538 /41 " 
542/43" 
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" 
6 0 1 " 
602/06" 
607 /11" 
612/16" 
617/36" 
637/40" 
465/634b 
fosfor" 
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 " 
712b" 
712fkeur" 
713/14" 

44,— 
175,— 
45,— 
60,— 
50,— 
9 9 , -
18,— 
9,50 
9,50 
6,50 
3,— 
9,50 

255,— 
0,50 

25,— 
3,50 
1,50 

12,— 
2,— 
4,50 
5,— 

12,— 
10,— 
5,— 

1 6 0 , -
• 75,— 

9,— 
7,50 
9,— 
4,— 
5,— 
9,— 

20,— 
350,— 

D.R 
18,— 
14,— 
24,— 

4,— 
56,— 
78,— 
11 ,— 
2 8 , -
33,— 
24,— 
28,— 

3,50 
20,— 
10,— 
75,— 
15,— 

1,— 
24,— 
16,— 
20,— 
15,— 
40,— 

18,— 
30,— 

4,— 
7,— 

18,— 
2,— 

20,— 
2,50 

15,— 
19,— 
40,— 
14,— 
50,— 
14,— 
15,— 

8,— 
10,— 
9,— 

16,— 
18,— 

2,— 
17,50 

650,— 
2,— 

1 
NEDERLAND 
Postfris zonder plakker 

Prijsactief 
715/19" 
720/21" 
722/26" 
727/28" 
729/30" 
731/35" 
736/37" 
738/42" 
743/44" 
745/46" 
747/51" 
752/56" 
757/58" 
759/63" 
764/65" 
766/70" 
771/73" 
774/76" 
777/78" 
779/83" 
784/85" 
786/90" 
7 9 1 " 
792/94" 
795/99" 
800 /01" 
802/06" 
807/10" 
811+835" 
812/15" 
816/19" 
820+829" 
830/34" 
836/38" 
839" 
840/41" 
842/46" 
847/48" 
849/53" 
854 " 
856/57" 
858" 
859/63" 
870/74" 
875" 
877/81" 
882/83" 
884/85" 
886/88" 
886/88 VEL* 
889/93" 
894/98" 
899" 
901/05" 
906/07" 
909 /11" 
912/16" 
917 " 
918/19" 
920/24" 
925/26" 
927/29" 
930+931" 
932/36" 
937 " 
939" 
939a" 
9 4 0 " 
941/58" 
952/58b" 
fosfor 
978/82" 
983 " 
1001 " 
1024" 
1042" 
1052/54" 
1052 paar" 
1307/08B" 

12,— 
2,— 

17,— 
4,— 
3,— 

10,— 
5,— 

16,— 
8,— 
4,— 

15,— 
10,— 
0,70 
7,— 
2,— 
8,— 
4,50 

12,— 
2,— 
7,— 
2,— 
8,— 
2 , -
1 ,— 
4,— 
2,— 
4,— 
2,— 
0,40 
3,— 
2,— 
0,50 
3,— 
2,— 
2,50 
1 ,— 
3,50 
0,75 
3,50 

35,— 
1,25 
5,— 
3,50 
3,50 
5,— 
3,— 
2,50 
3,50 
9 , -

' 9 5 , — 
3,— 
4,50 
6,— 
4,90 
2,— 
2,50 
6,50 

10,— 
2,50 
6,— 
3,— 
5,— 
1 , — 
6,75 

12,50 
3,50 
6,50 
1,75 

32,50 

27,50 
6,— 

18,— 
14,— 
10,— 
12,50 
9,— 

17,— 
30,— 

Postfris, losse 
waarden en niet 
aangeboden zegels 

meest leverbaar 
gaarne mancolijst. 
boekjes 
1293" 5,— 
1305" 5,— 
1328" 5,— 
1352" 5,— 
1375" 5,— 
1384" 5,— 
1402" 5,— 
1427" 5,— 
1447" 5,— 
1471 " 5,— 
1524" 7,50 
1535" 7,50 
1560" 9,— 
1611" 9,— 
Spec, prijs per 
jaargang: 
1970" 40,— 
1971 " 35,— 
1972" 30,— 
1973" 30,— 
1974" 39,— 
1975" 15,— 
1976" 33,— 
1977" 17,— 
1978" 16,— 
1979" 14,— 
1980" 17,— 
1981 " 92,— 
1982" 16,— 
1983" 25,— 
1984" 29,— 
1985" 28,— 
1986" 29,50 
1987" 55,— 
1988" 38,— 
1989" 34,— 
1990" 36,— 
1991 " 75,— 
1992" 53,— 
1993" 70,— 
Onze jaargangen 
zijn incl. carnet 
kerstvellen echter 
niet. Kerstboekje/ 
Kerstvellen 
PB.37 18,— 
1419a 15,— 
1439a 19,50 
1461a 15,— 
1487a 15,— 
1542/43a 15,— 
Roltanding 
1/18" 1650,— 
19 /31" 525,— 
33/56" 690,— 
57/70" 390,— 
71/73" 310,— 
74/77" 175,— 
78 /81 " 80,— 
82/85" 125,— 
86/89" 110,— 
90/93" 155,— 
94/97" 155,— 
9 8 / 0 1 " 148,— 
ook losse waarden. 
Luchtpost 
1/3" 290,— 
6 /8 " 98,— 
9 " 120,— 
12/13" 725,— 
Porto 
67a" 20,— 
68a" 25,— 
6 7 b " 170,— 
6 8 b " 520,— 
80/106" 66,— 
80a/105a" 320,— 

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

J.H. ACKERMANN 
R0SENDAEL2-1121HH LANDSMEER- TEL. 020-4823966 

mailto:tamps@hotmail.com


P O S T Z E G E LVEI LI N G '.?^'^^VJ.%.o.. 
KANTOORADRES: 

I I ^ " ^ ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ 1 1 JAN VAN GALENLJÖAN 5 
* I VH ff I mßMM k« I I I "^441 JO NIJVERDAL 

i l H m^ ^ ^ U ^ m I 1 m^ I T E L E F O O N 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

VEILING 96 
4 juli 1998. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 3 juli van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur -11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 

In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 

Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr. 97, te houden op 19 september 1998. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiateiistische benodigdheden. 

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

NIEUWE MICHEL 
EDmES ZOMER 1998 

Oostenrijk-Speciaal 1998 
Zwitserland-Liechtenstein Spec. 1 9 | | . 

10 juli: 

1 4 
Duitsland 1998/99 in kleur 
Oost-Europa 1998/99 

4 september: West Europa 1998/99 in 2 delen 

ƒ 4 7 , -
4 9 , -

t 
ƒ 39,90 
ƒ 7 4 , -
ƒ 9 8 , -

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4, 
3707 AN Zeist, tel 030-6924800 
fax 030-6933011, postbank nr 1700 

MOTIEVEN 
Prijslijsten gratis op aanvraag: 

I. Dieren Z. Planten 
3« Spoorwegen 4» Padvinderij 
5. Schepen 6. Lucht-/Ruinitevaart 
7. Schilderijen/Kunst 8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE - BLOKKEN 
(meer dan SOOO verschillende velletjes) 

Lijsten van verschillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
Cvelle^es van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C.ODR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO GONSER 
An der Clemenskirche 12 

D - 48143 Munster, Duitsland 
Tel . : 0049 XSX 45275 Fax: 0049 251 46718 
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1998, nummer 863 

maandblad Philatelie waarin opgenomen 
Philatelist IS een uitgave van de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fhankeliike Stichting Nederlandsch Maand 11:» J _ u / s m i r l w n n Aa f i l n l n l i a 
I voor Philatelie te Den Haag " " ° ® W e r e i O V O n O e T l i a i e i i e , ■ , , , . ,  , 

.̂ .. ^ 4 1 6 / 4 1 7 
It maandblad zijn  buiten verantwoordelijk F i l a t e l i s t i s c h e e v e n e m e n t e n 
I van de redactie  de officiële mededelingen ^ l 3 / 4 ] 9 
de Nederlandse Bond van Filatelisten l iÄ« l r«r i r» l# i r i i r * 
ïnigingen opgenomen D O e K C n p i a n K 

.̂  419 
latelie verschijnt omstreeks het midden van V e n o m e l o e b i e d N e d e r l a n d 
naand uitgezonderd in juli 4 9 0 / 4 9 1 
jfdredacteur Stempelnieu>vs 
I Knikman AIJP 422 
f ^ 2 i276BPHu,zen ZecstToat 8 2 , 'sGrovenhoge 
foon 03552 54 391 » , ^ , 
fax 0355240926 ; • • ;••.• , ^■^^ 
aii phiiateiie@tip ni Verenigingsodressen 
)Site http//www tip nl/users/philatelie 4 2 8 / 4 2 9 / 4 3 0 
|/ertent.everkoop: ^en bescheiden parel a a n de Grote Zavel 
uvïer Media bv ■•; 4 3 1 
thus 345 Nieuvs^e postzegelboekjes 
»AHBaarn 432 /433 
f"oon' ^'03554 82 341 Filatelie op de basisschool 
fax 0355482344 4 3 4 / 4 3 5 
, , _, Luchtpostnieu>vs 
innementenadministratie "^ > q c 
(lachten over de bezorging ' i l nmu ILl' I L ■■"IV 
uw/er Media bv mevr M Steentjes Programma NVPHpostzegelshow krijgt vorm 
tbus 30225 6803 AE Arnhem 4 3 6 / 4 3 7 
foon 026 3231123 Lezerspost 
eswijzigingen. • ^. ^....^ 4Jö 
iswijzigingen moeten worden opgegeven Eerstedagbnef met 10 'z>varte pennies te koop 
de secretaris van de vereniging of 4 3 9 
ling waarvan de ontvanger lid IS \i£^twrtmairiaï\ioAtioirti^ 
n/nd/wdue/eaéonnees(zi| die het blad v e r z a m e i g e o i e a D e i g i e 
tstreeks aan de Stichting betalen) .̂  4 4 U 
j en een adreswijziging aan de administratie H o n d e r d j a a r R o b o b o n k 
'' "'*""'"^ 4 4 6 / 4 4 7 / 4 4 8 / 4 4 9 / 4 5 0 / 4 5 1 
nnemenien Bondspagina's 
|n twee wijzen van abonneren 4 5 2 / 4 5 3 / 4 5 4 
in co/Zecf/e/ato/rnemenrvoor aangesloten P o S t W O a r d e S t u k k e n 
nigingen het abonnement voor leden is in 4 5 6 / 4 5 7 / 4 5 8 
ontnbutieinbegrepen . . . . . . . ^ . . . ^ . ...._. . . . . ^ ^ j ü / . ^ j / / . ^ j o 
n individueel abonnement Het O p S t a p i n e i g e n l a n d 
inementsgeld moet bij vooruitbetaling wor .. . 4 5 9 / 4 6 0 / 4 6 1 / 4 6 2 
overgemaakt tarieven voor 1998 N i e U W O p h e t p O S t k o n t O O r 
inen Nederland f 39opgiro5005485 van r 1 ^ A T 
lichting Nederlandsch Maandblad voor • ; ; ; ■ • 4 0 o 
itelie te Dordrecht W i j l a z e n V O O r U 
lOr België Bfr 800 op giro 000 0350882 4 6 4 / 4 6 5 
rtëil'teZsseT''"" ™" ^ " " " ' " " ' " " ' N i ë ' u v ^ ë u i t g i f t e n 
het buitenland f 68 50 (incl port) op 4 6 6 / 4 6 7 / 4 6 8 / 4 6 9 / 4 7 0 / 4 7 1 / 4 7 2 
ifde rekening als vermeld onder 2a V e r s l o g e n b e k r o n i n g e n O p h i l e x 9 8 
iet abonnement op 1 april of 1 luli ingaat 4 7 2 
1 een evenredig bedrag tot het eind van het ^ ü » j " ' U 
«orden gestort Abonnementen per 1 okto m e m o n S C n p a n o r a m a A! A nic 1 AH. I Äir 
ijn slechts mogelijk in combinatie met een 4 7 4 / 4 7 5 / 4 7 6 / 4 7 7 
nement op de daaropvolgende jaargang 

PMatele 

egging abonnement 
ndividueel abonnement kan per 31 
mber worden beëindigd door een 
ftelijke opzegging die uiterlijk op 30 
mberbt\ de administratie moet zijn 

ie nummers 
e nummers van de lopende jaargang kun 
»orden besteld door overmaking van f 5 00 
ummer (inclusief porto) op 
jiro 5005485 te Dordrecht onder 
elding van de gewenste nummers 

BIJ DE VOORPAGINA: 
De g lazen kolos o p onze v o o r p a g i n a is het i nd rukwekkende 
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Op school 434 

Als de ieugd de toekomst heeft, waarom 
loten we de filoteiie don niet op school 

beginnen? Geef een groepje leerlingen van 
de basisschool een stel zegels en zie wat er 

gebeurt! 

I len milioen 436 

Een spectaculair topstuk van tien miljoen 
gulden  als u begin oktober naar Den 

Haag goot kunt u er oog in oog mee staan. 
En er is nog veel meer te beleven op de 

V/'/fde NVPHpostzegelshovA 
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Zonder de reis en evenementenbureaus 
overbodig te willen maken vertelt 
thematisch medewerker, de heer 

D. Veenstra uit Buitenpost, hoe u op stop 
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U r r DE lAIERELD 
VAIU DE FILATEUE 

NULCENTSZEGEL MAG DEZE MAAND OP 
DE POST GEPLAKT WORDEN 

Eindelijk kunnen die Ne
derlanders die hun 'nul
centszegeltje' trouw heb
ben bewaard gebruik 
maken van dit cadeautje 
van PTT Post. Op 29 juni 
wordt de TNT Post Group 
(de nieuwe naam van de 
van Koninklijke PTT Ne
derland afgesplitste PTT 
Post) voor het eerst op de 
beurzen van Amsterdam 
en New York genoteerd. 
Dat betekent dat de ze
gel van nul cent, die de 
oude PTT Post zo gene
reus in een oplaag van 
6.58 miljoen onder het 
Nederlandse publiek 
heeft verspreid, op die 
dag  en op geen enkele 
andere datum  mag 
worden gebruikt voor het 
frankeren van een bin

nenlandse brief of brief
kaart. 
Er wordt al veel gespecu
leerd over de vraag, 
hoeveel zegels op deze 
wijze in het postaal ver
keer zullen worden ge
bruikt. Duidelijk is dat er 
geen officiële eerstedag
envelop (tevens laatste
dagenvelop) voor de ze
geikomt. Ook is duide

lijk dat de NVPH niet van 
zins is de zegel in haar 
catalogus te noteren, de 
Duitse Michelcatalogus 
zal dat ook niet doen En 
duidelijk is tenslotte ook 
dat de zegel niet bij De 
Verzamelservice in Gro
ningen verkriig|baar zal 
worden gesteld en al 
evenmin als een soort ca
deautje aan de jaarcol
lectie zal worden toege
voegd. Kortom een 
moeilijk zegeltje met een 
onduidelijke status. 

Links de nul centszegel die deze maand eén dag geldig is Rechts 
deze abonnee van 'Philatelie' ziet er kenneli|k brood in hi| betaalt 
een tientje voor elke nul centszegel die hem wordt aangeboden 
('Kleine annonces', opril 1998, pagina 318) 

TOPPRIJS VOOR POSTSTUK MET 
FRANKERING VAN 344 ORE 

Op de veiling die het 
Zweedse veilinghuis Pos
tiljonen op 20 en 21 
maart hield werden forse 
prijzen gerealiseerd voor 
poststukken in de catego
rie postgeschiedenis 
Zo bracnt een envelop 
met een frankering van 
344 öre. samengesteld 
uit zegels van het type
Wapenschild en verzon
den van Stockholm naar 
Madeira, bijna zeventig
duizend gulden op. 
Ook modern materiaal 
deed het overigens goed 

Het Chinese blokje uit 
1962 (Michelnummer 8) 

ging voor ruim zesdui
zend gulden van de 
hand. 
De totale opbrengst van 
de Posf///onenveiling 
was ca 3 miljoen gulden 

Topstuk op de Post(//onenveiltng opbrengst bi|na 70 000 gulden 

ALBUM HONDERD 
JAAR VORSTINNEN 

Toen koningin Wilhelmi
na op 6 september 1898 
de eed op de Grondwet 
aflegde, kreeg zij van de 
bevolking van Amster

dam de gouden 
koets. 

Nu, honderd jaar later, 
wordt deze koets nog 
elke derde dinsdag van 
september gebruikt tij
dens prinsjesdag. 
De kroning van koningin 
Wilhelmina luidde een 
eeuw van drie vorstinnen 
in De bewogen geschie
denis van 'honderd jaar 
vorstinnen' wordt aan de 
hand van meer don 

driehon

ï ^ ^ f mÊk^ 

derd postzegels verteld 
in een bijzonder Davo
album dat vanaf 10 juli 
te koop is In het album 
zijn niet alleen alle post
zegels voorgedrukt in 
kleur te zien, maar wor
den ook de onderwerpen 
beschreven, uitvoerig 
geïllustreerd met histo
risch materiaal Vooral 
dat laatste maakt Hon
derd jaar vorstinnen tot 
een verzamelobiect dat 
niet alleen voor filatelis
ten de moeite waard is. 
Het postzegelalbum, dat 
ook als een goed lees
baar geschiedenisboek 
kan worden gezien, kost 
f 125. (inclusief luxe be
schermcassette); het is bij 
de erkende postzegel
handel te koop. 

NEW ZEALAND NlW ZEALAND 

POSTAGE 
plus 5c 

CHILDREKS 
atÊÊÊÊÊÊÊm uil 

Links de babyzegel zoals die aan de loketten kwam Rechts een 
'foute' bobyzeget, de zuigeling zit in de ri|richting, terwi|l het veel 
veiliger is om het sloelt|e in de richting van de achterruit te plaatse 

JOH. ENSCHEDE IN OPSPRAAK: FOUTE 
BABYZEGELS IN OMLOOP GEBRACHT 

Twee jaar geleden, in 
mei 1996, werd in 
NieuwZeeland een ze
gel die op het punt van 
verschijnen stond van de 
postkantoren terugge
haald. Het ging om een 
zegel van 40+5 cent met 
daarop een afbeelding 
van een teddybeer en 
een baby in een auto. 
Omdat het kinderzitje op 
de zegel in een onveilige 
stand was geplaatst (met 
gezicht van cie baby 
naar voren, in plaats van 
naar achteren) werd be
sloten tot terugtrekking. 
Er kwam in plaats daar
van een zegel met een 
meer neutrale afbeel
ding, de teddybeer sneu
velde daarbij 
Bi| twee pakketten met 
zegels werd vergeten de 
foute zegels te vervangen 
door de goede' dat ver
klaart waarom de 
NieuwZeelandse post
kantoren Royal Oaks en 
Te Ngae tóen foute ba
byzegels verkochten 
Toen dit bekend werd 
ontstond er uiteraard tij
delijk een felle jacht op 
de non émis 
Er is alle kans dat de 
jacht nu weer heropend 
wordt, want er blijkt een 
nieuwe partij foute baby
zegels op de markt te 
zijn gekomen. Het gaat 
om 402 souvenirvelletjes 
met elk twee foute baby
zegels en twee zegels 
van 80 cent uit dezelfde 
serie en nog eens 195 
losse zegels met de af
wijking De zegels zijn 
opmerkelijk genoeg af
komstig van de drulcker 
van de zegels. Joh. En
schedé Security Printers 
in Haarlem. Onze vader
landse postzegeldrukker 

heeft de blokjes en ze
gels te goeder trouw v« 
spreid, ze werden per 
ongeluk opgenomen ir 
relatiegeschenkjes die 
aan personeelsleden e 
klanten werden wegge 
geven 
New Zealand Post is m 
zo gelukkig met de ver 
gissing van Enschedé 
^We hebben destijds, 
toen we de zegel terug 
trokken, duidelijk teger 
Enschedé gezegd dat 
alle platen, films en ge 
drukte zegels moesten 
worden vernietigd,' al
dus Russell Watson, al 
gemeen directeur van 
Stamps Business Unitw 
de NieuwZeelandse 
posterijen. 'Enschedé c 
richeert zich als secuni 
printers ■ dat maakt d« 
teleurstelling aan onze 
kant nog groter We 
hebben de drukker ver 
zocht om de zegels en 
blokjes die nu nog ove 
zijn aan ons terug te s 
ren, zodat we ze zelf 
kunnen vernietigen 
Of het foutje van En
schedé vervelende ge\ 
gen zal hebben is niet 
rielemaal duidelijk Ru 
sell Watson 'We mak 
van een heel scala aai 
drukkers gebruik. We 
letten daarbij op kwal 
teit, beveiliging, pri|s f 
dienstverlening, waarl 
het begrip beveiliging 
voor ons heel zwaar 
weegt. We betreuren 
incident dan ook in hc 
mate.' 

In de maand |uli verschijnt 
het maandblad 'Philatelie 
met Het eerstvolgende nur 
mer van dit blad leunt u ha 
augustus tegemoet zien V 
wensen u een plezierige e 
zonnige vakantie' Red 



lOBBY EN FILATELIE 1998 WAS EEN 
iERENGOEDE TENTOONSTELLING 

Ie Zwolse burgemeester, 
e heer J. Franssen, 
pende op zaterdaq 25 
pril de tentoonstelling 
lobby en Filatelie 1998. 
lij vergat daorbij niet de 
rganisatoren  de leden 
an de Postzegelvereni
ing Zwolle  te compli
lenteren met de vele ac
/iteiten die de vereni
ing ontplooit. De bur
ervader ging ook in op 
ieuwe trends in het 
ostzegelverzamelen, 
DQIS de thematische fila
ilie. 
e afgevaardigde van 

Nederlandse Bond 
jn FilatelistenVereni
ngen, de heer S. Tuin, 
idde uit over de jong

B ontwikkelingen, bij
>orbeeld het koppelen 
in de filatelie aan an
re hobbies. Zo is het 
mogelijk zegels, stem
Is en dergelifke te 

)mbineren met materia
n, die niet direct met fi
telie te maken hebben, 
oede voorbeelden hier
in op Hobby en Filate

lie 1998 waren inzen
dingen die betrekking 
hadden op de brand
weer (met spelden, ges
pen, eretekens, etc.) en 
de Olympische Spelen 
(met medailles, insignes, 
foto's, e.d.). 
Op de expositie was ver
der een prachtige histori
sche collectie te zien die 
betrekking had op de 
Maatschappij van Wel
dadigheid in de vroege
re veenkoloniën.' die trok 
don ook veel belangstel
ling. 
De jeugjd heeft goed aan
gevoeld welke nieuwe 
kansen het thematische 
verzamelen van postze
gels biedt. Dat bleek uit 
de kwalitafief goede ten
toonstellingskaders die 
van jeugdige inzenders 
afkomstig waren. 
In Zwolle was een geva
rieerd aanbod aan filate
listisch materiaal te vin
den bij de aldaar aan
wezige handelaren. De 
meeste belangstelling 
van de bezoekers ging 

echter uit naar de ten
toongestelde collecties. 
Zondagmiddag was het 
onverwacht druk. Bij de 
sluiting werd de pu
blieksprijs toegekend 
aan de verzameling van 
het jeugdlid Jacqueline 
van Welie voor haar in
zending Beren, die het 
wel en wee van beren op 
postzegels en poststuk
ken in beeld brengt. 
Kortom: berengoed! 
Veel verzamelaars heb
ben op de nietgejureer
de tentoonstelling die 
Hobby en Filatelie 1998 
was voor het eerst geëx
poseerd. Bij de opening 
stelde de voorzitter van 
de Postzegelvereniging 
Zwolle ter geleigenheia 
van het eerste lustrum 
een bedrag ter beschik
king aan de Vereniging 
Peuterspeelwerk Zwolle, 
die zich inzet voor peu
terspeelzalen in kansar
me buurten. 

Wie belangstelling heeft 
voor de activiteiten van 
de Postzegelvereniging 
Zwolle kan contact opne
men met het secretariaat: 
J.G.J. van Ulsen, telefoon 
0384541353. 

UIZEND KADERS BRITISH LIBRARY ZIJN 
ÊER IN VOLLE GLORIE TE ZIEN 

oktober van het vorig 
ar sloot de British Li
oryzi jn deuren. Ge
kkig niet voorgoed, 
antliet ging slechts om 
n verhuizing naar een 
euw gebouw in St. 
incras. 
evolq was wel dat de 
reloberoemde collec

I van de bibliotheek, 
idergebracht in dui
nd kaders, niet langer 
n worden bekeken. 
3n die situatie is nu een 
ld gekomen. Op 8 juni 
ïrd de verzameling 
ser voor het publiek 
lengesteld. Daarmee is 
mooiste permanente 

istzegeltentoonstelling 
■ wereld weer voor ie
reen toegankelijk. Van 
gelegenneid is ge

uik gemaakt om in de 

kaders materiaal op te 
nemen dat nog niet eer
der werd tentoongesteld. 
Voor diegenen die de fi

latelistische collectie van 
de British Library met ei
gen ogen willen bekijken 
geven we het nieuwe 
adres: 96 Euston Road, 
London N W l 2DB. Op 
25 juni is de bibliotheek 
gesloten. 

De entree van het nieuwe gebouw van de British Library; wie deze 
trappen beklimt staat oog in oog met de mooiste permanente postze
gefverzomeling ter wereld 

lERZAMELAARS KONING MET HELM 
ELKOM BIJ STUDIEKRING 

Belgische Studiekring 
>ning met Helm is een 
eniging met ongeveer 
tig leden, die zowel 
België als uit het bui

iland afkomstig zijn. 
deze kring zijn nieu
leden van harte wel

kom. Tot de voordelen 
van het lidmaadschap 
behoort de mogelijkheid 
tot het uitwisselen van in
formatie over de emissie 
'Koning met Helm'. De 
leden ontvangen elke 
vier maanden een door 

de kring uitgegeven tijd
schrift. 
Wie belangstelling heeft 
doet er goed aan contact 
op te nemen met de se
cretaris van de Studie
kring Koning met Helm, 
de heer Guy Jorion. Het 
adres van de heer Jorion 
is Prins De Lignestraat 1 
bus 2, B3001 Heverlee 
(België). 

SCOTT: AMERIKAANSE ZEGELS OOK 
'ZONDER GOM'GENOTEERD 

De redactie van de Ame
rikaanse uitgeverij Scott 
heeft in de Scott Stan
dard Postage Stamp Ca
talogue een aparte ko
lom ingevoerd met note
ringen voor Amerikaan
se zegels zonder gom. 
Het is niet de enige ver

andering die in de editie 
van 1999 te vinden is: 
voor bijna tienduizend 
zegels worden nieuwe 
prijzen vermeld, vooral 
bij postfrisse zegels die 
een cataloguswaarde 
hebben van meer dan 
duizend dollar. 

SiCiO 
OOK GROOTBRIHANNIE KRIJGT 
ZAKENPOSTZEGELS IN DOOSJES 

Royal Mail, het Engelse 
postbedrijf, heeft vorig 
jaar in Schotland en 
Noordlerland proeven 
genomen met de verkoop 
van zelfklevende postze
gels in doosjes. Onlangs 
werd het 'proefgebied' 
uitgebreid met Londen en 
ZuidOost Engeland. Als 
het publiek positief re
ageert op de zegels, zul
len de doosjes met zelf
klevende zegels (per box 
zitten er 200 in) in het 
gehele Verenigd Konink
rijk verkrijgbaar zijn. 
De zegels zijn  net als 
bij ons het geval is 
vooral bestemd voor klei

ne en middelgrote be
drijven. 
Er loopt sinds mei van dit 
jaar nog een tweede 
proef: klanten in Schot
land en Noordlerland 
kunnen nu ook zelfkle
vende postzegels in vel
len van honderd kopen. 
Het gaat om zegels in het 
gebruikelijke formaat en 
in de gewone tekening 
(typeMachin). 
De zegels in doosjes 
worden gedrukt door Jo
han Enschedé Security 
Printers in Haadem, de 
vellen zijn afkomstig van 
Wallsall Security Prin
ters. 

RUSLAND EN OOSTENRIJK WINNEN 
WEDSTRIJD BRIEFMARKENREVUE 

Het Nederlandse Ver
meerblokje uit 1996 
heeft een eervolle, ge
deelde, derde plaats be
haald in de wedstrijd die 
de Deutsche Briefmar
kenRevue onlangs uit
schreef. Voor de eretitel 
Schönste Marke Europas 
waren zegels uit veertien 
Europese Tanden geno
mineerd. De lezers van 
het genoemde blad 
mocnten hun stem uit
brengen en deden dat 
massaal: de jury kreeg 
maar liefst 14.867 stem
briefjes in de bus. 
De meeste stemmen gin
gen naar Rusland en 
Oostenrijk, die vrijwel 
hetzelfde aantal stem
men behaalden (3.241, 
respectievelijk 3.239). 
Gezien dit geringe ver
schil is besloten zowel 
het blokje 'Geëmailleer
de voorwerpen uit de 
Hermitage' (Rusland) als 
het velletje '1000 jaar 
Oostenrijk' een gouden 
medaille toe te kennen. 
Zoals gezegd ging het 

brons naar Nederland, 
dat zijn prijs ook al moet 
delen: d§ landschapsze
gel van Aland van 1 ja
nuari 1996 kreeg name
lijk vrijwel hetzelrae aan
tal stemmen (1.740) als 
het Nederlandse Ver
meerblokje (1.738). 
De wedstrijd van de Deut

sche BriefmarkenRevue 
heeft duidelijk gemaakt 
dat verzamelaars  als het 
om vormgeving gaat 
kennelijk vooral gechar
meerd zijn van blokjes. 

jUmié. im) isin 1 „ 1 
hU.ut\ 

i 
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1 
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Eerste prijs 'Geëmailleerde 
voorwerpen uit de Hermitage' 



Opgaven voor deze rubriek in 
het juli/augustusnummer 
1998 moeten uiterli jk op 1 
juli Gonstoande in het bezit 
zijn van de redactie von 'Phi
latel ie ' , Klipper 2 , 1 2 7 6 BP 
Huizen. 
Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt 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. Ver
der is het mogelijk dat post
zegels slechts een onderdeel 
zijn van het op de beurzen 
aangeboden materiaal. Wi j 
adviseren u daarom met klem 
om bij het bezoeken van ver 
van uw woonplaats verwi j 
derde evenementen eerst 
even met de organisatoren te 

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• 1 t / m 30 augustus: 
Uden (NB). 50 jaar Gabriel, ten
toonstelling ter oelegenheid van 
het gouden jubireum van de filate
listenvereniging Gabriel. Museum 
voor Religieuze Kunst, Vorsten-
burg 1. Openingstijden: van dins
dag tot en met vrijdag van 10 tot 
17 uur en op zaterdag en zondag 
van 13 tot 17 uur ('s maandags 
gesloten). Inlichtingen: Egidius 
Blockloon 51,1241 BT Korten-
hoef, telefoon 035-6560827. 
• 4 , 5 en 6 september: 
Rotterdam. Europese vorsten
huizen, postzegeltentoonstelling 
georganiseerd door het Comité 
Dag van de Postzegel Rotterdam. 
World Trade Center, Beurs/Cool-
singel. Dubbeltjeshoek, 60 hande-
lorenstonds, taxaties. Oranje-
beurs. Openingstijden: op 4/9 van 
11 tot 18 uur, 00 5/9 van 10 tot 
18uurenop6/9van10tot16 
uur. Toegang gratis; catalogus 
(niet gratis, opbrengst gaat naar 
KWF). Inlichtingen: Boterdiep 7, 
2904 ED CapelFe o/d IJssel, tele
foon 010-4512925. 
• 4 t / m 13 september: 
Lissabon (Portugal). Portu-

~ gal 98, wereldtentoonstelling ge-
^ organiseerd door de Portuguese 
~ Philatelic Federation in samenwer

king met Correios de Portugal In-
= lichtingen: Av. Praia do Vitório, 48 
^ 3° Esq., 1050 Lissabon (Portugal). 
^ « 1 8 , 1 9 en 20 september: 
2 Leeuwarden. Friphilex 5, jubi-
z leumtentoonstelling georganiseerd 

- - door de VPV Friesland ter qelegen-
ki P beid van 80 jaar VPV Frieslanclen 
f 10 100 jaar Jan Jacob Slauerhoff. 

Slauerhoff-College, Douwe Kolmo-
leone 2. Categorie 3 en éénkoder-
klosse; jeugdklosse. Ca. 250 ka
ders. Openingstijden: op 18/9 van 

20.30 tot 22 uur, op 19/9 van 10 
tot 17 uur en op 20/9 van 11 tot 
16 uur. Inlichtingen en inschrij
vingsformulieren: E. Haak, Com
missieweg 2,9244 GB Beetster-
zwaog. 
• 19 en 20 september: 
Rotterdam. De Cinderellabeurs, 
tweede internationale beurs voor 
verzamelaars voor Assepoesterfi-
latelie. Belasting- en Douanemu
seum, Rotterdam. Beide dogen ge
opend van 10 tot 17 uur. Inlichtin
gen: Postbus 474,2800 AL Gouda. 
• 2 en 3 oktober: 
Leerdam. Jubileumtentoonstel
ling (propaganda) ter gelegenheid 
van het 40-jarig bestaan van de 
afdeling Leerdam en omstreken 
van de NVPV. Aula Glasstad Scho
lengemeenschap, Joost de Jonge-
stroot 55. Openingstijden: op 
2/10 van 14 tot 21.30 uur en op 
3/10 van 9.30 tot 16.30 uur. Toe
gang gratis. Inlichtingen: H. 
Steijgerwolt, Voorwaortsveld 75, 
4142 DE Leerdam, telefoon 0345-
619473. 
• 3 en 4 oktober: 
Nijmegen. Propagondatentoon-
stelling ter gelegenheid van het 
15-jorig bestaan van de filatelis
tenvereniging Noviopost. Wijkcen
trum De KlokKetoren, Burg. de 
Bruïneweg 272 (hoek Muntweg). 
Openingstijden: op 3/10 van 11 
tot 17 uur en op 4/10 van 10 tot 
17 uur. Inlichtingen: J.M. Rijsdijk, 
Postweg 37,6523 KR Nijmegen, 
telefoon 024-3221596. 
• 4 en 5 oktober: 
De Meern. Propagandatentoon-
stelling ter gelegenheid van het 
30-jarig bestaan van de postzegel
vereniging 'Postfris 68' in Vleuten-
De Meern. De Schalm, Oranjelaan 
10. Openingstijden: op beide da
gen van 10 tot 16 uur. Inlichtin
gen: Mare Hulshof, telefoon 030-
6775423. 
• 5 t / m 12 oktober: 
Barcelona (Spanje). Exfilna 98, 
nationale tentoonstelling van 
Spanje, georganiseerd cToor Fecafil 
(Catolonië) en Feso/if (Spaanse 
Bond). Plaats: onbekend. Informa
tie: J.P. Dekker, Maresme 2-3-3, 
Premie de Mar (Spanje). 
• 8 t / m 11 oktober: 
's-Gravenhage. Vijfde HVPH 
Postzegelshow, grote postzegel-
beurs annex -tentoonstelling, ge
organiseerd door de Nederlond-
sche Vereeniging van Postzegel
handelaren (NVPH) in samenwer
king met PTT Post en de Neder
landse Bond van Filatelisten-Ver
enigingen. Nederlands Congresge
bouw. Openingstijden: op 8/10 
von 13 tot 17 uur (stripoog), op 
9/10van10tot 17 uur ('Sterren 
stralen overal'), op 10/10 van 10 
tot 17 uur (Dag van de Postzegel) 
enop11/10van10tot17uur 
(familiedag). Toegang f 10.-; cata
logus en waardebonnen gratis. 
Nadere informatie volgt in 'Phila

telie'. 
• 10 en 11 oktober: 
Hotit. Limphilex XXIX 
Maashorst, tentoonstelling (cate
gorie 3) ter gelegenheid van de 
Limburgse Pnilotelistendag en het 
20-jarig bestaan van filatelisten-
vereniging De Moosdorpen. The
ma: filatelie en religie. De Riet, 
Weitersweide 22. Openingstijden: 
op 10/10 van 12 tot 21 uur en op 
11/10 van 10 tot 17 uur. Inlich
tingen: Postbus 8566,5970 AB 
Grubbenvorst, telefoon 077-
3661282. 
• 20 t / m 25 oktober: 
Johannesburg (Zuid-Afrika). 
Ilsapex 98, internationale postze
geltentoonstelling georganiseerd 
door de Society of Israel Philately 
(SIP) Johannesburg en de South 
African Philatelic Dealer's /Issoc/o-
ton(SAPDA). Gallagher's Estate 
Exhibition Centre. O.a. gedeelten 
uit de collectie von koningin Eliza
beth II von Engeland. Stands van 
diverse postacTministraties, waar
onder PTT Post Nederland. Bonds
commissaris: L.M.A. Crondel, Sei-
nestroat 18,1966 VG Heemskerk. 
• 23 en 24 oktober: 
Boskoop. Boskofila V, propagan-
datentoonstellinq ter gelegenheid 
van het 65-jarig oestoan van de 
afdeling Boskoop van de NVPV. 
Themo: Postgescniedenis van Bo
skoop. Groencollege, Zijde 105. 
Ca. 100 kaders. Openingstijden: 
op 23/10 van 10 tot 22 uur en op 
24/10 van 10 tot 16 uur. Inlich
tingen: D. Koelewijn, telefoon 
0182-612757. 
• 23 oktober t / m 1 novem
ber: 
Milaan (Italië). Italia 98, inter
nationale postzegeltentoonstel
ling, georganiseerd door Poste Ita-
liane en de Federation of Italian 
Philatelic Societies onder patro
naat van de FIP. Klassen: 
postgeschiedenis, thematische fila
telie, luchtpost en literatuur. Jaar
beurs van Milaan. Inlichtingen: Or
ganizing Committee Italia 98, Vio-
fe Europa 190,1-00144 Rome 

• 6 , 7 en 8 november: 
Veendom. Veendamphila 4, ten
toonstelling in categorie 1. Sorgh-
vliethol. Jon Solwoplein 1. Ca 700 
kaders. Openingstijden: op 6/11 
van 12 tot 20 uur, op 7/11 van 
10tot18uurenop8/11 vonlO 
tot 16 uur. Inlichtingen: W.J. van 
Bovel, Van Ruusbroeclaan 34, 
9602 BG Hoogezand, telefoon 
0598-326250 (na 19 uur)./n-
schrijven is nog mogelijk tot I mei 
1998. 
• 14 en 15 november: 
Den Hoog. Helvetia 30, propa-
qandatentoonstelling van de Stu
diegroep Zwitserland. PTT Muse
um, Zeestraat 82. Openingstijden: 
ap14/11 van 10 tot 17 uur en op 
15/1 Ivan 12 tot 16 uur. Inlich
tingen: W. Jocobi, Postbus 95, 

3970 AB Driebergen, telefoon 
0343-518303. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 20 juni: 
Echt. Willie, Houtstraat 7,13-16. 
Telefoon 0475-486144. 
's-Hertogenbosch. Patio, Mgr. 
van Roosmolenplein 32,13-17. 
Telefoon 073-6138485. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
IJsselstein. Gebouw IJSW, Kloos
terstraat 9,14-17. Telefoon 030-
6884229. 
• 21 juni: 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10-13. Tele
foon 013-5284806. 
• 22 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temoker de Bruïneweg 272, 
19.30-22. Telefoon 026-
3340331. 
• 27 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroedersstraat 15f, 
13-16. Telefoon 0475-4995899. 
Zevenoar. Ons Huis, Dr. Honig-
straat 7,10.30-15.30. Telefoon 
0316-529241. 
• 2 8 juni: 
Denelcamp. De Timp, Van der 
Heijdenstroot 22,10-16. 
• 4 jul i : 
Hilversum. De Koepel, Kapittel-
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Putten, 't Voorhuys, Voorthuizer-
straat 14,10-17. Telefoon 033-
2452484. 
• 5 jul i : 
's-Hertogenbosch. Patio, Mgr. 
van Roosmalenplein 32,10-13. 
Telefoon 073-6138485. 
• 1 1 jul i : 
Echt. Willie, Houtstraat 7,13-16. 
Telefoon 0475-486144. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Katwi jk. Zwanenburg, Zwanen-
burgstraat 62,10-16. Telefoon 
071-4024717. 
• 1 8 jul i : 
Hilversum. De Koepel, Kopittel-
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
• 1 9 juli: 
Kaolheide-Kerkrode. De Jreets, 
Koolheidersteenweg 105,14-17. 
Telefoon 045-5415088. 
• 2 5 jul i : 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
• lóauaustus : 
Kaalheiae-Kerkrade. De Jreets, 
Koolheidersteenweg 105,14-17. 
Telefoon 045-5415088. 
• 29 augustus: 

ATTENTIE! 
Meldingen voor deze rubriek 
moeten v/'ter/^/c zes we
ken voor de verschijning van 
het nummer waarin u uw 
evenement opgenomen wenst 
te zien bij de redactie binnen 
zijn. Alleen schriftelijk opge
geven evenementen worden 
vemeldl Redactie Philatelie 

Echt. Willie, Houtstraat 7,13-16 
Telefoon 0475-486144. 
• 30 augustus: 
Essen (Duitsland). Saalbau Es 
sen (grote zool), Huyssenollee 5! 
10-17. Inlichtingen: Rolf Schnei
der, Huttropstrosse 54, D-45138 
Essen (Duitsland). 
• 5 september: 
Meppel. Nijmeijer, Marktstraat 
43,10-16. Telefoon 0528-
275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutloon 2,13.15-16.30. Tele
foon 0341-256163. 
Reeuwijk. De Brug, Dunantloo: 
1,10-16. Telefoon 030-688320] 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil 
derdijkhof 1,10-15. Telefoon 
0297-286886. 
Weert. Nederlandse VereniginiJ 
voor Thematische Filatelie. Gold f [ 
Tulip, Driesveldlaan 99,10-16. ; 
Telefoon 0495-539655. | 
• 6 september: ' 
Asten. Jon Hoek, Markt 12, | 
9.30-12.30. Telefoon 0493-
319063. 
's-Hertogenbosch. Patio, Mgr 
van Roosmalenplein 32,10-13 
Telefoon 073-6138485. 
• 8 september: 
Eindhoven. V.T.A. Henriette Ro 
lonts. Keldermansstraat 43a, 14 
16.30. Telefoon 040-2119654 
Woerden. De Meent, Fr. Hend 
rikloon 18a, 19-21.30. Telefoon 
0348-471326. 
• 1 2 september: 
Doetincnem. Ketz, Houtkamp 
straat 64,10.30-15.30. 
Haaksbergen. De Veldmoot, 
Veldmaterstraat59,10-17.Tele 
foon 0547-363000. 
Echt. Willie, Houtstraat 7,13 
Telefoon 0475-486144. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gist 
ren, Beemsterstroat 4,10-16. T 
lefoon 023-5613929 (na 20 uu 
Nlaassluis. De Koningshof, UI 
verlaan 20,12-16. Telefoon 01 
5915346. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzei 
dorflaan, 10-16. Telefoon 072-
5337739. 
• 1 3 september: 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvelstrc 
8,9.30-12.30. Telefoon 0493-
319063. 
IJmuiden. De Spil, Frans Hols 
straat 29,10-16. Telefoon 025: 
522310. 
• 19 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclo-



lenstraatZO, 1016. Telefoon 
297321656. 

Hertogenbosch. Patio, Mgr. 
]n Roosmalenplein 32,1317. 
lefoon 0736138485. 

larkelo. De Haverkamp, Sta
onsstroat, 1016. Telefoon 0547
63000. 
20 september: 
erkelEnschot. De Scholm, Ei

nbosch 1,1013. Telefoon013

332058. 
uissen. De Brink, Brinks, 11
b. Telefoon 0263271979. 
aalbeideKerkrade. De Jreets, 
wlheidersteenweg 105,1417. 
lefoon 0455415088. 
26 september: 
mersfoort. Filatelhtische con
ctgroep Oost Europa. d'Oranje
)om, Leusderweg 43,1016. In
itingen: Boomstede 424,3608 
Maarssen, telefoon 0346

'2593. 
adhoevedorp. Het Dorpshuis, 
iel!iuslaan3,1016. Telefoon 
!35617279. 
;rgomba(ht. De Waard, Mei
lornslraat 7,1316. Telefoon 
72216239. 

»rdrecht. Cultureel Centrum 
errenburg, DalmeyerpleinlO, 
117. Telefoon 0786209088 
a 20 uur). 
ivenaor. Ons Huis, Dr. Honig
aat 7,10.3015.30. Telefoon 
116529241. 
27 september: 
ithen. Dorpshuis, C.B. Kentie
oat 2,1116. Telefoon 0343
3069. 

Echt. St. Joris, Cypresstraat 58, 
9.3013. Telefoon 0475483630. 
Lichtenvoorde. 't Zwaantje, 
Zieuwentseweg 1,1017. Telefoon 
0544375707. 
Oisterwnk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,1013. Tele
foon 0135284806. 
Raalte. De Leeren Lampe, Alme
losestraat, 1016. Telefoon 0572
353226. 
Someren. Prinsenhof, Boerkamp
laan 169,9.3012.30. Telefoon 
0493319063. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 21 juni: 
Londen (GrootBrittannië). 
Singapore. Spink & Son, King St., 
St James's, London SW]Y6QS, 
(GB). 
• 25 juni: 
Londen (GrootBrittannië). 
Gehele wereld. Phillips, 101 New 
Bond St., London WIYOAS(GB). 
• 30 juni: 
New York (Verenigde Sta
ten). Phillips, 101 New Bond St., 
London WIYOAS(GB). 
• 16 juli: 
Londen (GrootBrittannië). 
Brits Gemenebest. Spink & Son, 
King St., St James's, London SWIY 
6QS(GB). 
• 4 en 5 september: 
Apeldoorn. Congrescentrum Or
pneus. Overijsselse Postzegelvei
ling, Hengelosestraat 7678,7514 
AJ Enschede, telefoon 053
4335500, telefax 0534341094. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

He ook de rubriek 'Nieuw op het 
postkantoor' elders in dit nummer 

1 september: 
Verrassingsemissie. Waarden en 
onderwerp: voorlopig een verras
sing. 
I september: 
Gouden Koets. Aanleidingen: in
huldiging koningin Wilhelmina 
(1898) en aanbieding Gouden 
Koets (1898). Velletje met twee 
zegels van 80 cent. 
22 september: 
Flora en Fauna. Thema: 'Huisdie
ren'. Waarden: 80,100 en 
160 cent. Tevens een velletje van 
10 zegels van 80 cent. 
6 oktober: 
Stripaostzegels. Velletje van twee 
zegels van 80 cent, gewijd aan 
een Nederlandse striptekenaar. 
Verder een velletje van 10 zegels 
van 80 cent. 
I I november: 
Kinderpostzegels. Thema: 'Kinder
feesten'. Drie zegels van 
80^40 cent. Verder een velletje 
van zes zegels van 80f 40 cent. 
24 november: 
Kortingzegels. Velletje van 20 ze
gels. Waarde: nog onbekend. 
Aruba 

10 juli: 
Arubaanse vogels (Ij. Vier zegels 
(50,60,70 en 150 cent). 

8 september: 
World Stamp 1998. lénieqe\ 
(225 cent). 
22 oktober: 
Kinderzegels. Drie zegels (50f25, 
80^40enl00^50cent). 

Nederlandse Antillen 

29 april (nagekomen): 
Wereldpostzegeltentoonstelling Is
rael 98. Drie zegels (40,75 en 
110 cent) en een souvenirvelletje 
(225 cent). 
4 mei (nagekomen): 
75 jaar f. Moreno Brandao & Sons 
nv. Zes zegels (40,55, Z5,110, 
225 en 500 cent. 
24 juni: 
Bekende personen. Vier zegels 
(40,75,85 en 110 cent). 
29 juli: 
Brievenbussen. 
26 augustus: 
Jaar van de tijger. Vier zegels (5, 
75,125 en 250 cent). 
30 september: 
Grote vissen. Twee zegels (275 en 
350 cent). 
Oktober: 
Kinderzegels. Vier zegels (40fl 5, 
75+25,100f45 en 
225HlOOcent). 
1 december: 
Kortingzegels. Twee zegels. 

Suriname 
(prijzen in Nederlandse guldens) 

8 oktober: 
Upaepemissie. Twee zegels, f 4.. 

Oktober: 
NVPHsbowin Den Haag. Onbe
kend aantal zegels en een blokje, 
f 11.. 
1 november: 
Kerstpostzegels. Vijf zegels en een H 
blokje, f 8.50. ^ 
4 december: 
Kinderzegels (schilderijen). Zes ^ 
zegels en een blokje, f 8.50. 

6 juli: 
Toerisme (monumentendagen): 
velletje met twaalf zegels. 
10 augustus: 
Geschiedenis: Marnix van SintAl
degonde (1 zegel);: 200 jaar les 
AmisPhilathropes[] zegel). 
7 september: 
Hedendaagse Belgische film: twee 
scènes uit recente rolprenten (2 
zegels); Paleis Muiszech in Warza
wo (1 zegel, gemeenschappelijke 
uitgifte met Polen). 
19 oktober: 
Werelddag van de post (1 zegel); 
Jeugdfilatelie: Chick Bilhan strip
tekenaar Tibet (1 zegel); Ruimte
vaart: jeugd en ruimte, i.h.k.v. het 
wereldcongres van de Association 
of Space Explorers {] zegel). 
9 november: 
Eeuwfeest van het Algemeen Bel
gisch Vakverbond ABW (1 zepel); 
Solidariteit: blindegeleidehonden 
(1 zegel, 1714 f.); Kerstmis en 
Nieuwjaar: 'De drie Koningen' van 
Michel Provost (1 kortingzegel, 
15 f.). 

S 

■ 

3EKEiyPLAIUK 
de filatelie mag tegen

oordig méér, de spelre
Is worden soepeler en 
wordt meer waarde 

ïfiecht aan 'leuk verza
elen'. Dat doet de hoop 
jleven dat materiaal 
at vroeger als 'niet zo 
rieus' werd beschouwd 
) ook in hoger aanzien 
il komen te staan. 

verschijning van de 
atalogus M a x i 
u m k a a r t e n v a n 
eder land en Over
»ese Riiksdelen 
mt wat dat betreft als 
iroepen. Als we kijken 
lar het buitenland zien 
5 dat de maximum
larten daar met veel 
3er egards worden be
indeld dan bij ons. En 
echt: er gelden immers 

voor deze kaarten net zo 
goed FlPregels als voor 
al dat andere, 'serieuze
re' materiaal. 
Wie de catalogus door
bladert ziet hoezeer het 
bijeenbrengen van maxi
mumkaarten een beroep 
doet op de inventiviteit 
van de verzamelaar. Die 
moet proberen een zo 
leuk en zo perfect moge
lijk resultaat zien te be
halen en tegelijkertijd 
een overzicntelijk aantal 
spelregels in de gaten 
houden. 
De samenstellers van de 
publicatie hebben zich
zelf een ijzeren discipline 
opgelegd en dat heeft 
een gunstig effect gehad 
op het eindresultaat. De 
catalogus maakt daar

door een hechte, door
timmerde indruk. Toch is 
het geen saaie catalogus 
geworden: tegenover de 
indrukwekkende hoe
veelheid feitelijke infor
matie (jaar van uitgifte, 
nummering, omschrijving 
en noteringen voor cle 
vier gehanteerde catego
rieërT) staat een even 
grote hoeveelheid illu
stratiemateriaal. In de 
catalogus worden de lin
kerpagina's steeds voor 
de afbeeldingen gebruikt 

en de rechterpagina's 
voor de tekst. 
Wie denkt dot maximafi
lie een verzamelgebied 
is dat pas de laatste ja
ren opgang heeft ge
maakt vergist zich. De 
eerste vermeldingen in 
de catalogus hebben be
trekking op het begin 
van onze eeuw; geen 
wonder dat die eerstelin
gen tegen vaak pittige 
prijzen genoteerd staan. 
Wie de Catalogus Maxi
murr)kaarten aanschaft 

krijgt ruim 
230 pagi
na's interes
sante en 
overzichte
lijke infor
matie in 
huis. Daar
bij hoeft het 
niette blij
ven: de uit
gever van 

de publicatie, de Kon
taktgroep voor het Kind 
en Maximafilie, heeft 
aangekondigd dat er ge
regeld aanvullingen en 
correcties zullen worden 
verstrekt. De ontvangers 
van het verenigingsor
gaan Bulletin krijgen die 
supplementen gratis toe
gezonden. Deze gratis(l) 
updates zullen zeker de 
eerstkomende vijf jaar 
(gerekend vanaf 1 mei 
1998) worden verstrekt. 
(AK) 

Catalogus Maximuml(aorten 
van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen; 236 pp., geïll. (z /w) , 
bladformaat A5 (m geplastifi
ceerde viergots ringBand]. Uit
gegeven door de f&ntaktgroep 
voor het Kind en Maximafil ie, 
p /a Mgr. P.J. V\/illekenslaan 65, 
2283 C M Rijswijk. Verkrijgbaar 
door overmaking van f 39.50 
plus f 7.50 verzendkosten op 
Postbankrekening 387512 ten 
name van de genoemde vereni
ging te Muiderberg. 

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

Jaarlijks 3 postzegelveilingen 

Inkoop postzegelverzameljngen 
ot nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuls 
GmbH 

Rudol fs t rasse 1317 
60327 Frank fu r t /Ma in 
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SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
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POSTZEGEL VAN 80C GEWIJD AAN 
PROJECT 'BRIEYEN AAN DE TOEKOMSr 

De zegel o p het thema 
'Brieven a a n de Toe
komst' (verschi jningsda
tum 8 mei) was te laat 
beschikbaar o m er in het 
meinummer nog over te 
kunnen ber ichten. Inmid
dels is de zegel versche
nen. De belangri jkste ge
gevens treft u a a n in de 
hierbi j a fgedrukte tabel . 
In aanvu l l ing d a a r o p kan 
nog het vo lgende v/or-

C o r r e c t i e 
In mei werd bij de FC-
Knuddezegel van een 
onjuiste perforatiemaat 
(13.33:12.80 ofwel 
l3 ' / ' i :12V ' ' ) en een on
juist aantal tanden per 
zegelrand (24 bij 16) 
vermeld. Oorzaak was 
het feit dat de auteur 
zich bij gebrek aan ech
te zegels moest baseren 
op een foto; deze foto 
liet een afwijkend perfo-
raat zien. 
De juiste perforatiemaat 
is 13'/4:13V<' (decimaal 
13.33:13.79), het aan
tal tanden 2 7 / 1 8 . Red. 

den meegedeeld. 
Er staan paskruizen bo
ven de zegels 1 en 10 
van het bovenvel (= rech
tervel) en onder zegels 
91 en 1 0 0 van h e t o n -
dervel (= linkervel). Ver 
boven zeqel 9 van het 
rechterveistaan in zwar t 
gedrukte krabbels (Ro t ) ; 
een vert icale zwar te 
streep staat ver onder de 
corresponderende zegel 

van het l inkervel. 
O p de l inkervelrand is 
een zogenoemde Brun-
ner-ba lk aangebrach t ; 
deze balk is o p de loket-
vellen niet meer te z ien. 
Opmerke l i j k is het a fw i j 
kende zegel formaat : de 
perforat iematen z i jn ge
li jk a a n d ie van de FC-
Knuddezegel (zie mei 
nummer). A l leen het 
aanta l tanden hor izon
taa l / ve r t i caa l verschilt. 
Bij de gom ontbreekt het 
gebru ike l i jke, duidel i jke 
v lekkenpat roon. 

I Brieven aofi de Toekomst, 

Brieven aan de toekomst 08-05-199 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktectiniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren, rastermaat 
en hoek van tiet 
raster met de 
denkbeeldige tiorizon 

Velrandbijzonderheden: 
Loketvellen per drukvel 
Indeling loketvel 
Telcijfers 
Artikelnummer 
Verkoopdatum 
Drukvormnummers 

Papier en gom: 
Papierfabrikant/code 
Papiersoort 
Papierictiting/doorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalicfiten beeldzijde 
Op/nalictiten gomzijde 
Gom 

Perforatie: 
Formaat zegel 
Perforatie/perforatiemaat 
Tanden hor./ver. 
Tanding velranden 

Accordering: 
Modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordemr. 

Velzegel van 80 cent 

JESP/offset 
Roland Favorit 363 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 

ongerasterd 
120 15° 
120 60° 
120 75° 

10 X 10 zegels 
zwart, 1-10 links, 10-1 rechts 
'9800700', onder zegel 91 
'8 mei 1998', onder zegels 92-93 
'L1111 "R1111', onder zegel 100 

Harrison & Sons, HS 1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
T (staand)/lllq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c (Harrison/De la Rue) 

42.0 X 24.65 mm 
kam/13V4:13%/13.33: 13.79 
28/17 
4/d/d/O en d/d/4/0 

ongeperforeerd / 25 02 1998 
2528 
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500 jaar Fryslén 80 c. 09-06-1998 

Bijzonderheden Kaart van Zacharias Heyns 

Druif van de zegels: 
Drukker/druktechniek JESP/offset 
Drukpers Roland Favorit 363 
Drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren, rastermaat 
en hoek van het 
raster met de 
denkbeeldige horizon 

1. zwart ongerasterd 
2. magenta 120 15° 
3. geel 120 60° 
4. cyaanblauw 120 75° 

Velrandbijzonderheden: 
Loketvellen per drukvel 2 
Indeling loketvel 
Telcijfers 
Artikelnummer 
Verkoopdatum 
Drukvormnummers 

10 X 10 zegels 
zwart, 1-10 links, 10-1 rechts 
'9801100', onder zegels 91-92 
'9 |uni 1998', onder zegels 94-95 
'L1111 "R1111', onder zegel 100 

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

Harnson & Sons, HS 1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
T (staand)/lllq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2C'' (Harrison/De la Rue) 

Perforatie: 
Formaat zegel 36.0 x 25.0 mm 
Pertoratie/pertoratiemaat kam/13V4:12%/13.33 : 12.80 
Tanden hor./ver. 24/16 
Tanding velranden d/d/d/O 

Accordering: 
Modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordemr. 

ongepertoreerd/21 04 1998 
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Attent ie! Als u de auteur van deze rubriek schrijft, sluit dan 
geen origineel materiaal in, maar maak gebruik van duidelijke 
tkleurenfkopieën. Houd er rekening mee dat de auteur soms ge
ruime tijd nodig heeft om u een reactie te kunnen zenden. Red. 

ZEGEL VAN 80 CENT GEWIJD AAN.500 
JAAR CENTRAAL BESTUUR FRYSLAN 

O p 9 juni verscheen een 
zegel van 8 0 cent d ie 
herdenkt da t 5 0 0 jaar 
qeleden in Friesland 
[Fryslän] een centraal 
bestuur w e r d ingesteld. 
In de tabel z i jn de be
langri jkste druktechni-
sche gegevens te v inden. 
Daa raan kan het volgen
de w o r d e n toegevoegd. 
Paskruizen staan boven 
de zegels 1 en 10 van 
het bovenvel (= rechter
vel) en onder de zegels 
91 en 100 van h e t o n -
dervel (= l inkervel). 
Ver boven zegel 8 van 
het rechtervel z i jn enkele 
in zwar t gedrukte krab

bels te zien (KW) . Een 
vert icale zwar te streep 
staat ver onder de over
eenkomstige zegel van 
hetonderve l (= nnkervel). 
Het rood van Fryslón' is 
o p g e b o u w d uit geel en 
magenta ; voor de d o n 
kerblauwe tekstelemen
ten Neder land en 8 0 c is 
gebru ik gemaakt van cy
aanb lauw en magenta. 
O p de l inkervelrand is 
één zogenoemde Brun-
ner-batk aangebracht ; 
deze balk is o p de loket
vellen niet meer te z ien. 
Bij de qom z i jn de de ge
bruikel i jke vlekken nau
weli jks te z ien. 

: nedeT 

L 1 

80EN100CNEDER 
LAND WATERLAND 

In het kader van de emi 
sie 'Neder land Wate r 
land ' - d i t jaar ter gele
genheid van 2 0 0 jaar 
Rijkswaterstaat - verschi 
nen op 9 juni een zegel 
van 8 0 cent en een bTol< 
je met tien zegels van 
100 cent. 
In de tabellen hiernaast 
z i jn de belangri jkste 
druktechnische gegever 
vermeld. Verder kan nc 
het vo lgende worden 0| 
getekend. 

Velzegels 80 cent 
Paskruizen staan bover 
de zegels 1 en 10 van 
het bovenvel (= rechter 
vel) en onder de zegels 
91 en 100 van h e t o n 
dervel (= l inkervel). Ver 
boven zegel 10 van het 
rechtervefstaan enkele 
zwar t gedrukte krabbel 
{Jos). Een vert icale z w o 
te streep is te v inden ve 
onder de overeenkomst 
ge zegel van het onder 
vel (= l inkervel ) . O p de 
stadiavellen vermelden 
de krabbels echter 'Rob 
O p de l inkervelrand is 
een zogenoemde Brun 
ner-batk afgedrukt . De; 
balk is op de loketvelle 



n e d e r l a n d 8 0 : 
c • 

: n e d e r l a n d 1 

Hierboven en rechts: drukvorm-
nummers op de velranden van 

zegels uit de blokjes van tien 

Links: drukvormnummers op de 
boekblokken van de zegel van 
80 cent uit vellen van 100 stuks 

ru 

chter niet meer te zien. 
inks van de Brunner-
lalk, met de basis naar 
echts, zien we de woor-
en 'Cyan', 'Magenta', 
^wart en 'Geel'; ze zijn 
sdrukt in de bijbeho-
nde kleuren. Óp de 

ïchtervelrand, halver-
'ege het drukvel, treffen 
'e restanten van de ze-

Itekeningen aan. 
de gom lijkt het qe-
kelijke, duidelijke 

ekkenpatroon te ont
reken. 

lokjes T 0x100 cent 
ehalve een zegel van 
O cent werd ook een 
gel van 100 cent op 

et thema 'Nederland 
/aterland' uitgegeven, 
eze zegel is niet in de 
ormaleloketvellen ver-
ijgbaar, maar uitslui-
nd in blokjes van tien 
uks. 
)p het drukvel treffen we 
ssen de linker-, boven-, 
ider- en rechtervelrand 
3n de blokken sniilijnen 
3n. In de vier hoeVen 
3n het drukvel gaat het 
Tl twee haaks op elkaar 
aande snijlijnen. 
p de boven- en onder-
ind, halverwege de 
okken, staan verticale 
ntjes; op de zijranden 
jn halverwege paskrui-
;n en cirkels aange-
ocht. Er is één Brun-
;r-balk onderaan het 
ukvel geplaatst. 

Nederland Waterland (velzegel) 09-06-1998 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Drukrictiting 

Kleuren: 
Kleuren, rastermaat 
en hoek van het 
raster met de 
denkbeeldige horizon 

Velzegel van 80 cent 

JESP/offset 
Roland Favorit 363 

1. zwart 120 45° 
2. magenta 120 15° 
3. geel 120 60° 
4. cyaanblauw 120 75° 

Velrandbijzonderheden: 
Loketvellen per drukvel 
Indeling loketvel 
Telcijfers 
Artikelnummer 
Verkoopdatum 
Drukvormnummers 

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

Perforatie: 
Formaat zegel 
Perforatie/perforatiemaat 
Tanden hor./ver. 
Tanding velranden 

Accordering: 
Modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr. 

2 
10 X 10 zegels 
zwart, 1-10 links, 10-1 rechts 
'9801000', onder zegels 91 -92 
'9 juni 1998', onder zegels 94-95 
'LI 111"R1111', onder zegel 100 
'LI 211"R1211', onder zegen 00 

Harrison & Sons, HS 1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
T (staand)/lllq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c? (Harrison/De la Rue) 

36.0 X 25.0 mm 
kam/13V4:123/4/13.33: 12.80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd / 08 04 1998 
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Onder de Brunner-bolk 
zien we de kopstaand 
gedrukte woorden 
'Cyan', 'Magenta', 
'Zwart' en 'Geel'; ze zijn 
in de desbetreffende 
kleuren gedrukt. 
Er staan Krabbels ver 
links van blok 1 {FD) ter 

hoogte van de zegels 
5/7, alsmede een hori
zontale lijn ver rechts 
naast blok 5 ter hoogte 
van zegel 6. 
De titel van de blokken 
(10 groeten uit neder-
lanJj is in de bovenrand 
van het blokje geplaatst. 

Bijzonderheden Biol<je van 10x100 cent 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek JESP/offset 
Drukpers Roland Favorit 363 
Drukrichting O(nder) 

Kleuren: 
Kleuren, rastermaat 
en hoek van het 
raster met de 
denkbeeldige horizon 

1.zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 

120 
120 
120 
120 

45° 
15° 
60° 
75° 

Velrandbijzonderheden: 
Blokjes per drukvel 
Zegels 
Telcijfers 
Artikelnummer 
Verkoopdatum 
Drukvormnummers 

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

Perforatie: 
Formaat blokje/zegel 
Perforatie/perforatiemaat 
Tanden hor./ver. (zegel) 
Tanding blokranden 

Accordering: 
Modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr. 

10 (2 rijen van 5 staande blokken) 
10(5x2) 
n.v.L 
'981061', rechts van zegel 8 
'9 Juni 1998', rechts van zegel 10 
'L1111 "R1111', links van zegel 3 

Harrison & Sons, HS 1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
«(l iggend)/l l lq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c? (Harrison/De la Rue) 

108.0 X 150.0 mm / 36.0 x 25.0 mm 
kam /131/4:12% /13.33 : 12.80 
24/16 
d/d/d/d 

ongeperforeerd /15 04 1998 
2838 

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

De bovenste rij van vijf 
blokken heeft steeds 
drukvormnummers die 
door een L worden voor
afgegaan; bij de onder
ste rij is dot steeds een R. 
In de linkerbovenhoek is 
het PTT Post-logo aange
bracht; het rood van dit 

beeldmerk is opgebouwd 
uit magenta plus geel. 
Bij de gom lijkt het ge
bruikelijke, duidelijke 
vlekkenpatroon te ont
breken. 

INTERESSANTE PASVERSCHENEN 
POSTZEGELBOEKJES 

Israël 1998 50 jaar zelfstandig 24.50 
Kuwait 1997 GCC (zeldzaam!) 157.50 
Kuwait 1998 9/10 2 boekjes 26.75 
Man 1998 Jaar van de Oceaan 19.00 
Man 1998 125 Jaar treinen 19.00 
Nieuw-Zeeland Tekstmisser! 56.00 
Noorwegen Kerst op FOSFOR 85.00 
Noorwegen Toeristenb. (3) 47.50 
Tsjechië 1998 Fauna (4 St.) 20.00 
Tuvalu 1998 Vissen 15.50 
Zweden 1998 Zw. Huizen 10.25 
Zwitserland 1998 Pro Patria 28.50 

Bestellingen onder ƒ 75,00 + ƒ 2,50 portokosten; tot ƒ 250 + ƒ 10,25. 
Boven ƒ 250 géén portokosten. 

Andorra (fr) 1998 wapen 
Argentinië 1998 dichteres 
België 1998 Kunst 
Canada 1998 fopvliegen 
Chili 1998 Honden (2 St.) 
Faröer 1998 Vogels 
Frankrijk 1998 Voetbalboekje 
Frankrijk 1998 nieuwe tekst 
Gr. Britt. Groottorm. Wilding 
Gr. Britt. 5 mei: 11 boekjes 
Iran 1997 Bloemen 
Ierland Luchtvaartpioniers 

15.00 
11.75 

5.75 
12.00 
23.50 
20.50 
15.00 
15.25 
39.00 

101.25 
50 00 
22.50 

ETI flTl^KlÄTDOMÄL 
ooklets@telebyte.nl 

POSTBUS 1051 
5140 CB WAALWIJK 
TEL. 0416-331451 
FAX 0416-342856 

JUifflANKAÜF 
von hochwertigen Einzelstücken, Länder- und 

SpezialSammlungen und ganzen Nachlaßobjekten. 
Sprechen Sie uns bitte an ! 

Barzahlung in jeder Größenordnung möglich ! 

ULRICH FELZMANN 
BRIEFMABiCEN-AUKTIONEN 

D-40210 Düsseldorf • Bismarckstraße 98 
Tel.: 0049-211-172 92-0 • Fax 172 92 11 

http://www.fclzmann.de 
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Gelegenheids

stempels 

8 mei: 
Ter gelegenheid van het 
project Brieven aan de 
toekomsf liet PTT Post op 
8 mei een bijzondere 
postzegel verschijnen 
(zie de rubriek Nieuw op 
net postkantoor'm het 
meinummer van 'Philate
lie'). Voor deze emissie 
is een eerstedagstempel 
ontworpen, dat op kant
enkiore eerstedagenve
loppen werd gebruikt. 
Deze enveloppen ziin bij 
de Vakhandel Filatelie 
verkrijgbaar (adviesprijs 
f 3.05? 

19 mei: 
Twee gelegenheidszegels 
(100 jaar Rabobank en 
100 jaar Koninklijke Ne
derlandse Hockey Bond) 
en een velletje van 10 
[FC Knudde) leverden op 
19 mei drie speciale 
stempels op, die werden 
geplaatst op drie ver
schillende eerstedagen
veloppen van de NVPH 
(adviesprijs: f 3.05 per 
envelop). 
De Rabobankzegel kreeg 
een typografisch stem
pel: 

E E R S T E D A C 
V A N U I T C I F T E 
D E N H A A C 
1 9 / 5 / 1 9 9 8 

1 8 9 8 
1 0 0 J A A R 

C O Ö P E R A T I E V E 
R A B O B A N K 

Voor de zegel met daar
op de typiscn Neder
landse nockeyfamilies 
werd een stempel ont
worpen dat een outline 
toont van de foto op de 
bewuste zegel: 

!EIST[D«CV«l)UIIGIFIf 

OENHttG 19 Md I 99 ( 

De FC Knuddezege\ ten
slotte werd gekoppeld 
aan een stempel waarop 
in de typische stijl van te
kenaar Toon van Driel 
twee handen een bal 
stoppen (hetgeen voor 
FC Knudde nu juist weer 
niet zo typisch is): 

\ian u/f 

^ff 19 me^*" 

10 juni: 
Ter gelegenheid van de 
aankomst van het nieuwe 
vlaggenschip van de 
HAL, het m.s. Rotterdam, 
was op 10 juni een bij
zonder poststempel in 
gebruik. Het schip lag op 
die dag afgemeerd aan 
de Wifnelminakade in de 
Maasstad. Daar vierde 
de scheepvaartmaat
schappij  samen met de 
tienjarige vereniging 'De 
Lijn  het 125jarig De
staan. 

\0 Jo. 

De nieuwe Rotterdam 
meet 62.000 BRT, heeft 
een lengte van 237 me
ter en een dienstsnelheid 
van 25 knopen. De 659 
hutten bieden plaats aan 
maximaal 1.668 passa
giers. De bemanning be
staat uit 630 koppen. 
In het bijzondere stempel 
is behalve een afbeel
ding van de Rotterdam 
ook het profiel van de 
Euromast te zien. 

18 t /m 21 juni: 
Ter gelegenheid van de 
internationale postze
geltentoonstelling Juva
ïux 98 in Luxemburg 
wordt een bijzonder 
poststempel gebruikt in 
de stand van PTT Post 
aldaar. 
Als afbeelding voor het 
bijzondere Nederlandse 
stempel zijn typisch va
derlandse voorstellingen 
gekozen: molens, tulpen, 
dijken en water. 

J U V A L U X ' 9 8 
LUXEMBURG 

S N e d e 
Afdrukken kunnen wor
den verkregen door toe
zending (onder omslag) 
van enveloppen of kaar
ten die voldoende zijn 
gefrankeerd. Het adres: 
PTT Post, De Verzamel
sen/ice. Postbus 30051 , 
9700 RN Groningen. 
Op de omslag moet wor
den vermeld Juvalux'. 
Stempeling is mogelijk 
tot uiterlijk één week na 
de tentoonstelling. 

Bijzondere 
vluchtstempels 

6 april: 
We komen nog even te
rug op de eerste vlucht 
AmsterdamSeattle (zie 
de aankondiging in 'Phi
latelie' van april, pagina 
270). Van de postadmi
nistratie in de Verenigde 
Staten werd bericht ont
vangen dat ze geen me
dewerking wilden verle
nen aan het bij aankomst 
in Seattle en Philadelphia 
afstempelen van de eer
stevlucntenveloppen. De 
voor de bewuste vlucht 
klaargemaakte couverts 
werden in verband hier
mee niet met de twee 
vluchten meegeven, in 
plaats daarvan werden 
de van het bijzondere 
eerstevluchtstempel voor
ziene enveloppen aan de 
achterzijde voorzien van 
een stempel dat in het 
kort uitlegt wat er aan de 
hand is. 

U S P S plaatst geen 
aankomststempel; 
poststuk niet met 18*8 
vluctit meegezonden 

^ ' " " ' • 1 1  1 

Naar aanleiding van de 
eerste lijnvlucht van Am
sterdam naar Bergen 
(Noorwegen) door een 
toestel van KLM Cityhopeer heeft PTT Post een 

ijzonder eerstevlucht
stempel laten maken. Het 
stempel is ontworpen 
door Paul Pleijs uit Den 
Haag. 
Het vliegtuig vertrok op 
maandag 1 juni 1998 

(Tweede Pinksterdag) om 
11.25 uur van Amster
dam Schiphol; het vlucht
nummer was KLl 185. 

Ie v l u c h t ; ^ 

o 
■o 
■o 

Betgen (Noorwegen) ? 

Het stempel is alleen ge
bruikt om poststukken die 
met de eerste vlucht wer
den vervoerd te ontv/aar
den; dus niet voor de 
stempeling van andere 
postzegels of poststuk
ken. 
Het gewone (lucht)post
tarief was voor deze 
vlucht van toepassing. 
Aan de postadministratie 
in Noorwegen werd ver
zocht medewerking te 
verlenen om de poststuk
ken bij aankomst in Ber
gen te voorzien van een 
afdruk van het dagteke
ningstempel van Bergen. 
Het stempel beeldt een 
van de belangrijkste mo
numenten van Bergen af: 
de Hókonshallen. Deze 
hal is in de twaalfde 
eeuw gebouwd door ko
ning Hakon Hókonsson 
om er grote ceremonies 
en festiviteiten in te hou
den. In die tijd was Ber
gen de hoofdstad van 
Noorwegen. 

Veldpoststempels 

15 mei: 

Op 15 mei bestond het 
Regiment Genietroepen 
250 jaar. Op de verjaar
dag en ook tijdens het 
Open Huis op 16 mei 
werd een speciaal veld
postkantoor ingericht. Dit 
kantoor gebruikte het bii
zondere veldpoststempel 
nummer 98. Aan het lo
ket van het veldpostkan
toor werden gelegen
heidsenveloppen ver
kocht die van het veld
poststempel konden wor
den voorzien. 

Informatie over het be
stellen van deze envelop 
is verkrijgbaar bij het 
Comité Regiment Genie
troepen, de heer J.B. 
Prins, Baesjoulaan 22, 
4005 GH Tiel, telefoon 
0383767235. 

4 juli: 
Ter gelegenheid van de 
Open Dag die de Ko
ninklijke Luchtmacht op 
juli op de vliegbasis 
Leeuwarden organiseert 
zal in het tijdeli|k inge
richte veldpostkantoor o! 
daar het speciale lucht
machtstempel worden 
gebruikt. 

•.Koninklijke luchtmacht 

\ /i.VII')8l6 .. 

Aan het loket worden 
ook gelegenheidsenve
loppen verkocht. Infor
matie over deze Open 
Dag is verkrijgbaar bij 
de heer Van Dellen, 
Commissie Open Dag 
KLU, DrWumkeswei / , 
8915 DJ Leeuwarden, 
lefoon (tijdens kantooru
ren) 0582346315. 
Het is niet mogelijk post 
stukken ter stempeling 
aan het Centraal Vele 
postkantoor danwei nac 
een ander adres te stu
ren! 

Abonnement eerstedog 
enveloppen 
Verzamelaars die be
langstelling hebben voo 
een abonnement op eer 
stedagenveloppen kun
nen contact opnemen 
met de afdeling Klanten 
service (telefoon 050
5861234) van P n Post 
De Verzamelservice in 
Groningen. 
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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). 
•k Record aantal inzenders ruim 360. 
^ Record bezoekers kijkdagen ruim 800. 
-k Record aantal schriftelijke bieders ruim 570. 
ir Aantal bieders in veilingzaal ca. 400. 

ZEND 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 79-jarige ervaring als veilinghouder en ons groot en 

internationaal koperspubliek staan garant voor een maximale 
opbrengst. 

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

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

uitgebreide foto-bijlage. 
ir Gratis verzekering. 
• Extra publiciteit bij importante objecten. 
• Veiling 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 
POSTZEGELVEIUNGEN , „ „ . 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) \i 
1^ 2514 GC Den Haag, Tel. 070-3647957/3647831, Fax 070-3632893 

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

7 9 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 

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


HILLEGOM 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOM-CENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP 6/7/1 T/S PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEMD VAN 9 18 UUR ZATERDAG VAN 9-17 UUR DONDERDAG OOK 19-21 UUR 

TELEFOON 0252 530007 of 524352 FAX: 0252 515422 
GRJKTIS NIEUWE PRIJSLIJSTEN 

NEDERLAND EN INDONESIË 
NIEUW! JAARGANGEN 1997 * * 

ALAND 
ALDERNEY 
AMERIKA 
ANDORRA Fr 
ANDORRA Sp 
ANTILLEN Ned 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
CHINA 
CYPRES Gr 
CYPRES Turks 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
ESTLAND 
FAROER 
FINU\ND 
FRANKRIJK 
GIBRALTAR 

54,-
27,-

139,-
32,-

7,-
133,-
205,-
162,-
107,-

71, -
20,-
34,-
98,-

195,-
211,-

34,-
81, -

134,-
237 -
120,-

GROENU\ND 
GUERNSEY 
HONGARIJE 
HONGARIJE ® 
lERUVND 
INDONESIË 
ISRAEL 
ITALIË 
JERSEY 
KROATIË 
LETLAND 
LIECHTENST 
LITAUEN 
LUXEMBURG 
MALTA 
MAN 
MONACO 
NW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 

103,-
95,-
88,-
88,-

2 3 8 -
137,-
130,-
151,-
170,-

68,-
38,-

104,-
30,-
78,-
45,-

118,-
205,-
260,-
112,-

76,-

POLEN 
POLEN ® 
RUSLAND 
RUSLAND ® 
SAN MARINO 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
SURINAME 
TJECHIE 
VATICAAN 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ld BOEKJES 
ZWITSERLAND 
UNO Geneve 
UNO New York 
UNO Wenen 
VER EUROPA 
ld MEELOPERS 

69,-
45,-

152,-
152,-
125,-

59,-
27,-
91,-

194,-
49,-
93,-

108,-
169,-
214,-

93,-
39,-
45,-
43,-

261,-
54,-

BESTELPREMIE bij bestelling van tenminste 60-
W A T E R M E R K Z O E K E R 

Moreley-Bright INST-A-TECTOR van 69 - voor 4 9 , 5 0 
BRANDKASTEN en KLUIZEN VRAAG DOCUMENTATIE 

A R U B A 
postfris 

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

42,— 
28,— 
38,— 
36 — 
38,— 
37,— 
32,— 
S C 
SI — 
35,— 
36,— 
49,— 

B E S T E L P E R P O S T ! Kompleet 425,— 495,— 

F D C 

49,-
32,-
40,-
39-
43,-
40,-
42,-
39,-
38,-
43,-
47-
60,-

. IMI 
KINDERVELLETJES 
jaar nummer postfns gestempeld 

OOST-EUROPA vanaf 30% 
Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse senes en zegels 
Stuur ons Uv/ mankolijsteni Tevens leveren wij 
van de Oosteuropese landen alle nieuvrtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

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

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

75-
55-
71 -
69-
60-
78-
81 -
83-
61-
63-

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

80/89 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

6 7 -
224 -

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

51 -
224-

91 -
79-
79-
4 9 -
93-

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1996 
postfris 2115,-

gestempeld 1790,-

TJECH.SLOW. 
197C 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
65-
75-
102-
75-
72-

217-
82-
128-
317-
166-

® 
35-
32-
55-
54-
49-
195-
47-
94-

274-
132-

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

211 -
132-
205-
130-
193-
149-
285-
107-
220-

39-

181 -
102-
149-
99-

164-
124-
256-

9 2 -
2 1 0 -

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

29-
29-
34-

2 3 -
1 9 -
2 4 -

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 -

S 
52-
38-
33-
179-
164-
23-
23-
22-
18-
17-

60/69 890,- 549,-

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** ® 
177- 89-
201- 138-
245 - 236 -
127- 67-
426 - 462 -
197- 108-
149- 79-
127- 65-
159- 77-
116- 68-

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

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-
4 8 -
51 -
72 -

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

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1996 
postfris 2260,-

gestempeld 1335,-

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

8 8 -
8 3 -

111 -
88-
99-
71 -

149-
149-
1 2 9 -
9 0 -

4 6 -
41 -
61 -
4 6 -
5 6 -
3 6 -
4 9 -
8 4 -
7 4 -
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.- 519.-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

100-
35 -
9 7 -
9 3 -
4 5 -
8 9 -

149-

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

1 4 9 -

KOLLEKTIE 
I960 t/m 1996 
postfris 4275,-

gestempeld 2525,-

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 
4 50 
510 
510 
5 10 
5 10 
510 
510 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
715 
7 50 
7 50 
8 65 
10 25 
9 40 
12 — 
10 90 
10 90 
9 50 

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

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 32 STUKS 

POSTFRIS 3S5,- GESTEMPELD 318,-

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

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

100,-
90,-
94,-

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 

164 stuks ƒ950,-

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

6b 210 — 
6c 65 — 
6cl 65 — 
6e 12 — 
66F 5 25 
6fF 7 50 
6fQ 85 — 
7a 7 50 
7b 7 50 
7bF 13 25 
8a 17 50 
8b 17 50 
8c 67 50 
8aF 22 50 
BbF 37 50 
8cF los
ga 33 75 
9b 245 — 
9d 190 — 
9e 130 — 
9f 190 — 
9g 49 — 
9h 30 — 
9aF 21 — 
9cF 93 75 

9dF 130 — 
9eF 225 — 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
lOaF 24 50 
lObF 36 — 
llaF 3 4 -
llbF 37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19 — 
15a 11 50 
16a 3 75 
16b 4 50 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
26a 

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

26a 5 76 
27a 5 26 
27b 6 — 
28 5 26 
29 9 40 
30 9 40 
31 13 25 
32 12 75 
33a 5 26 
33b 5 25 
34a 5 25 
35 14 60 
36 1125 
37 30-
38 13 25 
39 1125 
40 11 25 
41 1125 
42a 15-
43a 5 25 
43b 5 26 
43c 5 25 
43d 5-
44a 6-
44b 5-
46 13 26 
46 13 25 
47a 5 25 
47b 5-
48 13 25 
49 13 25 

TELBLOKJES - PRIJS OP AANVRAAC 

KOLLEKTIE BOEKJES 
95 ST. 2995,-

KERSTBOEKJE en 
KERSTVELLETJES 
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 2 1 0 , -

AUTOMAATSTROKEr 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
l i s t 
2s t 
3s t 

49,25 
22,25 

3,25 
7,50 

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

V A T I C A A N postfris ISRAEL postfns/full-tal 

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

10-
4-
10-
5,-
14,-
9-
19-
11 -
30-
22.-
27-
54,-

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 postfris 
1 9 7 2 / 1 9 9 5 1 2 4 5 , -

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 postfri; 
1 9 7 2 / 1 9 9 5 1 8 2 5 , 

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S l 
Wij leveren alle nieuwe uitgiften van dej,,.,,, 

landen en motieven die U verzamelt ""^^ 
Vraag inlichtingen 



COMPLETE JAARGANGEN vanaf 50% 
[inclusief luchtpost en blokken, echter zonder zegels uit blokken port, 

lenst etc. Deze kunt u extra bestellen. Natuurlijk leveren wij ook losse 
raarden en series tegen dezelfde lage prijzen. 
'raag onze prijslijsten en speciale aanbiedingen. 

OVERZEE 

3 _ i 

NVPH 
* • 

3,
9,
7,
4,
5,

56,

10
10
49
14,
16,

13,
47
22,
41,
49

265,

56,
99,
80,

108,
79,

Zonnebloem 
• • 

14,
8,
5,
6,

1 1 
10,

7,

14

89,

17,
13,
16,
15,

152,

82,
50,
41,
38,
76,

9 9 
105,
107,
110,
183,

* • 
63,
38,
14,
10,
17,

3 9 
76

25
211
575,

283
165,
146,
274,
127,

213,
288
103
104
336

1998,

311,
937,
323,
371,

66,

EUROPA 

Yvert 
• • 
108,

90
56,

117,
40,

42
26,
29,
47,
6 8 

610,

62,
66,
74,
66,
66,

62,
80,
98,
79,

102,

739,

139,
267,
119
135
291,

Yvert 
• • 

99,
90,
60,
60,
37,

950,
32,
32,
64,
90,

1475,

50
35,
57,
40,
59,

90,
51,
48,
56,
61,

530,

89,
119

62,
99,
92,

Yvert 
* • 

22,
11,
17,
18,
15,

12,
1 1 , 
16,
2 1 , 

145,

25
20,
21,
36,
64,

23,
37,
37,
3 7 
2 4 

319,

45,
31,
37,
57,
56,

Yvert 

20,
6,

56,
40,
47,

32,
61,

103,
16,
43,

419,

7 3 
45,
47,
38,
25,

53,
70,
33,
42,
6 2 

465,

70
95
95

112
103,

o 
o 

Michel 
• • 

14,
20,
15,
15,
16,

15,
17,
17,
20,
19,

165,

18,
18,
21 , 
24,
30,

29,
30,
28,
30,
36,

259,

35
37
38,
40,
41,

Michel 
• • 

27,
26,
19,
17,
24,

12,
24,
14,
19,
20,

198,

23,
25,
29,
32,
35,

38,
29,
38,
47,
31 

320,

35,
42,
39,
44,
44,

■M 
Michel 
• • 

88,
3 1 , 
72,
19,
18,

18,
25,
20,
20,
19,

325,

2 3 
23,
31,
44,

158,

22,
50,
37,
32,
3 6 

445,

38,
46,
44,
52,
42,

JAARGANGEN, SERIES 
EN LOSSE WAARDEN 
VÓÓR 1961 KUNNEN 
WIJ NATUURLIJK ÓÓK 
LEVEREN; STUUR ONS 
UW MANCOLIJSTEN! 

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
ZONNEBLOEIVIIVIICHELEUROCAT. 

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

Michel 

♦ * 
2 3 
11,
12,
36,

® 
19,
14,
17,
45,
11,

57,
9,

20,
29,
45,

25,
11,
26,
20,
27,

246. 210.

86,
82,
67,
56,
75,

54,
60,
45,
36,
38,

54,
74,
84,
66,
62,

33,
42,
50,
44,
34,

a, 430,

66,
138,

95,
96,

104,

33,
71,
46,
56,
58,

BERLUN 

Mchel 

** 
22,
10,

1,
20,
13,

44,
10,

1,
22,
13,

42,
12,

25,
30,

42,
14,
11,
26,
26,

179. 205,

42,
38,
26,

90,
36,
31,
23,
49,

23,
66,
65,
61,
44,

20,
63,
48,
66,
38,

519, 459,

45,
112,

62,
7 9 
6 6 

3 8 
94,
52
66,
61,

DDR 
Michel 

♦ * ® 
96, 96,

111, 209,
80, 104,

230, 200,
73, 49,

72,
73,
69,
62,
94,

57,
53,
61,
52,
83,

950. 9 5 a 

55,
54,

56,
63,
56,

51, 
54,

42,
56,

49, 
61,
64,
78,

5 5 
57,
79,
5 3 
66,

625, 565,

113
1 1 1 
117,
103,

83,

93,
97,
71,

Jur 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
56/60 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1%9 
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 

611

165

17

18

304

1095,-

85

358

105

166

149

125

162

147

112

107

132

196

283

232

276

287

259

285

316

245

® 
96

80

12

10

214

265

73

108

115

94

145

127

92

111

159

207

176

209

224

213

229

254

208

MEELOPERS 

134,

13 
14 
6-

13 
36 
15

47 
95 

248,

15

23

32

14

101

33

52

32

56

55

405,

40

48

114

43

90

109

96

162

105

105,

196,

308,

64,
79,
70
94
80

98,
118,
131,
108
109,

57,
108,
554,
537,
162,

243,
200,
181,
220,
161,

117
65,
80,
77,

185,

56
48,
57,
32,
46,

85,

71,
192,
162,
153

43,
43,
46,
45,
46

41,
42,
50,
46,
56

52,
6 2 
49,
55,
55

108,
108,
135,
168,
165

55,
56,
72,
84,
106

73,
151,
124,
197,
109,

67,
233,
186,
315,

99,

93,
69,
79,
81,
106

82
63

84,
95

81/90 2460,- 675,-

795,- 1145,- 3375,- 1915,- 975,- 455,- 1125,- 405,- 430,- 485,- 1159,- 629.-

107,
99,-
77,-

109
75,-

107,

122
122,
180,
186,
182,
172,

102,
134,
136,
118,
118,
267,

165,
181,
218,
198,
195,
157,

69,-
88,-
82,-

117,
124,
137,

45,-
47,-
46,-
53,-
65,-
58,-

133,
156,
199,
189,
113,
139

50,-
52,-
49,-
62,-
69
84

53,-
53,-
65,-
6 5 

995,- 1195,- 945,- 820,-
48,
59,
66
69,
99,
98,

292,
275,
201
186,
150,
161,

176
170,
125,
124,
107,
129

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

273

501

291

276

199

229

237

472

265

253

195

219

320

182

4 1 

46

170

139

264

144

33

40

170

139

56/96 7225,- 5450,- 2500,-

VOORLOPERS 

1665, 2620, 6675, 4379, 3510, 1200, 2850, 1175, 1350, 1675 3300, 2075, 1675, 1825, 2490, 2300,

>
lU 

O 

** 
2 6 9 
1 2 7 

9 5 
3 2 
1 8 
1 4 
2 5 
1 6 
1 2 
1 2 
21 
3 8 

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

j ^ , 

8 5 
100

8 5 
9 2 
7 6 

K 
UI 
O 
_■ 
«X 

6 3 
9 2 
2 1 
4 5 

1 1 
10

245,

10
2 3 
30 
3 3 

> ■ 
111 

< 
E 
11. 
O 
UI 
—I 
Ol 

Yvert Yvert 
** 

220
85 

295,

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

3 9 
2 0 
14
3 6 

9 
3 6 
14
2 4 

335, 185,

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

4 2 
3 5 
4 6 
4 6 
7 3 
5 2 
5 6 
5 5 
4 7 
6 5 

495 510.

6 3 
6 6 
7 8 
9 4 

1 2 5 
114 

6 3 
108

6 2 
117

9 5 
116

Yvert 

4 5 
1 3 
3 2 
2 0 
1 9 
14

16 
1 8 
5 6 
5 0 
3 9 
5 4 
4 5 
4 8 
4 5 
4 5 

4 « r 
3 8 
5 5 
4 8 
5 0 
6 4 
8 0 

VERENIGDE NATIES 

** 
5 
8 

10
2 3 
10 
11 
1 3 
19

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

370.

4 2 
3 1 
2 9 
2 1 
3 8 
2 2 

Yvert 
* ♦ 
2 7 

1 5 
1 6 
1 2 
12,
1 7 
2 1 
1 5 
1 4 
1 7 
1 4 

11 
1 2 
1 5 
2 9 
2 0 
4 1 
3 0 
3 0 
2 3 
3 9 

245.

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

Yvert 

N E D E R L A N D E E R S T E  D A G  E N V E L O P P E N 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

32,

46,

41,

43,

62,

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

57 
43 
50 
66 
88 

1993 94,
1994 104,
1995 91,
1996 111,
1997 106,

K O M P L E E T 1 9 8 3 t / m 1 9 9 7 995 , 

5 
1 7 

22,

1 0 
9 

1 7 
3 0 
2 7 
3 9 
2 7 
2 6 
2 0 
3 4 

A l l e l o s s e n u m m e r s v a n a f nr . 1 z i j n l e v e r b a a r 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

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

o n g e t e l d e n / o f o n g e s o r t e e r d m i n u s 5 % . 
NEDERLAND 
BELGIË 
FRANKRIJK 
BUND 

ƒ 0,65 p gulden 
ƒ 3,50 p 100 Fr 
ƒ 0,14 p Franc 
ƒ 0,80 p Mark 

ENGELAND 
VER STATEN 
ARUBA 
ZWITSERL 

/ 1 , 8 5 p £ 
/ 1 , 1 5 p $ 
ƒ 0,60 p gid 
ƒ 0,85 p Franc 

Pnjs andere landen op aanvraag, vrijblijvende aanbieding 

J\P: U kunt hiermee natuurlijk ook Uw bestelling betalen! 

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 rTALlÉ 
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 GRIEKENUND 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATIGAAN 

240-
39-
2 5 -

450-
165-

96-
165-

1250-
149-
3 9 -

575-
350-
240-

18-
165-
4 5 -
9 -

13-
245-
4 1 -
65-
18-
95-

0 
6 3 -
38-
19-

445-
129-

79-
60-

1250-
22-
36-
1 1 -

195-
33-
10-

110-

AANBIEDING VOORLOPERS 
Nr 1/86 kompleet 4395- 2625-

235.-

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

510,-

BESTELLEN PER POST-

LEVERING: 

H O L L A N D S G L O R I E 
Hoogewer fs t raa t 18 
2181 EJ H I L L E G O M 

T E L E F O O N 0252 530007 
of 0 2 5 2 524352 

FAX 0 2 5 2 515422 

REUZENINSTEEKBOEKEN 

rijs per s tuk 
fitte b ladz 
warte b ladz 

B e k e n d m e r k / 6 4 b ladz i jden 
BIJ grotere aantallen lagere prijzen' 

lx 5/9x 10/24X 
29,50 2 8 , - 2 7 , -
39,50 3 8 , - 3 7 , -

-I-25X 
2 6 , -
3 6 , -

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

VERZEKERING: per zending slechts ƒ 0,75 U loopt hierdoor geen enkel risico 
BETALING: met acceptgiro binnen 8 dagen, of, indien gew/enst, automatische 

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

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

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

V R I J B L I J V E N D E A A N B I E D I N G 
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'S-GRAVEIUHAGE SAMENSTELLING: CHARLES BOISSEVAIN 

Eén van de plekken in het PTT Museum waar de bezoeker gratis met Internet kan werken (foto Het Ne
derlandse PTT Museum, Den Haag) 

[6] INHOUD EN VORM 
Tot voor kort v/as het uit
typen van teksten mijn 
enige doel wanneer ik 
achter het toetsenbord 
kroop. Een computer 
was slechts een onmis
baar hulpmiddel om effi
ciënt te kunnen werken 
aan de inhoud van een 
verhaal. 
Met de inhoud bezig 
zijnde, stapelde zicfi om 
mij heen een voorraadje 
CC)/ROMs op, gingen 
we opeens interactieve 
elementen in onze ten
toonstellingen maken, 
kreeg ik een e-mail van 
Frank van den Hoven 
over Po & Po, word ik 
gevraagd Web-lid te 
worden van een Internet
site, lees ik steeds vaker 
over de ongekende nieu
we mogelijkheden in 
mijn vakbladen en woon 
ik een uiterst aantrekke
lijke Powerpo/nf-presen-
tatie door Aad Knikman 
over het maandblad 'Phi

latelie' bij. Onder het 
mom dat net zo nuttig, 
leuk en makkelijk is, 
vroeg de systeembeheer
der van ons museum een 
paar maanden geleden 
tot overmaat van ramp 
aan mij wat mijn wensen 
voor de komende jaren 
zijn op het gebied van 
automatisering en multi
media. Het is inmiddels 
1998 en ik weet nauwe
lijks waar hij het over 
heeft. 
Het moest er dus maar 
eens van komen en na 
een introductiecursus op 
een nabij gelegen school 
en een cursus Multimedia 
bij de Nederlandse TV-
en Filmacademie in Am
sterdam ben ik inmiddels 
het digitale tijdperk bin
nen getreden. Ik ben hier 
net zo trots op als op 
mijn vulpen. Op mijn vi
sitekaartje zijn mijn ge
gevens aangevuld met 
een E-moiladres: ptt-mu-
seum@ptf-niuseum. nl. 
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Dï colleclie Postzegels 

D« coB«ctic l'oftzcacb bcsuat uit twee delen, ét m 
tnec i eisehjlenile zalen te bekijken njn 

De n'Becbe ê(UdlKMJke po»Ue|«lï bevii postzcteL 
ut Nedciland en de iroegeie Oveizecse Rijksdelen 

Onder de buiienlaiidee poet/egel« njn postzegel* lui 
FJin>pa en de reit van de weield ie nen IBer kunt n 
onder meer de bijzondere Blauwe Maunnu* bewenden 

BIJ belde colleeOe« «oidl een duproeranima vertoond. 
In de ttuéczaai kunt u op afeptaak een en ander 
Bmen en bestuderen. 

.» meer ovei de colleepe >!siï 
* meel over de eolte>.lie bwtenlandfejfoitzegctj 
J aekctffonde« Neded 
*<k8JaMwtMft»»ö* 
* eduealief nmenaal 
J oodentoek-rtudier^tll P"** 

Pagina met informatie over de verzamelingen van het PTT Museum, 
zoals die via Internet is te lezen en waarover u vragen kunt intikken 
en versturen 

Dit verhaal tik ik inmid
dels tfiuis in Windows 95, 
terwijl een CD'tje achter
grondmuziek verzorgt 
via de boxen die aan 
mijn Powerline PC met 
586 Penh't/m-processor 
hangen. Ik heb al elek
tronische post gestuurd 
naar mijn collega van 
The British Library en de 
informatie over het PTT 
Museum op Internet 
(http://www.ptt-muse-
um.nt) eens nagelopen. 
Ik heb ook al diverse 
CD/ROMs bekeken: op 
filatelistische gebied de 
Nederlandse postzegel 
(junior)catalogi van de 
NVPH, van Zwitserland, 
Liechtenstein en de VN 
van Zumstein, van Duits
land en Berlijn van Mi
chel en de CD van Edifil 
over Spanje. Prachtig 
verpakt zijn de CD's van 
Frankrijk en Monaco 
door Ceres en Yvert & 
Tellier. Helemaal mooi 
maakt de Canadese pre
sentatie van Sfampville 
op CD/ROM het. In de 
auto van oma onder
neem je een ritje door dit 
denkbeeldige stadje, 
waarbij je allerlei uit
stapjes maakt bij onder
werpen als 'Het ontstaan 
van postzegels en de fi
latelie', 'Het opzetten 
van een postzegelverza
meling', 'Druktechnie
ken', 'Geschiedenis van 
de communicatie door 
de eeuwen heen', 'Post
kantoren' en 'Transport 
over water'. Ik klik de on
derwerpen aan en met 
muziek en gesproken 
tekst krijg ik uitleg over 

de achtergronden van 
emissies, catalogusprij
zen of de mogelijkheid 
de compleetheid van je 
eigen verzameling te ad
ministreren. 
Een prachtige voorberei
ding op een museumbe-
zoek vormen de 
CD/ROMs met de top
stukken uit het Rijksmu
seum en uit de Ameri
kaanse Barnescollectie. 
Alvorens het Loiregebied 
te bezoeken raad ik u 
aan het schijfje met de 
kastelen in dit gebied via 
uw computer te bekijken. 
Voor mij het absolute 
hoogtepunt in wat ik tot 
nu toe op dit voor mij 
nieuwe gebied heb ge
zien. De architectuur van 
de gebouwen kan ik in 
diverse perioden bekij
ken, er zit bewegend 
beeld in en ik kan mij 
voortbewegen van de 
ene kamer naar de an
dere. Over elk schilderij 
of kunstvoorwerp kan ik 
nadere informatie krij
gen. 

U merkt wel: ik ben be
keerd. Maar ik schrijf u 
dit eigenlijk zo uitge-
breicC om u te laten we
ten dat als zelfs ik hier 
iets van begrijp, u dat 
ook kunt. Waarom? De 
filatelie is een internatio
nale aangelegenheid en 
u kunt via Internet infor
matie en medestanders 
op uw verzamelgebied 
uit de hele wereld in huis 
halen. Voor de filatelie 
liggen er (wervings)mo-
geMjkheden bij de nieu
we generatie, die met 
deze (multi)media is op
gegroeid. En na het le
zen van het artikel van 
Rik Smits in NRC-Han-
delsbladvan 11 april is 
het mij ook duidelijk dat 
leeftijd geen enkele rol 

speelt bij het omgaan 
met deze nieuwigheden 
Voor de ouderen onder 
de lezers van 'Philatelie' 
zie de speciale Neder
landse senioren-site op 
het Internet {www.seni-
or.nl) en u weetwaarort 
In eerste instantie schrik 
ken sommige Engelse 
termen misschien wat a 
maar met wat lezen, zei 
gewoon doen en wat 
nulp van een ander hee 
u al vlug resultaat. Het i 
een nieuwe vorm, die di 
inhoud meer en geva
rieerder tot zijn recht lai 
komen. Niet dat het tra
ditionele boek, de post
zegelcatalogus en de 
vulpen hiermee hebben 
afgedaan. Zeker niet, 
maar onder andere doe 
het zelf actief bezig zijn 
het overbruggen van af 
standen en net beweger 
de beeld worden extra 
dimensies toegevoegd, 
ben er don OOK heilig 
van overtuigd dat in de 
nabije toekomst, zowel 
bij de serieuze filatelist 
als in de 'dubbeltjes-
hoek', deze nieuwe vor 
wordt geaccepteerd bij 
het benaderen en expic 
teren van de inhoud vai 
ons gemeenschappelijk 
interessegebied. 
Charles Boissevain 

Charles Boissevain is conserv 
tor posthistorische en filatelist 
sehe verzamelingen van het h 
derlondse PTT Museum in Dei 
Haag 

WELKOMI 
Al die nieuwe mogelijkheden zijn natuurlijk leuk 
en nuttig, maar er gaat natuurlijk niets boven een 
echt bezoek aan het PTT Museum en zijn bezoe
kersruimten zelf. Het museum is elke dag open. 
Degenen die literatuur, films, foto's, prenten, teke 
ningen en de loopbaanoverzichten van oud-PTT-
medewerkers willen inzien, kunnen op door-de-
weekse dagen terecht na telefonische aanmelding 
via 070-3307581. 
Postwaarden en poststukken kunt u in alle rust be 
kijken tijdens de bezoekersdagen van de afdeling 
Post op de donderdagen 11 en 25 juni, 9 juli, 6 
en 20 augustus en 3 en 17 september. Graag 
eersteven opbellen: 070-3307560, dan ligt het 
materiaal zo veel mogelijk alvast klaar. 

http://www.ptt-museum.nt
http://www.ptt-museum.nt
http://www.senior.nl
http://www.senior.nl


Yvert Overzee A-C 
Yvert (frans) catalogus Overzee A-Brazilie 1998 ca 700 biz ()uli) 67,50 

catalogus Overzee Brunei-C 1998 ca 700 biz (juli) 67,50 
Subscriptieprijs bij vooruitbetaling lol 15 juli 1998 per deel 55,— 
Heffermann (eng ) spec cat Zuid Afrika/Geb 1999 ca 300 bIz kleur 69,50 
ANK (duits) spec cat Oostenrijk/Geb 1999 ca 395 bIz kleur 65,— 
Michel (duits) catalogus Oosteuropa 1998/99 ca 1825 bIz {|uli) 74,— 

catalogus Duitsland 1998/99 ca 695 bIz kleur (juli) 39,90 
speciale catalogus Zwitserland & Liechtenstein 1998 ca 395 bIz 49,— 
speciale catalogus Oostenrijk 1998 350 bIz 47,— 

Sakura (eng./jap.) catalogus Japan 1998/99 300 biz. kleur 32,50 

Yang (eng ) speciale catalogus Macao 1998/99 112 bIz kleur 32,50 
spec cat Liberated Area 1930-50 China 1998 184 biz kleur 85,— 

Yang catalogus Volksrepubliek China 1998/99 (juli/augustus) ca 40,— 
Ose (eng ) brievencatalogus Keizerrijk China & buitenlandse postkantoren 

in China 1894-1922 editie 1997 257 - A4 - biz 120,— 
Fischer (pools) spec cat Polen 1998 (met Michelnrs) 300 biz kleur 35,— 
Bale (eng ) speciale catalogus Israel 1998 372 biz 95,— 

Handboek WK Voetbal 
Yven (frans) handboek WK Voetbal op zegels ed 1998 350 bIz kleur 115,— 
Detail (ned /eng ) wereldhandboek Pinguïns op zegels 1998 126 bIz 32,90 
AV (frans) wereldcatalogus Bloemen/Planten op zegels 1992 306 bIz 80,— 
V Soeren (ned /eng ) handboek Schepen op zegels 80 bIz ged kleur 45,— 

Orders tot ƒ 150,- plus ƒ 6,- verzendkosten Orders tot ƒ 50 - en levering aan 
nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling Prijswijzigingen voorbehouden 
Uitgebreide prijslijst gratis. 
Postgiro 125 34 14 - Bank ABN/Amro 47 36 54 717 

RW. MEINHARDT 
International Booksellers 
Bleyenburg 5, 2511 VC DEN HAAG 
(vlakbij Centraal Station) 'S 070-3652227 

faxnr. 070-3651885 
Onze winkel is geopend van maandag t/m vrijdag 10 00-17 00, zaterdag 10 00-13 00 

V 
grote sortering - kwali tei t - lage prijzen -

doorlopend aanbiedingen 
in onze gratis 

VERZAMELINGEN- EN 
RESTANTENLIJST 

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

landen: 
Nederland/overzeese gebiedsdelen, België, W.-Duitsland, 
Berlijn, D.D.R., Denemarken, Faröer, Groenland, Frankrijk, 
Monaco, Hongarije, Ierland, Indonesië, Israël, Finland, 
Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, 
rep.Suriname, Vaticaan, Verenigd Europa, Ver.Natles, 
Zweden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden 

motieven: 
auto's, fietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 
paddestoelen, dieren, honden, katten, paarden, vissen, 
vlinders, vogels. Kerstmis, Pasen, religie, schilderijen, 
klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel 
op postzegel, UPU, ruimtevaart, telecommunicatie, 
schepen, treinen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 

de venrayse 
postzegelhandel 
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Julianasingel 1 - 5802 AS Venray S 
tel./fax: 0478 - 531717 prijslijsten/bestellingen 

^ tel. 0478 - 586391 winkel ^ ' 
&( - t!e)!ie^vv>| - 6uijaiJOS S^OJB - uazfud e 6 ^ 

Maak gebruik van de 
unieke 

postorderservice 
van COm/CHi 

*>esta, =inSLen 

s t i s c h m a t e r i a a l 

v e r z i l v e r e 

Ontdek: 
^ het gemak van kopen 

perpost 
^ een ruim en voordelig 

aanbod van de gehele 
wereld 

>^ 
Ik verzamel: Ik verzamel in: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Ik verzamel: 
D postfris D gestempeld 

D Dhr. D Mevr. Voorletters: 
Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Tel. nr: 

Stuur de bon naar: 
COmiCHi, steenstraat 16, 

7571 BK Oldenzaal 

D 
D 
D 
D 
D 
n 

DAVO 
Importa 
Leuchtturm 
Safe 
Lindner 
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Landelijke secretariaten: 
WPl':J.H.Avis,Hoefbladl05, 
1689 SVZwoag, ©0229-230192. 
Federatie I.V. Philatelica: Imofi-
vegersgaardel30,2542THDen 
Hoog, ©070-3663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mandeursweg 40,6721TZ Benne-
kom. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer, M. Mijwaort, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297-321656. 
Alblasserdom: 
P.V De Posthoorn; A. Treure, Plan-
tageweg39,2951GNAlbla5ser-
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
W W ; C.Th. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ®072-
5157889. 
Almelo: 
«l'/'l^B.Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546-
861525. 
Almere: 
Wt^ Almere; M. Cornelisz-Davids, 
Haydnplantsoen 62,1323 EG Al
mere, ©036-5360219. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172-421332. 
Altena: 
NVPV; D. van Wijgerden, Kenne-
dylnl7,4281KTAndel,®0183-
441655. 
Amersfoort: 
PVAmersfoort, C. de Graaf, Schel-
tussingel 65,3814 BH Amersfoort, 
©033-4752046. 
/IPf'De/Ce;'; M. Tolhuizen, Rei
gerlaan 46,3871 TC Hoevelaken, 
©033-2580057. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen, mw. A.P. Hesse-
ling,S. Vestdijklaan 15,1187 WH 
Amstelveen, ©020-6438534. 
Amsterdam: 
«l'/'l';M.M.Kleij,HayavanSome-
renloon 50,1187 RB Amstelveen, 
©020-6405039. 
Hollandia, T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6)42947 (na 19.00 uur). 
4l''DeP/i;/ote//sr;F.L.M.M.v.d. 
Weiden, Velserstroot 45,2023 EA 
Haarlem, ©023-5262028. 
/lSI'$/ie//R/o/e//e;J.J.M.Snel, 

eo 

o . 

" 
z 

^ 

Grevelingenmeerl01,1447AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PVWA-Filatek, F.R. Brugman, Dis
sel 39,1141 ZM Monnickendam, 
©0299-654163. 
fV'Sto/üuf 80'; P.J. van Rossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P. van 
Veen, Loenermork 530,1025 TV 
Amsterdom, ©020-6366823. 
Amsterdam-Buitenveldert: 
fi/'f'|/efzome/-ze'fSl'ß;;Henk 
Postma,Sarphatiparkl6,1072 
PA Amsterdam, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV; H. Breimer, Volkenbergloon 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
Fl' 'De Globe'; E.C. Kompmeier, 
Heliosstraat 24,7321 EC Apel
doorn, ©055-5412373. 
Appingedom: 
PV Appmgedanr, H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dom, ©0596-629693. 
Arcen: 
/l'P/i;/ofe//co;C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
WPI^J.LHuiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
/y'De6/o4e';G.A.Macrander, 
Sleedoornln 6,6841 AB Arnhem. 
Assen: 
WPVAsseir, H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Boorn: 
/'/8oofn;G.W.Leive,Prof.F. 
Andreoeloon 93,3741 EK Boom, 
©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philatelica; mw. T. Ackemo, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
/Y'De6/o4e';mw.M.M.A.Mein-
ders-Schimmel, Da Costastroat 16, 
3771ZB Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mi. mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, School
straat 17,4611 MD Bergen op 
Zoom. 
fV 'MoOos/ ' ; T. van Esch,Ura-
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 

ADRESVERBETERINGSFORMUUER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Zend dan dit formulier 
aan mevr. E. Braakensiek, Postbus 5905,3273 ZG Westmaas. 

zl 
«K 

X 

**-
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H ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ^^^^^^^^^^^Ê ^^^^^^^^^^^H 

Contactpersoon: ^ ^ ^ H H H I 
^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ n n 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewfjk: 
fl''De6/oèe';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij-
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Th. Erkamps, Be-
neluxloon 334,1966 WX Heems
kerk, ©0251-237108. 
De Bilt/Bilthoven: 
/'l''/ye//'os/meri^';mw.M.A.v.d. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 
PI/DeAlooscforpen.; A.J.M. Goor
en, Op de Smelen 38,5863 BN 
Blitterswijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica, Drs W. van der Glos
sen, Dopheidestroat 82,2165 VS 
Lisserbroek, ©0252-416247. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koninginne
weg 158,2411 XW Bodegraven, 
©0172-613475. 
Borne: 
WW;H.J.Veltkamp,Goudenre-
genstraatl 0,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
JVI'PU.H.lensink,Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
PH^Soxmeere.o.; H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
l'VfiU.A.C. Scholier, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
Pl̂ ßrecffl; P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle-V/estvoorne^, 
H.G.T.M. Overboek, Sluysstraot 
14,3237 ATVierpolders, ©0181-
415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; k.k. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
/T'Oe6/oèe';C.W.Stolk,Ruygen-
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313-650802. 
Bussum: 
NFV 'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

Castricum: 
PVCastricum; D.C. v.d. Woerd, Tu
reluur 12,1902 KM Castricum, 
©0251-658235. 
Coevorden: 
PVCoevorden e.o.; E. van Foossen, 
Orionstraat27,7782REDeKrim, 
& 0524-571889. 

Dalfsen: 
IV Philatelica; J. Schoemaker, 
Magnolialaan 9,7711 LXNieuw-
leusen. 
Delden: 

SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK, 
POSTBUS 5 9 0 5 , 3 2 7 3 ZG WESTMAAS 

CORRECTIES VOOR DEZE RUBRIEK MOETEN WORDEN 
DOORGEGEVEN AAN DE SAMENSTELSTER {ZIE B O N ) ! 

PCDeldeir, H. Verschnüren, Longe-
stroot 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
WDe/ft;A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
PrOe Rve/';P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
WW; G.J. van Dieen, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570-
591107. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgons 36,1111WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
/y'De6/oie';mw.R.vanWijk, 
Treubstroot 27,6951 AB Dieren, 
©0313-421220. 
Dinxperio: 
/y'De6/oie';A.H.Soomers,Beg-
gelderveldweg34E, 7091HM 
Dinxperio, ©0315-652374. 
Doesburg: 
PV'De 6/oie';J.Wetsteiin,'t Ach
terom 6,6986 CNAngerlo. 
Doetinchem: 
/Y'De 6/oÄe'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg48,7021BT 
Zelhem,& 0314-622272. 
Dordrecht: 
Wl/DofrfrecA/; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPl''DePosf/ooer';J.J.Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
Pl^Droc/iten;!. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Dronten: 
Pl^Dron/en e.o.; W.Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Dronten, ©0321-317027. 
Drunen: 
PV 'Philtttron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416-373144. 
Druten: 
/T'Oe6/o6e';J.J.Gubbels,Rijdt 
36,6631ATHorssen. 
Duiven/Westervoort: 
PV'De 6/o6e'; A.C. Dijke, De Gan-
zenpoel 50,6932 LG Westervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
PMI/er.fc/iCW.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475-483630. 
P/il^Ge/fe-GuWfc/HP.Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475-486144. 
Edom/Volendom: 
PI'.'fvopoj/';L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr.34,1135EDEdam, 
©0299-372017. 
Ede: 
fV'De6/oie';G.Radstaat,Paul 
Gabrielstraflt53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
NVPV, B.H. Klonderman, Beotrix-

straat15,7161DJNeede, 
©0545-291949. 
Eindhoven: 
Pf^ H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17,5694 CD Son en Breu-
gel, ©0499-476414. 
Philips PV, R. Arts, Heggerankloo 
15,5643 BP Eindhoven, ©040-
2117972. 
Eist: 
f r O e 6/oie'; B.J.M. Leonen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481 
373783. 
Emmeloord: 
/l'PA//o/e//co;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
IV Philatelica, J. Buist, Doddegroi 
29,7887 CK Erica, ©0591-
301807. 
Enkhuizen: 
;i'P/i//ote//fo;mw.A.W.D.Zijlstc 
Venedie 20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
tP.!/.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
«l'Pl^mw.M.L.Rempt-Raebel, 
Burg.Renkenloan4,8162HR 
Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
l'l/PrDeP/i//o/e//s/';W.J.M.van 
Soest,Berloherhof15,6132SN 
Sittord, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overllakkee; drs S. 
Bongma, Boomgoarddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet, SJ 
0187-611542. 
Goes: 
f / 'De ßeve/onrfen'; J.A. Grim-
minck, Vogelzongsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi&Eemland: 
« / P P . M . van der Spoel, Hön 
dellaan 6,1272 EE Huizen, 
©035-5262702. 
Goor: 
WI'PU.A. van Achthoven, Zwa
luwstraat 17,7471 HH Goor, 
©0547-272876. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,420l 
RP Gorinchem, ©0183-6331 6:J: 
Gouda: 
^Pl'6oucfo;mw.E.J.Dekker-v| 
Vliet, Hon Hollanderweg 130, ' 
2807 AH Gouda, ©0182- f 
518549. 
's-Gravenhage: 
HPhV, L.H.J. Oosterloo, De Hoot 
kamer 46,2253 JW Voorschotel 
©071-5722702. | 
Miilatelica Den Haag, A.F. van B 
vesteijn, Heliotroopfoan 370, F 
2555 ML Den Haag, ©070-
3230472. 
Pf'De/frmg';LH.Arkesteijn, f 
PaulScholtenrode99,2717HG 
Zoetermeer, ©079-3510424 f 
SheineVlerve,afdrdatelie;k\ 
van Haarlem, v. Slingelandtplai| 



)en 12,2253 Wr Voorschoten. 
r M e s / e / n ' ; P.R. Steyn, Oude 
aagweg]38,2552GSDen 
oog. 
V 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
!est,Zwedenburg254,2591BM 
en Hoog, ©070-3473547. 
roningen: 
' Philatelica; D. Roosjen, Mezen-
on 13,9753 HX Horen (GR), 
)050-5344229. 
ï Groningen; J.P.A. Tolsmo, Phil, 
intrum, Emmostroat 5,9722 EW 
•oningen, ©050-5018234. 

aarlem: 
VPV; F. von Schalk, Moosstroot 
i l , 1823 KW Alkmoor, ©072-
!02176. 
'P/H7ofe//co;H.J. Hooning, Hol-
irtsmostroot 48,2035 CH Hoor-
m, ©023-5362980. 
Fl' 'Op Hoop van Zegels'; LA. 
lelemij, postbus 6236,2001 HE 
lorlem, ©023-5244520. 
narlemmermeer: 
Philatelica, mw, I.E. von Rhe

in, Kinlozen 39,2151 XBNieuw-
™ep, ©0252-675215. 
nlfweg-Zwanenburg: 
' l ' S . M ; J.C. von der Bijl, Hout-
kstroot 9,116511 Halfweg, 
'020-4974024. 
i rderwi jk: 
' Harderwijk en Omstreken; W.C. 
Ilemse, Bosboom Toussoinstr. 5, 
142 ZZHorderwijk, ©0341-
3653. 
irdinxveld: 
"DeP/i;/otefe/';D.Kanning, 
irord Doustroot 7,3272 XE 
irdinxveld. 
iemskerk: 
Heemskerk; H.W. von Zon, 

inkrijkloon59,1966VC 
emskerk, ©0251-233894. 
«renveen: 
Heerenveen; M. Bloauw, Tjep-

mostroot 32.844 ICE Heeren
en, ©0513-626579. 
«rhugowaard: 
V Heerhugowaard e.o.; mw. L.J. 
kers, Bloemoertloonl 1,1701 
Heerhugowaard, ©072-
15665. 
erlen: 
Heerlen e.o.; mw. C.H. Wol-
g-Grens, postbus 237,6400 AE 
erlen, ©045-5717790. 
eze: 
itelie Heeze; J. van der Linden, 
as42,5591PKHeeze. 
n Helder: 
Den Helder, LCh. Werst, Linie-
g 13,1783 BA Den Helder, 
)223-612544. 
Ilevoetsluis: 
Philatelica, G.A. van Dongen, 
iderDussenstr.l3,3223RG 
levoetsluis, ©0181-312768. 
Ifflond: 

'De Helm, Helmonden Oms-
ken'; T.A.J. Leijten, Eikenwol 
5706 U Helmond, ©0492-

11793. 
VHelmond, J. Neggers, Von 't 

fstroat 4,5707 ES Helmond, 
1492-553721. 
ndrik Ido Ambacht: 
6öf/i/se/^J.S.P.vandeRuit, 
von Nossoustr. 3,3331 BK 

jndrecht. 

Hengelo (G): 
/V'De 6/oie'; H. Borgers, Boker-
morksedijk 12,7223 KJ Book. 
Hengelo (0 ) : 
NVPf, B.E. Souerwold, Scherphof-
londen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV; P.G. Rens, 
Voandel7,5346WD0ss, 
©0412-650073. 
Heusden: 
/ T S W Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hillegom: 
«W;F.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252-519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Jovoloon 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
/l'/'A/fe/efeo; Postbus 115,3150 
AC Hoek von Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard, E. Deen-Oos-
terwijk, Longe Hille 42,3261 TL 
Oud-Beijerlond, ©0186-615266. 
Holten: 
NVPV, T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen; H.J. Ruiter, Sotel-
lietenloon 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHooaezand-Sappemeer, J.H. 
Bos, postbus 420,9600 AK 
Hoogezond, ©0598-398044. 
Hoorn: 
NVPVAfd. West-Friesland, i.l.ä. 
LeBlonsch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey-
mo,Koarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

Kampen: 
//PA//o/e//fo;J.G.Fidder,Goilé-
stroot 43,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsburg J.F. de Gier, 
Saliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
EKPV, B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstroot 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
P/ir'/foltteür*e';H.J.Raes, 
Scholenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Land van Cadzond: 
;i'P/i//o/e//co;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstroot 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 
Langedijk: 
IV Philatekcr, S. Ligthort, Anna 
vonSoksenstr.l9,1723KR 
Noord-Schorwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
HVPV; H. Steygerwolt, Voorwoorts-
veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345-619473. 
Leiden: 
W Philatelica, R.K.J.Hegenborth, 

Callenburghplontsoenl3,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
IWPV, P.H.J. Fronkhuizen, G. 
Xosteinstroot 46,2321 RX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f./V.P./.iJ. de Bruin, Horpoen 2, 
2931 RC Krimpen o/d Lek. 
Lelystad: 
« W ; S . Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
WPV 'De loupe'; mw. J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
fV'De 6/oie'; H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstroot 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
HVPV, G.G. Wissenburg, Deugen-
weerdl8,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nousestroot335,7585PBGIane, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstrool 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fox 043-4582727. 
PV Zuid-limburg; A. Thewissen, 
Koningsplein 101C, 6224 EH 
Moostricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
PA/tote/ZcoP.̂ .; F. Hottinga, Jon 
Steenstroatll4,7944TPMeppel, 
©0522-263491. 
Monnickendam: 
P r i V a t e r W ; R.J. Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purme-
rend, ©0299-645788. 
Monster: 
WI'Pl̂  H.A. van Krimpen, Von 
Bemmelloon 70,2681 CXMonster, 
©0174-245049. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der Neut-Bloouw, St. von Rume-
loerstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jocobs, 
Heuvellaon9,8162nEpe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
V.P.N.; B. Wijling, Spoorloon 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; i.H.tti. 
Ooms,EijkenDonck6,2211SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632. 
Noordwijkerhout: 
/l'PA;7o/e//fo;J.M.G.vanMulle-
kom, Moondogsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV, P.J. van Boven, Eeckelho-
gen 14,8071 ZS Nunspeet, 
©0341-254615. 
Nijmegen: 
«l'Pl^L.T.A. Janssen, Blouwe Hof 

4309,6602 ZTWijchen, ©024-
6417443. 
FV'Noviopost'; J.G.M. Rodemo
ker, Beethovenin 343,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331, E 
mail: J. Mulder@mie.kun.nl. 

Oldenzaal: 
OPW;H.J.Teunis, postbus 252, 
7570 AG Oldenzool, ©0541-
514243. 
Oosterbeek: 
py 'De Globe'; A. Bootsma, Nieuw-
lond 78,6862 GE Oosterbeek. 
Oosterhout: 
OI'Pl^P.v.d.Wulp,Vicorisloon3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162-
431633. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Bea-
trixstr. 26,7591 GD Denekamp, 
©0541-351936. 

Purmerend: 
IV Philatelica, H. Zwertbroek, van 
IJsendiikstraot 195,1442 CK Pur-
merend, ©0299-426576. 
Putten: 
PV lelstar'; H.D. Buitenwerf, Wit-
tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©033-2452484. 

Raalte: 
P/«flo//e; E. Bokker, Postbus 239, 
BlOOAERoolte. 
Renkum/Heelsum: 
/T'De 6/o4e';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
/Y'f//vefo';H.M.P.Cuijpers,Pork-
loon 1 o, 5953 BP Reuver, ©077-
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
/l''De6/o4e';M.F.Bijl,Konings-
land71,6991DHRheden, 
©026-4951534. 
Rhenen: 
fl''De6/o6e';H.Wessel,Poulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344-601280. 
Roden-Leek: 
/CP/irfo/e/zco; W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
Pl'ffoefmonc(Th.J. von Dort, Al
denhoven 38,6093 HC Heythuy-
sen, ©0475-495899. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstroot 194,4702 VPRoosen-
dool, ©0165-559355 
Rotterdam: 
Pl'P/i//o/e&o;P.Pors,CloroWich-
monnstraot 110,2984X1 Ridder
kerk, ©0180-430034. 
RPhV, mw. N. Boeckholtz-Kooi-
mon. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdom, ©010-4562597. 
ROVShell-Filatelie; J. Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, Pres. 
Steynstraat21,2312ZPLeiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica; E. Taook, Juliana 
von Stolberglaon 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 
Rijssen: 
A/ZPl^J.Freeke, 
Brookmonsdijk 12,7462 LV Rijs

sen, ©0548-515201. 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk; mw. L Stokman-
Veldhoven, Hoornbruglaon 36, 
2281 AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
P/Sonfpoort PI'S; e.G. Horten-
dorp. Frons Netscherloon 7,2071 
AZ Sontpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheinr, B.G. Doorne-
komp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sossenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
FV 'Westfriesland'; C. van Treuren, 
Leeuwerikstroot 8,1742 BB Scha
gen, ©0224-214223. 
Scherpenzeel: 
Wl'Sc/ie/-Denzee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Volerioonloon 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033-
2972351. 
Schijndel: 
Sl 'Pp.R. Steenbergen, Verhoe-
venloon 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittard: 
fVS;7tof(/e.o.;0.P.D.Bolech, 
Burg.SchrijenstroatlO,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
Pl''P/i//eftra';J. von Schoik, Ado
rno van Scheltemostroot 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Eemland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
/^P/)//o/e/(Cfl;E.v.d.Graof,Dalle-
loonl4,3208CGSpijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica; E. Sijpkes, Gronin-
gerloonl6,9501SHStadskonaal, 
©0599-612976. 
Stichts Overkwortier: 
IV Philatelica, R. Hojer, Rosarium-
loon 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
/y'He/lVb/ermef<;';A.H. de Rid
der, Lingestraot 5,4535 EP Ter
neuzen, ©0115-697125. 
PV Zeeuwscb-Vlaandererr, G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. 
Tiel: 
Philatelistenclub M, B. Visser, De 
Schouw 49,4002 GJ Tiel, ©0344-
612378. 
Tilburg: 
/PT A r g ; W.F.M. Tukker, post
bus 10418,5000 JK Tilburg, 
©013-5714417. 
Twente: 
WKPI^E.J.Timmermon, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 

Uithoorn: 
/l'P/i//o/e//co;J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 
Utrecht: 
iïl'P^;G.M.E.Mélotte,TenVelde-
stroot71,3454EJDeMeern, 
©030-6662432. 
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UPhV; J. van der Meulen, Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
PV Utrecht, G. Kruijt, Mauritslaan 
55,3454XRDeMeern,®030-
6662998. 

Voals: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9,6369BVSim-

5 pelveld. 
Varsseveld: 
f/'DeG/o6e';H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051 XKVarsseveld, 
©0315-242131. 
Veendam: 

^ FV Veendam e.o.J.lageman, 
Postbus 345,9641 LB Veendam, 
©0598-615534. 
Veenendaal: 
fV 'De Globe'; CA. Meurer, Toxus-
laan 4,3904 KX Veenendaal, 
©0318-515062 
PrfrmorJie/ ' ; H. Altena, Oude-
veen 116,3905 VW Veenendaal, 
©0318-526991. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; J. van Hat-
turn, De Sltterlaan 52,5505 AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Veip/Rozendaol: 
fV'DeG/oóe';mv*.H.W.Wolthuis-
Oosterwijk, Wulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 
Venio: 
P.V. 'Phila VenIo'; M.J.M. Glelen, 
Framboosstraat 9,5925 HJ VenIo, 
©077-3820064. 

Vinnen: 
fV'De/"osf/ioom'iC-G.K. Timmer, 
H.deManstr.6,4132XSVianen. 
Vlnordingen: 
«|/Pl^W.G.L.Poels,L.deCollg-
nyln96,3136CSVlaardingen, 
©010-4746725. 
Vlissingen: 
W/ss/flffse/l^ Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.VI/. van Falier, 
Bodweg28,5253AVNieuwkui|k, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IV Philatelica; E.K. Roelfsema, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
A/W; F.W.M. Nijp, Bartoklaan 26, 
2253 CX Voorschoten, ©071 -
5619107. 

Waalwijk: 
H'Pl''DeIonos/rafl/';J.A.M.van 
Best,Mgr.Vöikerstraat40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Glohe'; J.A. Steenbergen, 
Julianastr. 40,6707 DG Wagenin
gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, LL Kamminga, 
Spinozalaan I D 1,2273 XA Voor
burg, ©070-3871987. 
Waubach: 
Pl''M'oüioc/i';E.P.Valent, Europa-
weg Zuid 195,6374 KK Land

graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatelica Weert e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, Irenelaan 29,6006 HB 
Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Looke-
ren,G.H.Breitnerstr.20,1382AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westbrabant: 
/^P/i;/o/e/Kfl;A.F.J.M. Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen
daal. 
Wieringen: 
/!/P/)//o/e//cfl;J.M. Smit, Kooger
weg 19,1777 AVHippolytushoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
;i'P/i//ofe//cfl;J. van der Vliet, 
Tulpstraat49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum:. 
PI'IWnsum e.o.; 0. Hof, Rottumer-
oog2,9989CPWarffum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pampiermole, 
LaanvanHilbelink44,7101WN 
Winterswijk, ©0543-521960. 
fl''De/f/omp';G.J.A.Epping-
broek,Koekoeksr.l6,7102AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
FV Woerden; W.O. Cornelissen, 
Luxemburglaan 34, 3446 AJ 
Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
»VP/'Onc/ef de/oep'; J.C. Ver

steeg, J. van Stolberglaan 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
/T'De 6/oie';J.H.G. Gosselink, 
Margrietstr. 11,6602 CN Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk hij Duurstede; mw. B. 
Steijger, Aardbeienqaard 2,3962 
HEWijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVIJmuiden; G.C. Bakker-Bakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310, inl.rondzen-
ding. 
IJssel- en Lekstreek: 
FVIJssel-& Lekstreek;mi. A.J. 
Elshoff, Boorn 54,3068 [A Rotter-
dam,& 010-4553069. 
IJsselham: 
P/'üsse//iom';mw.D.Vrugt,P. 
Christinastr. 42,8331 GB Steen
wijk, ©0521-511185. 

Zaanstad: 
l'l'ZPl''De Po5//ioorn'; H.Smit, Ro-
zeboom 5,1541 RH Koog ad Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraoij, 
RembrondtstraatlO, 1506LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVIeewolde;Q.^. Spek, Kwelder 
30,3891 GR Zeewolde, ©036-
5225827. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers '74; J.W.K. 
Fros,Nijenheim 63-14,3704 BM 
Zeist, ©030-6954174. 

Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
ger-Steenstras, Verl. Emmastraot 
29,6673 XAAndelst, ©0488-
454277. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur-
doornstroot 23,6903 CJ Zeve
naar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland, J.C. Stei 
tel. Lange Blekweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
P.l'. Zoetermeer en Omstr.; W.M 
Buit,Aburahout33,2719MXZo( 
termeer, ©079-3610524. 
Zuidlaren: 
;i'PA/7o/e//co;H.Niiland,DeHild( 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050-
4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; mw. M.J. Renssen 
Emmerikseweg 252/15,7206 0 
Zutphen, ©0575-527294. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; H. Beer 
tema,KrabbescheerlO,8064Hl 
Zwartsluis. 
Zwijndrecht: 
WPV Zwijndrecht e.o.; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstroat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078-
6209088. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Joha 
vanOldenbarneveltstr.12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 

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

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft. Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse 
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Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos. 

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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



HET BELGISCH POSTMUSEUM 
5m bescJmdm parel mn de Grote Zavel H. GABRIELS, VOORBURG 

In een van de oudste, aardigste buurten von Brussel ligt een 

plein met de noom Grote Zovel. Aon het plein en in de 

>mliggende strootjes zijn tol von winkels met ontiek, oude en 

moderne juwelen en vele ondere verzomelwoordige zaken. 

)oar, op nummer 40, op nog geen acht minuten lopen van het 

station Brussel Centraal, is ook het Belgische Postmuseum 

gevestigd. 

het prachtige fin de siècle-
m d - dat op zichzelf al de 
loeite van het bekijken 
aard is - waar nu het Post-
luseum van de Belgische pos
rijen te vinden is was vroe-
;r een deftige bont- en pels-
indel gevestigd. De fraaie 
coraties, de meubelen en 

andschilderingen in Franse 
o-klassieke stijl bepalen de 

eer van dit charmante mu-
um. Het is geen museum 
in de moderne soort, van die 
stellingen waar de bezoeker 
et behulp van knopjes en 
;htjes allerlei beelden, sche-
a's of diorama's kan oproe-
n. Nee, het Belgisch post-
useum is een rechttoe, 
chtaan uitstalling van post-
gels en met de post verwan
zaken die men op zijn ge-

ak moet bekijken. 

LGIË COMPLEET 
p de eerste etage is de afde-
ig filatelie ondergebracht. 
;ze afdeling bestaat in hoofd-
ak uit een aantal tegen de 
uren aangebrachte kaders, 
larin een complete postfrisse 
llectie van alle Belgische 
)stzegels te zien is. Daaron

der uitgestald zijn de attribu
ten die gebruikt werden en 
worden voor het graveren van 
postzegels, het trekken van 
proeven en andere werkzaam
heden die verbonden zijn aan 
de productie en uitgifte van 
postzegels. 

THURN EN TAXIS 
In een andere zaal is een 
prachtige collectie oude pren
ten te vinden. De verzameling 
geeft een beeld van de ontwik
keling van de posterijen door 
de eeuwen heen. Hier is veel 
te vinden over de familie 
Thurn en Taxis, die met het 
tot stand brengen van de eer
ste grote internationale post-
route van Innsbruck naar Me-
chelen - en slechts onderbro
ken door het Franse bewind 
in België - tot aan de vestiging 
van de Koninklijke Neder-
landsche Posterijen in 1815 
een belangrijk deel van het 
postverkeer zou verzorgen. 
Op een steenworp afstand van 
het huidige Postmuseum had
den de vorsten van Taxis hun 
paleiselijk hoofdkantoor, ge
vestigd aan diezelfde Grote 
Zavel. Ook daarvan zijn fraaie 
prenten te zien. 

ONTWIKKELING POSTBEDRIJF 
De tweede etage van het mu
seum is voor een deel gebruikt 
om de ontwikkeling tot een 
modern postbedrijf te tonen. 
Er is een negentiende-eeuws 
postkantoortje ingericht, er 
zijn heel oude en minder 
oude brievenbussen opge
steld, de eerste postzegelauto
maten zijn er te zien en ook 
modellen van posttreinen en 
postwagens en verder is er een 
bescheiden hoekje dat de 
postdienst met en in de Belgi
sche Congo behandelt. 
Momenteel wordt er gewerkt 
aan een grote expositiezaal, 
waar vanaf oktober van dit jaar 

Francpois van Thurn en Taxis ..belangrijk voor de ontwikkeling van de posterijen in 
Europa... 

wisselende exposities 
worden ingericht. 

zullen 

CHARMANTE PAREL 
Het Belgische postmuseum is 
- als u toch in de hoofdstad 
van onze Zuiderburen ver
blijft - beslist een bezoek 
waard. Het is een bescheiden, 
maar bijzonder charmante pa

rel onder de vaak overdonde
rend grote en veelomvattende 
postmusea van Europa. 
U vindt het museum zoals ge
zegd aan de Grote Zavel 40. 
Het is geopend van 10 tot 16 
uur, behalve op maandag. De 
toegang is gratis. In de ont
vangsthal is ook een filatelie-
loket gevestigd. 



lUIEUVUfE P O S T Z E G E L 
SAMENSTELLING: W . M . A . DE ROOiJ, 
POSTBUS 1 0 5 1 , 5 1 4 0 CB WAALWIJK 
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Australië 
Proefpakjes 
De Australische post be
gon op 12 februari met 
een proef waarbij pakjes 
met twintig zegels van 
45 c. door middel van 
automaten verkocht wer
den. Het is een qeheel 
nieuw product dat het 
midden houdt tussen een 
sachet en een automaat
boekje. 
De proefneming wordt 
gehouden bij een aantal 
postkantoren in Victoria. 
De twintig zegels zijn in 
feite tien stripjes van 
Kvee zelfklevende moe
rasvogelszegels (uit 
1992), die amomstig zijn 
van de rollen van hon
derd stuks. 

België 
1999 
De Belgische post deelt 
nu al mee dat er op 25 
januari van het komend 
jaar een gelegenheids
boekje verschijnt met als 
thema Zeg bet met een 
zegeltje. In het boekje 
komen acht zegels van 
17 f.: verjaardag, valen
tijn, moederdag, vader
dag, huwelijk, geboorte, 
pensioen en neutraal. 
Een mensenleven lang te 
gebruiken dus. 

Canada 
Kanalen 
De Canadese kanalen 
waren van levensbelang 
voor het land: ze werden 
gegraven langs of in 
aansluiting op de natuur
lijke waterwegen en ze 
vormden eenbelangrijk 
element van de infra
structuur voor later aan 
te leggen steden. Van
daag de dag worden ze 
hoofdzakeli|K nog voor 
recreatieve doeleinden 
gebruikt, maar in hun 
oorspronkelijk betekenis 
hadden ze alles te ma
ken met bekading, het 
afsnijden van omwegen 
en het overbruggen van 
hoogteverschillen. 
Acht belangrijke kanalen 
staan afgebeeld op de 
postzegels in een op 17 
juni te verschijnen post
zegelboekje: St. Peters 
Canal (Nova Scotia), La
chine Canal, Chamoly 
Canal, St. Ours Canal 
(alle drie in Quebec), Ri
deau Canal, Port Carling 
Lock, Sault Ste. Marie 
Canal en de TrentSevern 
Waterway (alle Onta
rio). Van twee ervan be

staan twee zegels, zodat 
de prijs van een com
pleet boekje uitkomt op 
tienmaal 45 c. 
Op de kaft van het boek
je is de ligginq van alle 
kanalen zichtbaar. 

Twee van de Canadese postze
gels met belangrijke kanalen. 

Duitsland 
Briefkaarten per tien 
Sinds eind april is de 
huidige Duitse briefkaart 
met een permanente ze
gel van 100 pf. in een 
blokie van tien stuks ver
krijgbaar. Een brief
kaartboekje dus! Het set
je is gelumbeckt en is 
verder voorzien van een 
bedrukte omslag. 
Briefkaartboekjes zijn 
geen noviteit. Al in 1954 
bijvoorbeeld verscheen 
in Bhutan een boekje met 
tien geïllustreerde brief
kaarten van elk 10 ch. 
Een briefkaartboekie in 
een forse afmeting (148 
bij 204 mm) werd in 
1959 in Israël uitgege
ven. Het boekje is zo 
groot omdat er steeds 
twee briefkaarten naast 
elkaar zitten. In Zwitser
land waren in de perio
de 19841991 brief
kaartboekjes verkrijg
baar. 

België was eigenlijk het 
eerste land met plannen 
voor briefkaartboekjes. 
Het kwam echter niet tot 
een uitgifte. Er zijn twee 
proeven van briefkaart

boekjes uit 1949 be

kend. 

Finland 
Puppies 
Acht Finse postzegels 
met afbeeldingen van 
snoezige puppies vor
men de innoud van een 
op 4 juni verschenen 
postzegelboekje. Het be
treft eersteklaszegels 
(waarde 2.80 m!), zodat 
de verkoopprijs van het 
vertederend geheel op 
22.40 m. komt. 
Afgebeeld zijn vier grote 
rassen (labrador retrie
ver, StBernard, Duitse 
herder en de Finse lap
hond) en vier van een 
wat kleinere afmeting (de 
pumi, de witte bichon 
frist, de tekkel en de 
Schotse cairn terrier. 

^%eaa. 
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Kaftje van het Franse postzegelboekje De briefin de loop ter tijden. 

se brief werd verbeeld, 
kwam de Franse post
dienst op 9 mei met een 
boekje waarin de brief
post in de loop der tijden 
geschetst wordt. De in
rioud bestaat uit twee
maal zes zelfklevende 
zegels van 3.00 f. De ze
gels laten tekeningen van 
onder meer duivenpost, 
kleitabletten, geharnaste 
koeriers en astronauten
post zien. 

Op 11 tot 14 juni is op de wereldhondententoonstelling in Helsinki 
de mooiste hond van 1998 gekozen. 

Frankrijk 
Nieuwe tekst 
Het gewone Franse boek
je met tien zelfklevende 
zegels zonder waarde
aanduiding (prijs 30 f.) 
verscheen in april met 
een nieuwe tekst: Le tim

bre  le facteur. 

De brief in de loop der 
tijden 
Na vorig jaar een post
zegelboekje te hebben 
uitgebracht waarin de 
reis van een hedendaag

Groo^Brittannië 
Tien nieuwe boekjes! 
Nu de Britse boekjes met 
de goudenhuwelijkze
gels uit de verkoop zijn 
genomen en ook de tekst 
op de kaftjes gewijzigd 
moest woren, werd het 
weer tijd voor een serie
tje nieuwe boekjes. Tien 
maar liefst. 
Op 5 mei verschenen 
twee boekjes (tienmaal 
1st, tienmaal 2nd\ met 
de letter D op de achter
zijde: Harrison is immers 

4r\ POSTKAARTEN VAN r / ^ Z C  r Z 
i C J CARTES POSTALES DE r p \ J . Ö D " TR O. ! 

OM A U n Tl iCNURIN 
VOOR Ai4J HUItONOMHOIW 

IMI 
VOOR Of iCHOTILWAS 

I N HET I IROIPfUNNIN 

Persil Persil 
W A S T  B L I I K T 

Persil 

■ NCO VIXIL 
VOOR HIT »NWf KIN VOOR ALLI WAI 

Proef van een Belgisch briefkaartboekje uit 1949. 

het afgelopen jaar over 
genomen door De La RL 
Security Printers. 
Veranderingen in de 
posttarieven maakten 
herdrukken noodzakeli[ 
voor de volgende boek
jes: viermaal 2e klas, 
viermaal 1 e klas, vier
maal 37 p., viermaal 
63 p. en viermaal 1 e 
klas (Walsall). Hetzelfd« 
geldt bovendien nog 
voor de door drukkerij 
Questa vervaardigde 
boekjes: £ 1. , £ 2. (be 
de voor automaten) en 
tienmaal 2e klas. 

Ierland 
Pioniers Ierse luchtvaart 
Op 24 februari ver
scheen in Ierland een s« 
rie waarmee de pionier 
van de Ierse luchtvaart
geëerd worden. Het ga( 
om vier postzegels: 28 
(Lady Mary HeathSop 
nie Catherine Piercy, or 
dernam voor het eerst 
een solovlucht van Kaa| 
stad naar Londen in 
1928), 32 p. (Col. Jam: 
Fitzmaurice, navigator 
bij de eerste oostwest 
transatlantische vlucht, 
1928) ;44p . (Cap.J.P 
Saul, navigator bij de 
vlucht om de wereld, ; 
1930) en 52 p. (Cap. |' 
Charles Blair, vloog de' 
eerste nonstopvlucht ' 
met passagiers en post 
van Foynes naar New
York, 1942). 
De postzegels zijn ook 
vinden in een grootfor
maat boekje met veel 
toelichting in tekst en 
beeld, alsmede Iwee 
postzegels van 28, zes 
van 32, twee van 44 et 
drie van 52 p. Alles te
zamen vertegenwoordi 
gen de zegels een waa 

Ierland, pioniers van de Ierse 
luchtvaart. 



e van 5.20 Ierse pon
en. 

^erel 
)mdat er op 2 april 
anvullende waarden 
ersehenen in de vorig 
aar gestarte permanente 

gelserie, kon er op de-
elfde datum ook een 
ieuw £ 1.- kostend 
oekje verschijnen. In het 
oekje zitten zegels met 
e afbeelding van een 
lerel. 

merel staat ook prominent 
de voorzi|de van het nieuwe 

rse boekje. 

tveede wenszegel-
oekje 
•maat de tarieven qe-
'jzigd zijn, is in Ierland 
3 6 mei een tweede ver-
e van het eerder dit 
lar verschenen wensze-
slboekie uitgebracht, 
et boekje bevat de acht 
gels in de waarde van 

O p. lerlandverzame-
ars moeten dit boekje 
et over het hoofd zien, 
ant de postzegels zijn 
tsluitend in boekjes ver-
ijgbaar. 

Bilschepen 
jzondere postzegel-
sekjes doen het goed in 
riand. De Ierse post 
eloont' de loftuitingen 
et extra boekjes. Met 
ame de laatste vijf jaar 
jn er nogal wat uitge-
>men: automaatboek-
, wenszegelboekjes, 

)ekjes met gelegen-
ids- of herdenkingsze-
ils en grootformaat 
restige) boekjes, 
p 20 juli komt er weer 
n gelegenheidsboekje 
st postzegels waarop 
'schepen afgebeeld 

aan. Het bevat een 
fklevende strip van 
rmaal 30 p., twee sa-

Bnhangende zegels 
n 30 p. en 45 p., en 
n zegel van £ 1.- . Al-
bijeen komt het boek-

op £ 2.65. 

aël 

k op tilateiistiscli ge-
ïd laat Israël zijn vijf-
ste verjaardag niet on-
merkt voorbijgaan, 
halve diverse speciale 
stzegels verscheen op 
I mei, op de openings-
g van de wereldten

toonstelling in Tel-Aviv, 
ook een grootformaat
boekje met een veelheid 
aan tekst, foto's en post
zegels. De verkoopprijs 
van het boekje zou 17 
Amerikaanse dollars be
dragen. Een vreemde 
prijs, die ongetwijfeld te 
maken zal hebben met 
het verwachte grote aan
tal buitenlandse bezoe
kers. 

Koeweit 
Topconferentie 
In december zijn in Koe
weit ter gelegenheid van 
de achttiende topconfe
rentie van het samenwer
kingsverband van golf
staten, de GCC, drie 
postzegels verschenen, 
die ook samenhangend 
in boekjes verkrijgbaar 
zijn. Het gaat om zegels 
van 25 f. (zes duiven met 
vlaggen van de deelne
mende landen: Sooedi-
Arabië, Bahrein, Ver
enigde Arabische Emira
ten, Koeweit, Oman en 
Qatar), 50 f. (landkaart 
met getal ' 18 ' en zes 
duiven in de nationale 
kleuren) en 150 f. (muur, 
gevormd uit achttien ste
nen, ook in de nationale 
kleuren, en op de muur -
alweer- de zes duiven). 
Navraag leert dat het 
boekje in een oplage van 
maar duizend exempla
ren is vervaardigd; het 
merendeel daarvan is 
verspreid onder de dele
gatieleden. Het restantje 
had op het postkantoor 
verkocht moeten worden, 
maar naar verluidt heb
ben de postbeambten ze 
zelf gekocht en trachtten 
ze de boekjes tegen een 
aanzienlijk hogere prijs 
aan geïnteresseerden te 
slijten. Het moge duide
lijk zijn dat het dus geen 
gemakkelijk te verkrijgen 
boekje wordt. 
Intussen zijn er in maart 
en april nog twee andere 
boekjes verschenen. In 
maart werden de 'marte
laren' van de strijd tus
sen Irak en Kuweit met 
drie speciale postzegels 
geëerd en op 14 april 
verscheen een serie 
waarin afbeeldingen van 
het oorspronkelijke Ku
weit (uit het tijdperk van 
vóór de olie) te zien zijn. 

St Pierre et Miquelon 
Marianne 
Met enige vertraging ko
men de normale Franse 
postzegelboekjes, nu dus 
die met de nieuwe Ma-
rianne-zegels, ook in het 
ten oosten van Mada
gascar gelegen St Pierre 

et Miquelon terecht. Ze 
zijn dan voorzien van 
een opdruk in zwart. Zo 
verscheen in april een 
boekje met tien Marian-
nezegels van 3.00 f. 

Singapore 
HeKo 
Op 20 mei gaf de post
dienst van Singapore 
een boekje uit met vijf 
zelfklevende postzegels 
zonder waarde-aandui
ding for local addresses 
only. De zegels zijn in 
verschillende kleuren ge
drukt en dragen de op
vallende tekst hello. 

Verengide Staten 
Nieuwe kaftfekst 
gele-roosboekje 
Flet in de Verenigde Sta
ten veel gekochte boekje 
met twintig zelfklevende 
zegels van 32 e. 'gele 
roos' heeft op de achter
zijde een nieuwe tekst. 
Hierin wordt een natio
naal programma voor 
het verkrijgen van been-
mergdonoren aangekon
digd. Begin dit jaar werd 
de nieuwe tekst op ver
schillende postkantoren 
aangetroffen. 
Daardoor zijn er van dit 
boekje intussen drie kaft-
varianten. althans wat de 
achterzijde van het boek
je betreft. Men koopt 
deze boekjes op de post
kantoren overigens on-
gevouwen als een zoge
noemd convertible 
booklet. 
De uitgiftedatum van het 
boekje was 24 oktober 
1996. De eerste tekst be
vatte reclame voor het 
108e rozencorso en het 
83e toernooi om de ro-
zenbokaal. De gele-
rooszegel werd uitgege
ven in Pasadena, Cali-
fornië, de plaats van het 
corso en het football-
toernooi. 
De tweede versie ver
scheen in de zomer van 
1997 en maakte de ge
bruiker opmerkzaam op 
het Postal Service's Stam
pers programma voor 
kinderen. 

Zelfklevend 
Het gebruik van zelfkle-
venofe postzegels stijgt in 
de Verenigde Staten met 
sprongen. Was in 1996 
zestig procent van de ze-
gelfrankeringen zelfkle
vend, in 1997 nam dit 
toe tot maar liefst 81 
procent. De productie
mogelijkheden zijn sterk 
verruimd, zodat het zelfs 
honderd procent zelfkle
vend zou kunnen wor
den. 

Toch verdwijnen de ge
gomde postzegels niet. 
De post weet dat nogal 
wat klanten de voorkeur 
blijven gegeven aan 
deze zegelversie. Ook 
houdt men deze aloude 
gegomde zegel in ere 
om zo een aantrekkelijk 
assortiment te kunnen 
aanbieden. 

Zweden 
Vier postzegelboekjes op 
14 mei 
Stockholm is dit jaar cul
turele hoofdstad van Eu
ropa. Ter gelegenheid 
hiervan gaven de 
Zweedse posterijen op 
14 mei twee postzegelse
ries uit: 'Stockholm, stad 
op het water' en 'Stock
holm, Europese Culturele 
hoofdstad 1998'. 
Stockholm is gebouwd 
op veertien eilanden. Op 
de serie van zes zegels 
staan mooie plaatjes 
waarop bijna steeds het 
water prominent aanwe
zig is. Te zien zijn het 
koninklijk slot, de sche-
renkustschepen. het ope
ragebouw, zeilboten, 
openluchtbaden en de 
toren van het stadhuis. 

Het boekje 'Stad op het water' 
bevat zes zegels voor binnen
lands briefporto. 

Het koninklijk slot en de 
scherenkustsehepen ver
schenen ook in een apart 
boekje, getiteld 'Stock
holm - Europese Culture
le hoofdstad 1998'. 
Deze zegels hebben een 
frankeerwaarde van ze
ven kronen, geschikt 
voor brieven oinnen Eu
ropa. Het boekje bevat 
vier zegels. 

Europazegels 
Twee traditionele Zweed
se feestdagen, het Mid
zomerfeest en de kreeft
première, vormen dit 
jaar het thema van de 
uitgave Europa 98. Te 

zien zijn de viering van 
het Midzomerfeest met 
dans rond de versierde 
meiboom, en een schaal 
vol rivierkreeften en een 
maanlampion die men 
ophangt tijdens de 
kreeftpremière in augus
tus. 
De zegels zijn in een 
boekje verkrijgbaar dat 
vier zegels van 7 k. be
vat. 

Bloemen in violet en 
rozerood 
De Zweedse zomerze-
gels laten dit jaar veen-
en moerasbloemen zien: 
het moerasviooltje in 
paars en het harig wil-
geroosje met rozerode 
bloemetjes. 

Beide zomerzegels komen vijf
maal voor in het Zweedse zo-
merzegelboekje. 

Ongeveer een vijfde deel 
van Zweden bestaat uit 
moerassen en veenge
bieden. In deze streken 
wordt de kringloop van 
het water afgeremd, wat 
extra voeding geeft voor 
een weelderige begroei-

De zomerzegels zijn ver
krijgbaar in een boekje 
van tien zegels voor het 
binnenlands brieftorief. 

433 



'WIL Jü DIE MET MU RUILEN?' 
Poskßgßk vemmlm op k bcmchwl WILLEKE TEN NOEVER BAKKER, HONSELERSDIJf 

'Juf! ik heb er een van Magyarposta, een heie mooie met 

bloemen.' Vol trots toont ze haar postzegel aan mij en de 

andere kinderen. Ze zijn allemaal verrukt van hun nieuwe 

aanwinsten. 'Ik ga thuis ook verzamelen', zegt Colin, 'Want 

ik krijg wel eens wat postzegels van mijn oom.' Basak vindt 

het hele postzegelverzamelen de ontdekking van haar leven: 

'Er zijn zoveel mooie, en zoveel verschillende! Ik ga een album 

voor mijn verjaardag vragen.' 

Aan het eind van de zomerva
kantie kreeg ik toevallig een 
aanbod onder ogen: voor een 
paar tientjes duizend postze
gels van diverse onderwerpen. 
Ik zag daar meteen een prach
tige kans in voor mijn boven
bouw-groep van de basis
school. Niet veel kinderen 
worden door hun ouders ge
stimuleerd om een hobby te 
ontwikkelen; al gaan ze wel 
naar sport en spelen ze veel 
met computerspelletjes. Maar 
na de fltppo-rage is er in mijn 
groep niet een ander verza
melobject gevonden. 

IEDEREEN KRIJGT ER TWINTIG 
Op mijn rooster had ik op de 
vrijdagmiddag na de gymles 
nog een half uurtje 'lezen' 
staan. Ik besloot die tijd te wij
den aan het begin van een 
hobby en ik kocht de set van 
duizend postzegels. Ik ver
deelde ze zodanig, dat ieder 
kind er in de eerste les 20 
kreeg, in een envelop. 
'Is dat voor ons?' vraagt Eelco 
verbaasd. Het bevestigende 
antwoord maakt hem intens 
blij. 'Je mag ze houden!' roept 
hij naar Yuri. 'Ik ga ze in een 
rijtje plakken'. 
Maar zover zijn we nog niet. 
Ik begin met een introductie
les over postzegels, het ge
bruik en het verzamelen. De 
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'Ki|k eens - die zegel heb ik zelf ook'' 

kinderen vertellen wat ze we
ten van postzegels en ik vul 
die kennis nog wat aan. Ik laat 
een pincet zien, en ik leer ze 
de manier om postzegels af te 
weken. 
Ik laat voorbeelden zien van 
de manier waarop je je verza
meling kan bewaren en ik ver
tel dat op iedere postzegel de 
naam van het land staat. 'Ga 
maar eens kijken uit welke 
landen jouw zegels komen', is 
de eerste opdracht. 

'HIER STAAT GEEN LAND OP' 
De rest van de middag zijn ze 
bezig om hun eigen zegels te 
bestuderen. Ze begrijpen 
niets van de taal die op de ze
gels staat en ze proberen het 
zo goed mogelijk te ontcijfe
ren. 
Na een tijdje komt Sabrina 
vertellen dat er op een van 
haar zegels geen land staat, en 
op een andere ook niet. 'Maar 
wel een hoofd van een me
vrouw,' laat ze zien. 
Ik vertel nu aan de klas hoe 
dat zit en nu gaan ze in hun ei
gen collectie naar meer van 
dat soort zegels zoeken. 

'IK GA BLOEMEN VERZAMELEN' 
De opdracht die ik de volgen
de les aan de kinderen geef is 
dat ze moeten bedenken wat 
ze willen gaan verzamelen: 
een land, een thema, of wat ze 
maar leuk vinden. 
Ik dacht dat ze dat moeilijk 
zouden vinden, maar nee 
hoor, dat is gauw genoeg dui
delijk. 'Ik verzamel die Arabi
sche kriebeltjes op postze
gels', zegt Mandy. 'Ik doe 
bloemen,' zegt Kim, 'en als ik 
ze allemaal heb doe ik paar
den.' 
Ieder kind krijgt een dubbel-
gevouwen A3-vel. Dat is de 
omslag van hun album. Daar

in leggen ze losse A4-vellen, 
waarop ze hun collectie kun
nen plakken. Ze kunnen de 
pagina's ook versieren met te
keningen die bij het onder
werp van hun verzameling ho
ren. De albums blijven op 
school totdat alle postzegels 
'op' zijn. 

EERLIJK RUILEN 
In de loop van de weken krij
gen de verzamelingen van de 
kinderen steeds meer vorm. 
ledere week doe ik bij ieder 
kind een stuk of vijf zegels in 
zijn album. Dus elke week een 
verrassing als deze uitgedeeld 
worden. 'Ik heb er een hele 
grote bij!' roept Nuray blij. 
'Oh, mag ik die met je ruilen?' 
vraagt Ferry. 
We hebben afgesproken dat 
ze met elkaar mogen ruilen: 
één tegen één. Dat betekent 
dat aan het het eind van de 
middag iedereen nog steeds 
evenveel postzegels heeft. 

wel zeer, maar ik laat het maa 
verder aan de kinderen ove 
hoe ze de zegels willen inplal 
ken. 
De een geeft een ferme li 
aan de achterkant van de z( 
gel en plakt hem met een kla 
op de goede plaats. De ande 
gebruikt een druppel sterk 
lijm om het geheel op zij 
plaats te krijgen of gebruil 
een Pnttstiit. Slechts de vo 
houders komen steeds bij m 
om plakkertjes vragen. 
Soms komen kinderen met ii 
steekalbums op school, mees 
al van opa of vader. Ze late 
de prachtige collecties zien e 
ieder kind krijgt een goe 
beeld van wat de mogelijkh« 
den zoal zijn. 
Ik vind het ook een goede on 
wikkeling dat ze nu eerst lere 
een collectie in te plakkei 
Wie er mee doorgaat kon 
vanzelf bij een mooier albui 
terecht. 

Het indelen van een zelfgemaakt album is een nauwkeurig, maar leuk werkje 

De kinderen leren, hoe ze 
slim moeten ruilen. 'Sanne 
verzamelt vlinders. Ik wilde 
haar sportzegel. Toen ging ik 
eerst met Kirsten een postze
gel ruilen zodat ik een vlinder-
zegel had. Die wilde Sanne 
wel met mij ruilen.' Wat een 
leerwinst! 

'MAGIKEENPLAKKERTJE?' 
Onvermijdelijk komt het mo
ment dat ze hun collecties wil
len inplakken. Ik had daar
voor een zakje plakkertjes ge
kocht, maar ik merk al snel 
dat niet iedereen de handig
heid heeft om zo'n plakkertje 
op de goede plaats achterop 
de postzegel te krijgen. 
Het doet mijn filatelistenhart 

'IKHEBERTWEEVANDEZELFDI 
Op een gegeven moment or 
dekken de kinderen dat 
dubbele zegels in het sp 
zijn. 'Diezelfde heb ik ooi 
zegt Eline opgewonden teg« 
Faisha, als ze haar verzam 
ling ziet. Na een tijdje kor 
Eline dolblij naar me toe: ' 
heb er al vijf van dezelft 
soort!' 
Wat verzamelaars af doen < 
'dubbelen' is voor kinden 
het summum van een ven 
meling: een hele rij dezelfde 
dat heeft niet iedereen! 

'IK ZIE HET JAARTAL 1582 ' 
Van een filatelist krijg ik e( 
postzegel van Canada: het ja 
van uitgifte zit verborgen ( 



[ens tussen het gras. Als ik ver
el aan de kinderen dat ze 
naar moeten gaan zoeken 
î aar het jaartal zit, worden er 
en aantal heel enthousiast, 
'ooral de jongens vinden dit 
en uitdaging. 
',e bekijken de zegel van alle 
anten en tenslotte komen ze 
iet mij vertellen; 1582, je zag 
iet duidelijk. 
ds ik ongelovig kijk en vraag 
f er aan het eind van de Mid
leleeuwen al zo'n druk pos
lal verkeer in Canada was, be
innen ze toch te twijfelen, 
laar het houdt ze een hele 
jd bezig. 
Vat zal er gebeuren als ik ze 
ertel over plaatfouten? 

9E LAATSTE KEER' 
)e bodem van de doos met 
uizend postzegels raakt in 
icht. Met spijt moet ik ze ver
Hen dat het 'postzegelen' 
ekelijks na de gymles bijna is 
fgelopen. 
e gaan nu hun album verder 

'Even overleggen hoe we de zaak zullen aanpakken' 

er iets moois van en ze pope
len om hun album mee naar 
huis te mogen nemen om 
thuis te laten zien. 
'Mijn vader vraagt steeds wan
neer ik mijn album mee 
neem', zegt Ferry. Zijn vader 
verzamelt ook, dus dat is een 
extra stimulans. 
De laatste dag voor de Kerstva
kantie krijgen alle kinderen 
hun album mee naar huis. 
'Ik ga in de vakantie verder 
met postzegelen,' zegt Sanne, 
'Samen met Kirsten ga ik post
zegels afweken en inplakken. 
Heb ik eindelijk wat te doen 
als ik niet buiten kan spelen.' 
En dat was precies de bedoe
ling. 

afmaken. Ze tekenen vlaggen 
bij de postzegels van de ver
schillende landen, en mooie 

bloemen bij een collectie van 
bloemenzegels. 
Vrijwel alle kinderen maken 

LUCHTPOST
SAMENSTELLING: J.E.C M. DEKKER, 
POSTBUS 94 , 2770 Aß BOSKOOP 

Northwest Airlines / KLM 

\ Amsterdam  Seattle 
N W 035 / K L 8035 

e aprU 1998 

hkirthwest Airl nes Ine 
Attn Mf P E Pomeroy 
Seattla/Tacoma Int Aifport 
Seattle WA 98158 
USA 

LM 
erboven ziel u een af
ïelding van de envelop 
r gelegenheid van de 
rste KtMvlucht Am
;rdamSeattle (Ver
ligde Stalen), 
eronder een afdruk 
n het stempel dat ge
ulkt is voor de eerste 
A1vlucht van Amster
im naar Bergen (Noor
sgen) op 1 juni jongst
'en. 

Ie vluchf 5 

o 
■o 

ergen(Nootwegen) ? 

AMSTERDAMKLOTEN 
Op 3 september van dit 
jaar wordt herdacht dat 
de lijn AmsterdamZü
rich (en in het bijzonder 
het traject naar net vlieg
veld Kloten) al een halve 
eeuw bestaat. De Neder
landse PTT zal ter gele
genheid van dit feit een 
speciaal stempel gebrui
ken. 

BRAATHENS 
Tot op heden zijn de en
veloppen van de eerste 
ßroo/nensvlucht van Am
sterdam naar Stavanger 
nog niet terugontvangen. 
Wel zijn de couverts van 
de retourvlucht inmiddels 
beschikbaar; een voor
beeld is afgedrukt. 

CSA 
Op 29 en 30 april werd 
herdacht dat de Tsjecho
slowaakse luchtvaart
maatschappij CSA ze
ventig jaar geleden be
gon met de lijn Amster
damPraag. Er werd zo
wel op de heen als op 
de terugvlucht post mee
gegeven. 

SABENA 
De Belgische maatschap

pij Sabena bestaat dit 

Stavange r 
A m s t e r d a m 

l ï Mvch 199B 
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jaar 75 jaar. Dat feit wil 
men natuurlijk niet onop

gemerkt voorbij laten 

gaan. Twee voorbeelden 
van stempels die het jubi
leum herdenken zijn 
hierbij afgebeeld. 

ANTARaiCA 
Speciaal voor het ver
voer op Antartica werd 
een eerstedagenvelop 
vervaardigd. Ook de 
tekst op de achterkant 
van het couvert is interes
sant; die vertelt welke 
middelen van transport 
er op de koude Zuidpunt 
van onze aardbol in ge
bruik zijn. 



PROGRAMMA VAN DE VUFDE NVPH-
POSIZEGELSHOW KRUGT VASlï VORM 
Vwhgmpst^gßlpJmrin Qm^esgebmwDmHaag 
Eén ding lijkt wel duidelijk: de Vijfde NVPH-postzegelshowAk 

begin oktober in Den Haag zal worden gehouden wordt hét 

filatelistisch evenement van 1998. De show zal In ieder geval 

meer bezoekers trekken dan welke andere 

postzegelgebeurtenis van dit jaar ook. 

De Vijfde NVPH-postzegel-
show wordt een combi
natie van een beurs en 

een tentoonstelling. Zoals uit 
de titel blijkt gaat het om een 
jubileumevenement: er wordt 
immers een lustrum gevierd. 
In feite gaat het zelfs om een 
'dubbel feest', want de organi
serende Nederlandse Vereni
ging van Postzegelhandelaren 
(NVPH) herdenkt dit jaar ook 
al dat de vereniging zeventig 
jaar bestaat. 

THEMADAGEN 
Wat mogen de bezoekers van 
de show (die van 8 tot en met 
11 oktober neerstrijkt in het 
Nederlands Congresgebouw 
in Den Haag) zoal verwach
ten? Heel veel. Dat blijkt al
thans uit het programma van 
de show, dat inmiddels zo 
goed als definitief is vastge
steld. 
De organisatoren hebben er
voor gekozen om de vier 
showdagen elk hun eigen the
ma te geven. Zo staat de eerste 
dag, donderdag 8 oktober, in 
het teken van de jeugd en is 
het motto van vrijdag 9 okto
ber bepaald op Sterren stralen 
overal. Op 10 oktober wordt 
de Dag van de Postzegel ge
houden en op de slotdag, 11 

oktober, is het thema 'Familie
dag'. 

MINDER KADERS 
De NVPH Postzegelshow is 
een evenement dat anders is 
dan anders. In tegenstelling 
tot de 'gewone' postzegelten
toonstellingen die in ons land 
gehouden worden ligt de na
druk nu eens niet op de rijen 
kaders met kostbare of bijzon
dere collecties. In plaats daar

van wordt gemikt op het veel 
bredere publiek van de begin
ners, de jeugd en die mensen 
die zin hebben om met het 
verzamelen van postzegels te 
beginnen. Ook diegenen die 
ooit verzameld hebben, maar 
hun hobby op een laag pitje 
hebben gezet zijn in Den 
Haag van harte welkom. 

VEEL BEZOEK GEWENST 
De organisatoren willen dat de 
NVPH-postzegelshow er ook 
op een ander punt uitspringt: 
het wordt een evenement 'op 
grote schaal'. Dat houdt in dat 
er intensief wordt gewerkt aan 
het aantrekken van een groot 
publiek. Het streven is er op 
gericht om zo'n twintigdui
zend mensen naar Den Haag 
te lokken. 
Hoewel het nog wat vroeg is 
om al over een definitief pro

gramma te spreken, ligt tocl 
al veel vast. Zoals gezegd wor 
den er themadagen ge 
creëerd. De inhoud van di< 
dagen wordt in een apart ka 
derstukje wat verder uitge 
diept. 
De informatie in dat kadertje 
is overigens maar een greej 
uit de vele zaken die de bezoe 
ker van de postzegelshow maj 
verwachten. Behalve de oj 
een speciale dag gerichte acti 
viteiten zijn er ook nog tal vai 
andere leuke of interessant 
dingen te beleven. 

SPEKTAKEL, PANEL TAXATIES 
De ware postzegelliefhebbe 
zal niet verzuimen om naa 
Den Haag te komen: daar za 
een van de grootste zeldzaan 
heden uit de filatelie te zie: 
zijn. Het gaat om een envelo 
met twee exemplaren van d 

zegel van 

iSs^ 

L 
Een zeldzaamheid van de bovenste plank - een poststuk met daarop twee Post Office-zegels van Mauritius -
tijdens de Vi/We NVPH-posIzegelshow \e zien 

penny va 
Mauritius mt 
het 'foute 
schrift Post O 
fice. Het bi 
wuste pos 
stuk, d 
zwaar zal wo 
den beveilig 
- is verzekei 
voor tien m 
joen gulden 
Wie vragc 
heeft ovt 
Nederland^ 
postzegels, ( 
Euro, hl 
emissiebelei 
van de TN 
Post Groii 
(TPG) en ( 
toekomst va 
het verza 
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VIER THEMADAGEN OP VIJFDE NVPH-POSTZEGELSHOW 

Donderdag 8 oktober: 
De eerste showdag slaat in het te
ken van de jeugd. De dag heeft om 
precies te zijn als motto 'Stripdag 
voor de jeugd' gekregen. Het ligt 
dus voor de hand dat de activitei
ten van die dag in het teken zullen 
staan van de getekende helden. 
Tot de activiteiten van deze dag be
hoort de aanwezigheid van een of 
meer striptekenaars, die hun werk 
(lees: stnpalbums) op verzoek zul
len signeren. 

Vrijdag 9 oktober: 
'Sterren stralen overal', en zeker 
op 9 oktober in het Nederlands 
Congresgebouw. Deze dag is ge
wijd aan de sterren van het televi
siescherm. Bovendien zullen er 
ook presentaties worden verzorgd 
die verband houden met het the
ma 'sterrenwacht'. 

Zaterdag 10 oktober: 
In de filatelistische traditie waarop 
Nederland kan bogen neemt de 
Dag van de Postzegel een belangrij
ke plaats in. Er wordt op deze dag 
een bijzondere envelop verkocht 
die bij de stand van TNT Post 
Group van een speciaal poststem
pel kan worden voorzien. Op deze 
zaterdag wordt ook onthuld hoe 
het Nederlandse uitgifteprogram
ma voor 1999 er uit zal zien. 

Zondag 11 oktober: 
Op de slotdag van de Vijfde NVPI 
postzegelshow gaan de deuren \. 
het Congres wijd open: deze dag 
namelijk bestemd voor het geht 
gezin, filatelist of niet. De activit. 
ten van die dag worden daarop , 
gestemd. 



en mag de paneldiscussie op 
;aterdag 10 oktober niet over-
ilaan. Vertegenwoordigers 
'an de NVPH, TPG, de Neder-
andse Bond en het maand-
)lad Philatelie zullen daar on-
Ier voorzitterschap van een 
jekende Nederlander over al-
erlei postzegelzaken van ge
lachten wisselen. 
Dp de Vijfde NVPH-postzegel-
how is het mogelijk, postze
gels en postzegelcollecties gra-
is te laten taxeren. Voor veel 
)ezoekers is dat dé kans om te 
^feten te komen of dat zegeltje 
)f die verzameling iets voor

stelt - of misschien zelfs wel 
veel geld waard is. 

LEVENDIGE SHOW 
De Vijfde NVPH-postzegel-
show belooft vooral een leven
dig evenement te worden. Op 
alle dagen wordt van tijd tot 
üjd 'levende muziek' ten ge
hore gebracht. Verder is er ie
dere dag een gratis verloting 
met mooie prijzen, waaraan 
elke bezoeker kan meedoen. 
En ook al staat alleen de vrij
dag in het teken van het the
ma 'Sterren stralen overal', de 
bezoekers kunnen ook op de 

andere showdagen kennisma
ken met de uitdagingen van 
het heelal: gedurende het ge
hele evenement is een zoge
noemde Space Simulator in de 
hal opgesteld. Je moet er een 
tijdje voor in de rij staan, maar 
dan krijg je ook de (ruimte
vaart) ervaring van je leven! 

TOEGANG KOST GELD 
Een ook al nieuw aspect van 
de Vijfde NVPH-postzegelshow is 
dat er moet worden betaald 
om binnen te komen. Dat kost 
per persoon tien gulden. De 
Nederlanders onder de 

bezoekers zullen daar wellicht 
wat onwennig tegenover staan, 
ook al is het heffen van een en
treeprijs in het buitenland 
vaak de gewoonste zaak van de 
wereld. Al te veel reden tot kla
gen is er overigens niet, want 
voor dat tientje krijgt de be
zoeker niet alleen een mooie 
catalogus uitgereikt, maar ook 
een waardebon van vijf gulden 
die bij de handelaren op de 
show ican worden ingewisseld. 
De Vijfde NVPH-postzegel-
show zal elke dag van 's mor
gens tien uur tot 's avonds zes 
uur geopend zijn. 

)p de Vijfde NVPH-postzegekhow draait het niet in de eerste plaats om kaders, de nadruk ligt vooral op de handel en op het speciale evenementenprogramma 

DO YOU COLLECT GREAT BRITAIN f f 
OUR MONTHLY RETAIL PRICE LISTS . . . 
Covers all issues from SG No. 1. Queen Victoria through to 
Queen Elizabeth II. At any one time, we expect to have in stock 
most of the stamps listed in this catalogue, so if you want to fill 
those blank spaces, we cordially invite you to . . . 
SEND FOR A FREE COPY OF OUR LATEST LIST!! 

PRIVATE TREATY CATALOGUES . . . 
Aimed at the more serious collector, these profusely 
illustrated listings are extremely popular and are issued 
twice monthly, they contain a wide selection of better 
Singles, Rarities, Proofs, Colour Trials, High Values, 
Multiples and much specialized material... 
Seldom offered elsewhere!! 

FREE MAY WE SEND YOU A COPY OF OUR LATEST CATALOGUE SO THAT YOU 
CAN SEE FOR YOURSELF WHAT YOU ARE MISSING PLEASE WRITE, FAX 
OR PHONE US NOW' 

T H E N o . 1 G B M A I L - O R D E R PEOPLE!! 

rthunRyan ^ Co. 
OF RICHMOND 
2 THE SQUARE, THE QUADRANT, RICHMOND, SURREY TW9IDY 
TELEPHONE, 0044 181940 7777 FAX - 0044 181940 7755 D 437 



In deze rubriek vindt u reacties en vragen van lezers 
Bi|dragen Klipper 2,1276 BP Huizen, telefax 035 5240926, E mail pklatelie@Up nl 
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COMPLEET ONGETANDE 
KORTINGZEGEL 
In 'Philatelie' van maart 
1998 maakte ik melcding 
van een compleet onge
tande kortingzegel uit 
1996. In een ancJer par
tijtje Nederlandse kilo
waar vond ik nóg een 
compleet ongetande kor
tingzegel uit een andere 
positie van het velletje en 
ook keurig geknipt met 
ruime marges. 
De eerste zegel is ge
stempeld in 'sHertogen
boscn (links), de tweede 
in Zwolle (rechts) Het is 
mogelijk dat de zegels 
uit hetzelfde velletje ko
men, maar dat is niet na 
te gaan. 
G . Schonevsfille 
Rijswijk 

FISCAALZEGELS MEXICO/ 
SPAREN OP Z'N JAPANS 
In tezersposf van maart 
wordt een vraag gesteld 
over Mexicaanse zegels 
met het inschrift Docu
mentaHon. Het gaat in
derdaad om fiscaalze
gels; ze worden gecata
logiseerd in de Catalo
gue de TimbresFiscaus 
vanA. Forbinn915). 
Van deze catalogus zijn 
later herdrukken ver
vaardigd. 
Nu ik een vraag heb be
antwoord mag ik er wel
licht ook eentje stellen. Er 
zijn mij verschillende 
soorten spaarbankboek

jes bekend die in Neder
landslndië werden ge
bruikt tijdens de Japanse 
bezetting. Twee in klein 
formaat papier met 
plaats voor tien Japanse 
spaarbankzegels. Het 
verschil tussen deze twee 
boekjes is klein: in het 
ene geval luidt het op
schrift Boekoe Simpanan 
Pos/Tyokin Kyoku di 
Djawa/Kantor Taboen

gan Pos (afbeelding A, 
zie onder), bij het ande
re boekje is het eerste 
woord Tyokin vervangen 
door Chokin. Een verkla
ring voor dit verschil heb 
ik niet. 
Dan is er nog een derde 
type (zie afbeelding B): 
dubbel zo groot, van 
karton en uitklapbaar. In 
dit boekje is geen plaats 
ingeruimd voor spaar
bankzegels, maar wel 
voor gele strookjes met 
daarop in zwarte letters 
de tekst Simpanan Nr. 3, 
voorzien van een ge
schreven bedrag. Gezien 
de hoogte van het be
drag (2.500 rupiah) 
gaat net hier wellicht om 
een boekje voor een be
drijf. De tekst op dit 
boekje is Kartoe Taboe
ang Pos/Chokin Kyoku. 
Zijn er lezers van 'Phila
telie' die over gegevens 
met betrekking tot deze 
boekjes beschikken? 
R. Hil lesum 
Gouda 

AFWIJKING ZEGEL'TIEN 
VOOR UW BRIEVEN' 
De langlopende zegels 
Tien voor uw brieven (ar
tikelnummer 200299) 
komen voor met perfora
tieverschuiving. Deze 
verschuiving is te herken
nen aan de zegel op po
sitie 1 (drukvornummers 
in leesbare stand): daar 
zijn rechts in het zegel
beeld de onder elkoar 
geplaatste letters BAN 
zichtbaar, 'restantjes' 
van de op de velrand ge
plaatste begroetingen. 
Het duidelifkst komt deze 
afwijking naar voren bij 
de velletjes met de druk
vormnummercombinatie 
L4B1B2B2B. 
J . M J . Put 
Amsterdam 

Links een detail van een normale 
'10 voor uw brieven' zegel, 
recfits hetzelfde detail met ver 
scfioven tanding (zoals door de 
heer Put beschreven) 

Afbeelding A 

Afbeelding 

BLAUWE MAURITIUS MET 
VERSCHOVEN ZEGEL 
Ik heb in mijn bezit een 
exemplaar van de Ne
derlandse zegel 'Blauwe 
Mauritius' uit 1994. 
Op deze zegel is de af
beelding van de Blauwe 
Mauritius zodanig naar 
links verschoven dat de 
landsaanduiding 'Ne
derland' er gedeeltelijk 
door wordt afgedekt. 
Vermoedelijk heb ik 
deze zegel destijds van 
De Verzamelservice in 
Groningen ontvangen. 
Hoe is deze afwijking 
ontstaan? Zijn er mis
schien nog meer van 
dergelijke afwijkingen bij 
u bekend? 
W . A . G . Lindeman 
Krimpen aan den IJssel 

THEMA'FAGOT'OP 
POSTZEGELS [1] 
Volgens de Yvertcotalo
gus is het instrument op 
deze zegel van Honga
rije een fagot. Michel 
spreekt van Bauern
mädchen mit Holz (boe
renmeisje met houtblaas
instrument). 
G J . Brouvfer 
Amsterdam 

M t C r t l l COST« 
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THEMA'FAGOT'OP 
POSTZEGELS [2] 
Naar aanleiding van de 
vraag van de heer R. van 
der Geest in 'Philatelie' 
van februari deel ik u 
mee dat er een prachtig 
bassoon te zien is op een 
zegel van 15 cent van 

Turks & Caicos uit 1985. 
Verder is er een zegel 
van Kampuchea die een 
schilderij van Degas 
toont waarop een fagot 
figureert. Een soortgelij
ke afbeelding is te vin
den op een zegel van de 
Grenadinen van Grena
da uit 1984. 
H J . Roenhorst 
Beuningen 

Ook mevrouw B. Kuiper
Bot uit Bennekom maakt« 
ons attent op de zegel 
van Kampuchea (Cam
bodja). Red. 

THEMA'FAGOT'OP 
POSTZEGELS [3] 
Als verzamelaar van hel 
thema 'muziek op post
zegels' had ik gedacht 
dat het een eenvoudige 
opgave zou zijn om mei 
behulp van mijn verza
meling van ca 1.500 ze 
gels en diverse andere 
stukken een bloemlezinc 
te kunnen samenstellen 
over fagotzegels. Het 
resultaat van mijn zoek
werk was echter slechts 
één zegel die (en dan 
nog vrij minuscuul) een 
fagot laat zien. 
H e n k D i j k m a n 
Monnickendam 

O W E M A O A l O i 



FDC MET HEN 'ZWARTE 
PENNIES' ONDER DE HAMER 

Topstuk wordt dm maand dmStanb) Gibbons g^eild 
DOOR OTTO HORNUNG, LONDEN 

Otto Hornung was aangenaam verrast toen hij eind vorig jaar Monaco een bezoeJt braclit aan 

de daar gehouden tentoonstelling van filatelistische juweeltjes. Het was hem een waar 

genoegen om de kennismaking te kunnen hernieuwen met een zeldzaam poststuk uit dat het 

allereerste begin van de postzegel illustreert. Datzelfde stuk komt nu onder de hamer. 

[ ets meer dan een halfjaar 
geleden werd in de hoofd
stad van het prinsdom 

lonaco, Monte Carlo, een 
eel bijzondere tentoonstel
ng gehouden. Het ging om 
en kleine maar bijzonder ex
lusieve expositie waar het 
este van het beste op fïlatelis
sch gebied te zien was. 
)p die tentoonstelling was 
ok een maar zelden getoon
e rariteit aanwezig: een eer
;edagbrief van 6 mei 1840 
iet daarop een blok met tien 
xemplaren van de Penny 
'lack, de  zoals de meeste le
ers van 'Philatelie' ongetwij
;ld zullen weten  allereerste 
ostzegel ter wereld, 
n nu is diezelfde brief alweer 
1 het nieuws, ditmaal omdat 
et Engelse veilinghuis Stan
ly Gibbons het topstuk te 
oop aanbiedt in zijn zitting 
in 24 tot en met 26 juni aan
aande. Niet voor niets wordt 
eze veiling gehouden onder 
e titel World Rarities. De foto 
ij dit artikel maakt duidelijk 
at het om een prachtstuk 
lat. 

et blok van tien is afkomstig 
it de onderste helft van een 
;1 in plaat la met de 'veilig
sidsletters' SD tot en met SH 
1 TD tot en met TH (posities 
10 tot en met 224 en 232 tot 
1 met 236). Elke zegel van 
ït blok is ontwaard met het 

rode inkt aangebrachte 
mdstempel in het type Mäl
zer kruis met groot midden
uk. 
e brief, die werd ontdekt in 
ït archief van een Schotse 
Jtaris, is als volgt geadres
erd: James BumieEsq Kirkcud
ight. Het stuk werd vervol
ïns bij Harmers of London in
ïleverd met het verzoek er 
:n koper voor te vinden. 
drmers stelde de eerstedag

brief daarop ten toon op 
Stampex 1968. Toen ik de be
wuste beurs bezocht en het 
stuk onder ogen kreeg, kon ik 
het niet laten er een foto van 
te maken. Ik had m'n camera 
bij me, maar jammer genoeg 
was het in de beurshal te don
ker om de brief te vereeuwi
gen, lan Glassborow, direc
teur van Harmers, loste dit pro
bleem snel en eenvoudig op: 
hij liet het complete kader 
met brief en al naar buiten 
transporteren en daar, bij de 
leveranciersingang van de hal, 
mocht ik mijn foto maken. 
Toen ik eind vorig jaar de be
wuste brief in Monte Carlo 
weer had teruggezien, ging ik 
op zoek naar die foto van der

tig jaar terug. Maar helaas, 
foto noch negatief waren te 
vinden. Nu ging het om een 
zwart/wdtopname, dus zo erg 
was dat nu ook weer niet. Ze
ker niet toen Stanley Gibbons 
me voorzag van een opname 
in kleur, vervaardigd door een 
beroepsfotograaf. 
Toen de brief werd ontdekt 
was dat natuurlijk een enorme 
sensatie. Niet alleen kwam het 
grootste blok met Black Pen
nies op brief boven water, 
maar bovendien  zo maakte 
het handstempel linksboven 
op het stuk duidelijk  ging het 
om een eerstedagbrief. Er be
staan van de Black Penny maar 
heel weinig eerstedagbrieven 
die  als ze al op de markt ko

men  steevast voor pittige prij
zen van de hand gaan. Het
zelfde geldt voor de schaarse 
poststukken die nog vóór de 
officiële eerste dag van ge
bruik door de post gingen. De 
verklaring hiervoor is dat de 
postkantoren al op 1 mei 1840 
van postzegels werden voor
zien. 
Het stuk dat nu bij Stanley 
Gibbons onder de hamer 
komt bracht in 1968 £ 4.800.
op. Dat lijkt naar huidige 
maatstaven een spotkoopje, 
maar we mogen niet uit het 
oog verliezen dat zo'n bedrag 
dertig jaar geleden een klein 
fortuin vertegenwoordigde. 
Op het moment dat ik dit 
schrijf heeft Stanley Gibbons 
nog niet laten weten wat de in
zet zal zijn, maar ik ben er van 
overtuigd dat de uiteindelijke 
opbrengst met zes cijfers zal 
worden geschreven, en mis
schien wel de magische grens 
van één miljoen pond (zo'n 
drieëneenhalf miljoen gul
den) zal overschrijden. 
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Desti|ds een onverwachte, schitterende vondst van ruim dertig jaar terug, een brief met een blok van tien exemplaren van de eerste 
postzegel ter wereld, de ß/oc/c Penny; de verrassing was des te groter toen bleek dot het om een eerstedagbrief ging 



VER«AMEft .GEBIED 
NIEUWE COMMISSIE, NIEUWE 
WERKWIJZE BELGISCHE EMISSIES 

In België is een nieu
we, uit dertien leden 
bestaande commissie 
ingesteld die adviezen 
zal uitbrengen over 
alle aangefegenheden 
die verband nouden 
met de uitgifte van 
postwaarden. Voorzit
ter van de commissie 
is mevrouw Monique 
Van Trappen, direc
teur Communicatie 
van De Post, secretaris 
de heer Frank Daniels, 
directeur Postzegels & 
Filatelie van dezelfde 
organisatie. 
In totaal hebben vijf 
functionarissen van De 
Posf zitting in de Fila-
telistische Commissie; 

daarnaast zijn er vier af
gevaardigden uit de cul
turele hoek (een hoogle
raar hedendaagse ge
schiedenis en drie beel-
dende-kunstdocenten) en 
een even groot aantal 
vertegenwoordigers van 
de georganiseerde filate
lie (verenigingen en han
delaren). 
De werkwijze van de 
nieuwe commissie is aan 
de hand van een aantal 
selectiecriteria vastge
legd. Nieuwe postwaar
den moeten de actuele 
waarden in de maat
schappij weerspiegelen, 
de diverse publieksgroe
pen en belangengroepe
ringen aanspreken en te

zamen een aantrekkelijk 
programma vormen dat 
tegemoet komt aan ver
zamelaars en gebrui
kers. 
Dankzij de nieuwe werk
wijze zal het Belgische 
uitgiftenprogramma 
voortaan nog vroeger 
bekend worden ge
maakt: aan het eind van 
de maand maart, vooraf
gaand aan het bewuste 
emissiejaar. Het ligt in de 
bedoeling dat er jaarlijks 
een speciale brocnure 
zal worden uitgegeven 
aan de hand waarvan 
de pers, de verenigin
gen, de handelaren en 
de postkantoren in België 
in een vroeg stadium zul
len worden geïnformeerd 
over de samenstelling 
van het nieuwe uitgiften
programma. 

STRENGERE REGELS 
VOORVERKOPEN 

De spelregels die in Bel
gië gelden voor het toe
wijzen van zogenoemde 
'voorverkopen' worden 
verscherpt. Bij de voor
verkopen krijgen bepaal
de filatelistenverenigin
gen het recht een nieuwe 
zegel of serie één of en
kele dagen vóór de offi
ciële uitgiftedatum te ver
kopen. Dat gebeurt dan 
tijdens een belangrijk fi-
latelistisch evenement. 
Tijdens een persconfe
rentie in Mechelen heeft 
de directeur Postzegels & 
Filatelie van De Post, de 
heer Frank Daniels, be
kend gemaakt dat de 
voorwaarden voor toe
kenning van een voor

verkoop wat strenger 
zijn geworden. Zo zul
len er in de maanden 
juli en augustus geen 
voorverkopen meer 
worden gehouden. 
Uitsluitend filatelisten
verenigingen die zijn 
aangesloten bij de ko
ninklijke Landsbond 
der Belgische Postze
gelkringen (KLBP) ko
men in aanmerking 
voor een voorverkoop. 
Ze moeten dan wel 
kunnen garanderen 
dat hun evenement in 
een geschikte lokatie 
wordt gehouden - bij
voorbeeld een sporthal 
- zodat zowel aan de 
verwachting van het 
publiek als aan de ei
sen van de veiligheids
diensten kan worden 
voldaan. 

VOUWBLAADJES 
AFGESLOTEN 

België heeft er een af
gesloten verzamelge-
bied bij: dat van de 
gefrankeerde en afge
stempelde filatelisti-
sche vouwblaadjes. In 
België verschenen tot 
dusver bii elke nieuwe 
uitgifte foldertjes 
waarin behalve uit
voerige informatie 
over de zegel(s) en de 
zegelafbeelding(en) 
ook een afbeelding 
van de desbetreffende 
emissie te vinden was. 
Veel verzamelaars in 
België gebruikten de 

vouwblaadjes om ze te 
voorzien van de 'echte' 
zegels, waarna ze het 
geheel lieten afstempe
len. 
De Post heeft echter be
sloten dat de vouwblaad
jes verdwijnen. Dat bete
kent dat het nu mogelijk 
wordt de verzameling 
vouwblaadjes compleet 
te krijgen. 
De Belgische posterijen 
hebben wel beloofd dat 
er een alternatief zal ko
men voor de foldertjes. 
Waarschijnlijk gaat het 
om een product dat gelij
kenis vertoont met de 
eerstedagbiaden zoals 
we die in Nederland al 
langere tijd kennen. 

BELGIË: NOG MEER 
TWEELINGEMISSIES 

Er zijn er in België al een 
aantal geweest: gemeen-
schoppelijjke postzegel
uitgiften. Bij dergeliJKe 
'tweelingemissies' wordt 
samengewerkt met de 
postadministraties van 
andere landen met als 
resultaat beeldqelijke ze
gels van twee or meer 
landen. 
Ook voor de komende 
tijd staat weer een aantal 
tweelingemissies op sta
pel. Zo geeft België ko
mend jaar zegels uit sa
men met Israel en Zwe
den. In 2000 werkt Bel

gië samen met Neder
land, met als resultaat 
een of meer £uro/oo^ze-
qels, gewijd aan het Eu-
ropées kampioenschap 
voetballen dot in dat jaar 
door de twee landen ge
zamenlijk zal worden 
georganiseerd. Ook is in 
2000 een gezamenlijke 
emissie voorzien van Bel
gië en Spanje; het thema 
is '500 jaar keizer Ka-
rel'. Een jaar later, in 
2001 , komen er ge
meenschappelijke emis
sies met china (dertig 
jaar herstel van de diplo
matieke betrekkingen) en 
Marokko (het thema 
daarvan is op dit mo
ment nog onbekend). 

TWEE APARTE 
ZWARTDRUKKEN 

Wie een abonnement 
heeft op de Belgische 
postzegels krijgt elk 
jaar een gescnenkje in 
de vorm van een zoge
noemde zwartdruk. 
Wie zijn abonnement 
niet bij de filatelistische 
dienst afsluit, maar in 
plaats daarvan dit 
abonnement via het ei
gen postkantoor laat 
lopen, krijgt ook iets 
cadeau. Dit geschenk-
je zal echter afwijken 
van het 'Brusselse' pre
sentje, zo heeft De Posf 
meegedeeld. 

ABONNEES OOK 
NAAR HET LOKET 

De Posf is tevreden 
over de ontwikkeling 
van het aantal abon
nees bij^de dienst Post
zegels & Filatelie. Met 
het huidige aantal 
(ruim 79 duizend) zit 
men dicht bij het 
streefgetal van 80 dui
zend. In de komende 
tijd wil De Posf trach
ten het aantal abon
nees te consolideren. 
Nieuw is dat de verza
melaar in België de 
keus krijgt zien ofwel 
in 'Brussel' te abonne
ren (vergelijkbaar met 
een abonnement in 

'Groningen'), ofwel het 
abonnement via het post
kantoor te laten lopen. In 
het laatste geval kan een 
verzamelaar de zegels 
uit zijn abonnement ge
woon afhalen op het 
postkantoor; daar wor
den zijn of haar zegel of 
serie gedurende drie 
maanden gereserveerd. 
Door deze werkwijze 
hoopt De Post de druk op 
de postkantoren op da
gen waarop nieuwe ze
gels uitkomen wat te ver
minderen. Als de zeker
heid bestaat dat nieuwe 
zegels voor hen worden 
'vastgehouden' kunnen 
verzamelaars in alle rust 
zelf bepalen wanneer ze 
hun nieuwtjes afhalen. 

DE POSrMAAKT EMISSIEPROGRAMMA 
VOOR 1999 OFFICIEEL BEKEND 

Op 30 maart is het Belgi
sche emissieprogramma 
voor 1999 gepresen
teerd. Het ziet er in grote 
lijnen zó ui t : 

2 5 . 1 : Promotie van de 
filatelie (het Belgische ko
ningshuis; 2 z / l v ) . 
2 5 . 1 : Gelegenheidsze-
gels (wenszegels; 1 b). 
2 2 . 2 : Natuur(uilen; 5z). 
15 .3 : 50 jaar NAVO 
(strijdkrachten; 5z). 
15 .3 : 125 jaar UPU 
( logo; lz) . 
2 6 . 4 : Dag van de Post
zegel (eerste postzegel
emissie België; 2z). 

2 6 . 4 : Europa (natuur
parken; 2z). 
1 7 , 5 : Sport (motorsport; 
2 z / l v ) . 
1 7 . 5 : Gemeenschappe
lijk emissie met Israël 
(thema onbekend; Iz). 
7 . 6 : Toerisme (folklore; 
2z). 
7 .6 : Belgische chocola
de (cacaoteelt, ambach
telijke bereiding, eind
product; 3z). 
2 .7 : Koninklijk paar 
veertig jaar getrouwd 
(felicitatiezegel; 1 z). 
1 3 . 9 : James Ensor (drie 
schilderijen; 3z). 
2 9 . 9 : Brup/i/7a 99 (de 

zes gravures van 1998 
en 1999; Iv). 
4 . 1 0 : Gemeenschap
pelijke emissie met 
Zweden (Henri La Fon
taine en Auguste Beer-
naert; 2z). 
4 . 1 0 : Jeugdfi latei ie 
(negen overleden strip
tekenaars; Iv). 
8 . 1 1 : Rode Kruis (di
verse activiteiten; 2z). 
8 . 1 1 : 
Kerstmis/Nieuwjaar 
(thema onbekend; Iz). 
6 . 1 2 : Een reis door 
de twintigste eeuw in 
80 zegels, aflevering 1 
(twintig hoogtepunten; 
Iv). 

verklaring afkortingen: 
z=zegel v=ve!letje b=boekie 



POSTZEGELHANDEL HEI 

Franlinik 
postlns 
116 4 5 

121 5 0 

129 13 25 
130 6 50 
131 1 1 0 

132 1 2 0 

134 3 25 
137 2 25 
138 2 25 
139 4 50 
141 2 0 

142 11 25 
146 5 50 
147 5 0 

153 8 5 

156 2 1 0 

158 1 75 
159 0 75 
160 1 0 

161 36 50 
162/69 2 7 5 

183/86 8 0 

192 4 50 
194 2 75 
195 12 50 
196 23 50 
197/05 1 0 0 

210/15 36 50 
229/32 2 7 0 

234 8 75 
237 2 

238 14 25 
!39 16 50 
?43 2 25 
?44/45 7 25 
M6/48 2 0 

249/51 103 50 
?52i 142 50 
!52" 1 9 5 

Ï53/55 1 1 0 

!56 93 50 
!58 5 0 

!59 93 50 
!60 2 5 

!60A 3 0 

!64/65 33 50 

266/68 
270/74 
275/77 
285 
287 
290 
293 
295 
296/97 
298 
299/00 
303 
304 
306 
307/08 
309 
311 
312 
313 
314/15 
316/17 
318/19 
320/21 
328 
329 
330/33 
334 
335 
336 
337/38 
339/40 
341/42 
343/44 
345/47 
348/51 
352 
353 
354/55 
356 
357 
358 
377 
377« 
379 
386/87 
395 
396 
398 

r T l 
No volgens Yvert en Tellier 

1 5 0 

87 50 
2 9 5 

46 75 
1 1 0 

4 50 
8 25 
3 75 

1 3 0 

5 50 
1 1 0 

28 50 
6 

14 75 
85 — 
12 50 
4 50 
5 50 

2 5 
12 50 
36 50 
22 75 

4 9 0 

18 50 
3 25 

4 0 
1 0 
2 75 
3 
8 25 

10 75 
1 0 
10 75 
6 50 

2 4 5 

4 50 
4 50 

1 9 5 

3 75 
3 25 
2 75 
2 25 

16 50 
2750 
12 25 
15 
2150 

1 1 0 

399 
400 
401 
403 
417 
418 
419 
420 
422 
423 
424 
426 
427 
428 
429 
430 
431/35 
436/39 
440/41 
444 
446 
447 
449/50 
451/52 
453 
454/57 
458 
459/60 
461 
462/64 
465 
466/69 
470/73 
476/93 
497/98 
505/25 
526/37 
540 
553/64 
565/66 
instnp 
571» 
58« 
587/92 
593/98 
606/08 
612/17 
663/67 

Inlichtingen verkrijgbaar 

12 25 
1 
5 50 
4 50 

10 50 
10 50 
175 

1 1 
8 75 
7 75 

24 50 
10 75 
9 50 
2 75 

1 0 
1 5 
2 

29 50 
10 75 
2 50 
3 25 

17 50 
175 
5 50 
2 25 

2 5 
6 

13 75 
1175 
1 5 
125 

1 0 
2 25 

5150 
8 75 
8 25 

28 50 
2 

36 50 
17 50 
18 75 
12 25 

1 0 0 

10 75 
12 25 
4 50 
7 75 
3 25 

682/01 
712/24 
725/33 
765/70 
772/76 
777/78 
780/83 
792 
795/02 
805 
822 
823/26 
833A 
841 
841/V43 
844/47 
859/62 
863 
867/72 
876/7 
879 
883/87 
888 
891/96 
911/12 
913 
914/15 
916/17 
919 
922 
923 
925 
929 
930/35 
937/48 
939 
945/50 
960/65 
966/67 
969 
970/74 
976/81 
986 
988 
989/94 
995 
998 
1006/07 

bij: 

S.J.C, den Oudsten 

6 75 
9 50 

3150 
9 50 
8 75 
5 50 
2 75 
4 50 

15 75 
3 25 

10 75 
3 25 

13 75 
46 75 
17 50 
8 25 
925 
2 75 

6150 
4 50 
2 25 

2150 
5 

4 5 
2 75 
5 
6 

1 0 
4 50 
2 75 
7 25 
3 
7 75 

42 50 
7 75 
2 25 

5 0 
62 50 
1 5 
4 50 

3150 
6 50 
5 50 

1 0 
1 2 0 

4 50 
5 50 

18 50 

1012/17 
1018 
1026 
1033 
1035 
1036/42 
1048/49 
1055/58 
1066/71 
1072/75 
1076/77 
1078/80 
1082/87 
1089/90 
1095/98 
1100/04 
1108/13 
1118/19 
1132/38 
1140/41 

<EFPU 

10 75 
5 
6 50 
5 50 
5 50 
6 25 

1 0 
6 50 

32 50 
17 50 
7 25 

15 — 
1175 
5 
4 
5 50 

17 50 
1925 
7 25 
7 25 

Vanaf hier 
indien voorradig 
1t cent per Yv 
Frank LP 
1/2 
7 
8 
LP 
9 
10 
11 
12 
13 
16/19 
20 
21/22 
23 
24/27 
28 
29 
30 
33 
34 
35/37 
38/41 
44 
46 
47 

4 95 
2 5 
3 50 

12 25 
2 5 
3 5 
27 50 
82 50 
12 25 
4675 
6 
150 

82 50 
6 50 

93 50 
3 25 

1 0 0 

5 50 
8 5 
19 25 
8 75 
2 25 
4 50 

48 
55 
57 
58 
59 
60 
Bloks 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Boekie 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1016« 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1035 
1042 
1043 
1046 

Kwanaodreef 

NT 

6 50 
5 
6 
7 25 

1 0 
17 50 

2 0 0 

7 75 
14 50 
12 25 
4 

16 50 
4 
4 50 

16 50 
10 50 
10 50 

1 0 
1150 
6 75 

1150 
6 75 

1 0 
8 75 
0 75 
6 25 

14 25 
32 50 
6 
7 75 

1175 
24 75 
6 75 

13 50 
27 50 
1175 
4 50 
8 25 

16 50 
6 75 

10 75 
5 1 
2 75 

195 
3564 PD Utrecht 
Tel. 0302618720 
Fax 0302618720 

INKOOP VAN FRANKEERGELDIGE POSTZEGELS, 
VERZAMELINGEN, POSTSTUKKEN EN 

VOORRAADBOEKEN. 

Ik betaal voor Bund 90 cent en zonder gom 70 cent per 

1 DM Zwitserland 92 cent, Liechtenstein 80 cent per Fr., 

Oostenrijk 1 1 cent, Italië 60 cent per 1000 Lire. 

Andere landen b.v. Scandinavië op aanvraag. 
W i | vullen ook mancoli|sten aan van Bund, Berlin en Duitse 

Ri|k, DDR, Spanje, Spaans Andorra 

CMaria Meresa Wiegel, Erienv/eg u, 
56305 Puderbach 

Tel 0049 2684 8008, Fax 049 2684 8006 

■»HILiATICA® 
VANAF 1 MAART 1998 INTERNATIONALE 
DOORLOPENDE VEILING OP INTERNET. 

Schriftelijke veiling van diverse kleine kavels 
tot ƒ 800,00 van uitstekende kwaliteit en in alle 
diversiteiten (ook motief). Vraag gratis prijslijst. 

Tevens te koop gevraagd: postzegelverzamelingen; 
ook uit nalatenschappen of boedelscheiding. 

Ma. t/m Za. 10.00 -14.00 uur. Tel. 040 - 2 96 00 12 
Fax. 2 96 00 10 Postbus 6148, 5600 HC Eindhoven. 
E-mail: kanbier@iaehv.nl 
p l i i l l K i n i ® IS een gedeponeerd handelsmerk van PZH Kanbier/Eindhoven 

lenhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 

alles I 
Verzamelingen 

en partijen 
postzegels en 

munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7^71 RK Oldenzaal 

n-515879/511190 
Fax 0541-520302 

-mail: kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 

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

KIENHORST 
irfsingel 18 

^,'12 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 

IN GRONINGEN: 
Nieuwe voorraad kilowaar 

en modeltrelnen 

en in DEN HAAG: 
Grote voorraad kilowaar 

enhorsti 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

P o s t B e e l d u n i e k 
Postzegelwpnkel PostBeeld is uniek Want PostBeeld is al 15 jaar lang bezig om 
nieuwe methoden te bedenken waar U als verzamelaar voordeel bij heeft In 
deze advertenties willen we elke maand een aantal van die zaken op een rijtje 
zetten Als deze aanpak U bevalt zien wij U graag als klant 

PostBeeld 15 jaar! 
Op 30 juni 1998 bestaat PostBeeld 15 jaari 

Om dit te vieren geven wij U van 15 juni tot en 
met 15 juli 15% korting op postzegels of 

benodigdheden* Deze aktie geldt zowel in onze 
winkel als voor onze verzendklanten 

15 juni - 15julj 
15% korting* 

* uitgezonderd aanbiedingen en zegels uit 1997 of 1998 
Kijk voor meer dan 400 prijslijsten op land of motief, 

verkoop- en inniilprijzen op onze internet site. 

PostBeeld Kloosterstraat 19/21 
2021 VJ Haarlem 

^ ■ . . . , . . . tel: 023-5272136 
de leukste postzegelwmkel j ^ ^ . 023-5272753 

E-mail: pstbeeld@worldonline.nl 
Bezoek ons op internet: http:\\www.postbeeld.nl 
Uiteraard hebben wij ook nog steeds de meest uitgobieide pnishistenseivice 

mailto:kanbier@iaehv.nl
mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:pstbeeld@worldonline.nl
http://www.postbeeld.nl


AMSTERDAM 
FILATELIE 

LOKET 
WAT IS HET AMSTERDAM 
FILATELIE LOKET? 
Het Amsterdam Filatelie Loket (AFL) is een 
onderdeel van Theo Peters Filatelie geheel 
gencht op het bevorderen van postzegels 
verzamelen 

WAAR IS HET AMSTERDAM 
FILATELIE LOKET GEVESTIGD? 

in AMSTERDAM bij Theo Peters postzegelhandel 
Nieuwezijds Voorburgwal 252 (let op juiste nummeri) 
Open ma t/m za 10 00 17 00 uur tel 020-6222530 

fax 020-6222454 

in ROTTERDAM bij Joh A Huisman Philatelie b v 
aan de Lijnbaan 44 
Open WO t/m za 11 00 17 00 uur tel 010-4137957 



De prijzen van de met' vermelde artikelen zijn niet gelijk aan de uitgifteprijs. 

BESTELBON zenden aan: Amsterdam Filatelie Loket (AFL) Nieuwezijds Voorburgwal 252, 1012 RR Amsterdam 
stuurt U mij s.v. 
.. X aanbieding 
.. X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 
.. X aanbieding 
.. X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

...X aanbieding 

. . X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

,p. de volgende aanbiedingen: 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 
AFL 8 
AFL 9 
AFL 10 
AFL 11 
AFL 12 
AFL 13 
AFL 14 
AFL 15 
AFL 16 
AFL 17 
AFL 18 
AFL 19 
AFL 20 
AFL 21 
AFL 22 
AFL 23 

1,40 = ƒ 
1,60 = ƒ 

ƒ 1.75 = ƒ 
ƒ 1,75 = ƒ 
ƒ 1,75 = ƒ 
ƒ 1,75 = ƒ 
ƒ 1,75 = ƒ 
ƒ 3,50 = ƒ 

4,50 
1,20 
4,50 
5,50 
2,95 
3,50 
1,85 
2,00 
2,00 

ƒ 2,95 
ƒ 2,10 
ƒ 9,95 
ƒ 2,45 

è ƒ 2,60 
è ƒ 3,00 = ƒ 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 

... X aanbieding 
SUBTOTAAL 
Kosten (onder ƒ 200,-) 
Totaal te betalen 

AFL 24 
AFL 25 
AFL 26 
AFL 27 
AFL 28 
AFL 29 
AFL 30 
AFL 31 
AFL 32 
AFL 33 
AFL 34 
AFL 35 
AFL 36 
AFL 37 
AFL 38 
AFL 39 
AFL 40 
AFL 41 
AFL 42 
AFL 43 
AFL 44 

ƒ 15,90 
ƒ192,10 
ƒ 20,00 
ƒ 45,00 
' 5,00 

3,40 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 
7,50 
6,50 
7,50 
7,50 

ƒ 17,95 
ƒ 14,95 
ƒ 17,95 
ƒ 17,95 
ƒ 17,95 
ƒ 17,95 
ƒ 17,95 

= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 

Naam 
Adres 
Postcode 
Woonplaats.... 
Handtekening. 

Ik ben reeds klant bij u en betaal binnen 

8 dagen na ontvangst d.m.v. acceptgirokaart. 

I Ik betaal vooruit d.m.v. bijgebvoegde 

cheques/ contanten. 

Ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 

2351646 of ABN/AMRO rekening 408812443 

overgemaakt. 

443 



Postzegel Partijen Centrale 

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

Wij hebben goed nieuws voor u : 
Er staan meer dan 1000 kavels, van f 10 tot f5000 op u te wachten ! 

Neem ook deel aan het succes van P.P.C. 
P.P.C, is anders dan anderen 

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

Wij hebben weer een enorm nieuw aanbod met meer dan 500 koopjes (dit zijn kavels van f 10, tot f 100,). 
Ook de afdeling FDC's is totaal vernieuwd. Wij bieden FDC's van de wereld aan voor f 1, per stuk. 

Zeer interessant voor motiefverzamelaars. 
Zoals u hiernaast kunt zien bieden wij postzegels van vele landen van de wereld aan. 

Ook kunt u bij ons terecht voor 2ehands of nieuwe insteekboeken voor zeer lage prijzen. Want ons motto is : 

'Uw hobby hoeft niet duur te zijn' 
Als u geen tijd heeft om deze maand naar Den Haag te komen en u wilt onze maandelijkse partijenlijst 

gratis en geheel vrijblijvend ontvangen, stuur dan onderstaande bon ingevuld aan ons retour. 
Als u nog geen klant van ons bent en u koopt in Juni bij ons op kantoor voor meer dan f 100,

dan krijgt u van ons,bij inlevering van onderstaande bon f 25, korting ! 

Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat 55 2S18AA den Haag 

Tel: 0703625263 Fax : 0703625415 
ABN/AMRO : nr 61.96.28.057 Postbank nr : 733188. 

Als u onderstaande bon invult ontvangt u gratis en geheel vrijblijvend onze maandelijkse partijenlijst. 
<Hi^:^:l^^i^f^^^^^l1lt**^^****^^*^^******** INFORMATIEBON *♦♦♦****♦******♦*♦♦********♦* 
Naam : Telefoon : 6. 
Adres : Postcode/Plaats : 
Interessegebieden: 



Postzegel Partijen Centrale 
Di t is een k le ine select ie van onze par t i jen 

2005 ALAND in insteekboek.pfr 
1984-1995 kompleet Catwaarde ff 2100,-

1609 ALGERIJE in ordner.gebr 
1924-1991 Goed gevulde verzameling 
Hoge cataloguswaarde 

1076 AMERIKA - PRECANCELS in insteekboek.gebr 
1287 stuks vnl in blokken van 4 

1370 AMERIKA - PRECANCELS in 2 boekjes 
1560 stuks Grote vanatie 

1872 AUSTRALIèininsteekboek,pfr/gebr 
Meest jaren 70 en '80 Leuk vol boekje 

1900 AZIein2luxeinsteek-albums,pfr/gebr 
Waarbij veel motief Met o a Japan,India,Israël, 
Laos etc 

981 BERLIJN in map 
FDC's 1955/1960 DM 1000,-

1959 BRAZILIe in insteekboek,gebr 
1890-1985 Veel zegels 

1812 BULGARIJE in map,vnl gebr 
Goed gevulde collectie op albumbladen 1879-1970 

1919 BULGARIJE in insteekboek.pfr 
±1950-1980 Goed gevulde verzameling met veel 
motief 

804 CANADA in map gebr 
WO doubletten Veel hoge waarden 

1925 CANADA 
PTT-jaarsets •81/'82 en •84/'91 10 stuks 

982 CHILI in map,vnl gebr 
1860/1960 

1811 COLOMBIA in map,vnl gebr 
Goed gevulde verz op albumbladen, waarbij betere 
zegels 

990 CUBA in map,vnl ongebr 
vnl klassiek zeer hoge catwaarde 

1145 DEENS WEST INDIë in map,ongebr/gebr 
catwaarde ff 11 000 ++ Iets diverse kwaliteit 

1234 DENEMARKEN in insteekboek,pfr 
In blokken van 4 met plaatnummers Hoge catwaarde 

1657 DOMINICA in album,ongebr 
Goed gevulde verzameling op albumbladen 
1949-1976 Waarbij veel frankeer-series 

641 ENGELAND in insteekboek.pfr/ongebr 
1948-1974 

1249 ENGELAND in Kabe-album,gebr 
1952-1982 

2052 FRANKRIJK in insteekboek,ongebr/gebr 
Voor 1940 Met veel klassiek en duudere zegels 
Iets div kwaliteit 

1411 GABON in map,vnl pfr 
1960-1969 Op Lindner-bladen Veel motief 
Cataloguswaarde ff 3650 

1775 GUERNSEY in insteekboek,vnl pfr 
Waarbij betere zegels Catwaarde ff 1800,-

1215 HONGARIJE in doosje,vnl gebr 
21 rondzendboekjes Hoge cataloguswaarde 

F 175,00 

F 250,00 

F 120,00 

F 155,00 

F 165,00 

F 600,00 

F 155,00 

F 150,00 

F 125,00 

F l 000,00 

F 190,00 

F 250,00 

F 125,00 

F 125,00 

F 155,00 

F 400,00 

F 175,00 

F 200,00 

F 135,00 

F 195,00 

F 165,00 

F 255,00 

F 125,00 

F 150,00 

Kavels zijn schriftelijk,telef 
Openingstijden do/vr09( 

Bestelüjden 
Levenngen 

ma/vr9 00 
onder rembo 

BIJ bestellingen boven de F 150,-
U kunt ons vinden naast Panor 

Alt i jd parkeerruimte (FL2,- per uu 

1146 

1945 

1804 

910 

1980 

1404 

1658 

1586 

1538 

1742 

1971 

1859 

1305 

1840 

886 

1823 

2025 

1844 

1937 

975 

oniscl 
)0-17 0 
-17 OOi 
ursofi 

IERLAND in map.ongebr 
1929/1949 In speciaal boekje 
IJSLAND in insteekboek,ongebr/gebr 
1900-1985 Kleine verzameling 
IRAN in map,ongebr/gebr 
+ Perzië 1881-1968 Collectie op albumbladen. 
waarbij betere senes jaren '50 
Hoge cataloguswaarde 
ISRAëL in album,ongebr/gebr 
iets Palestina Interressante koop ' 
ISRAëL in doos 
Engros met en zonder tap Vnl jaren '60 en 70 
Met veel motief Catwaarde ruim ff 50 000,-
IVOORKUST in map,vnl pfr 
1960-1969 Op Lindner-bladen Veel motief 
Cataloguswaarde ff 2250 
JAMAICA in map,ongebr/gebr 
1945-1978 Goed gevulde verzameling met veel 
betere senes en veel motief 
JERSEY in insteekboek,vnl pfr 
1969-1983 Vrijwel kompleet 
JOEGO-SLAVIE in map,vnl gebr 
Op insteekkaarten waarbij doubletten 
KANAAL EIL in map 
De eerste senes met plakker 
Hoge cataloguswaarde 
LUXEMBURG in dik insteekboek 
pfns 1985-1992 Ook iets Nederland,België en 
Luxemburg gebruikt 
M ANTARTICA in map.pfr/ongebr 
Vnl jaren vijftig en zestig Waarbij blok België 
en Rusland Cataloguswaarde ff 2200,-
M CINDERELLA'S in insteekboek 
Meest Scandinavië, wb Rode Kruis etc 
Veel zegels 
M KATTEN in map,pfr 
Blokken van nieuwe Russische republieken 
15 stuks 
M SCHEPEN in insteekboek,gebr 
Dik insteekboek vol ' 
M SPROOKJES in doos,vnl pfr 
In zakjes en 1 mooi insteekboek 
Véél leuke senes die men minder vaak ziet 
Een leuk geheel 
M UNIFORMEN in insteekboek,pfr/gebr 
Waarbij Gibraltar 
M VOGELS in map.pfr 
Blokken van nieuwe Russische republieken 
18 stuks 
MAURITIUS in map,ongebr/gebr 
188S1966 Collectie op albumbladen 
Met betere zegels 
NEDERLAND in album,ongebr 
1952/1970 + FDC's div kwaliteit 

Il of per fax te bestellen 
0u ,za l0 00-16 00u 
1, za 10 00-16 OOu 
ia vooruitbetaling 

zijn de verzendkosten voor PPC • 
ama Mesdag en tegenover nr 48 
r )en op zaterdagen gratis parkeren 

F 105,00 

F 150,00 

F 275,00 

F 110,00 

F 1 250,00 

F 155,00 

F 200,00 

F 230,00 

F 85,00 

F 100,00 

F 175,00 

F 130,00 

F 250,00 

F 75,00 

F 125,00 

F 825,00 

F 55,00 

F 90,00 

F 150,00 

F 340,00 
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HONDERD JAAR COOPERÄDEVE 
RABOBANK IN NEDERIAND 

ErfmüRaiffeism in om landgoed bewaard 
D.VEENSTRA, BUITENPOST IN SAMENWERKING MET Q.A.G.HEINSBROEK, MIJDRECHT 

PTT Post geeft jaarlijks een behoorlijk aantal 

herdenkingszegels uit. Toch lukt het bedrijven maar zelden 

ook niet als er sprake is van een honderdjarig bestaan ~ om 

door te dringen tot het uitgifteprogramma. De Coöperatieve 

Rabobank, die dit jaar haar eeuw volmaakt, is het wèl gelukt. 

Over de geschiedenis van de Nederlandse Rabobank

organisatie en het f ilatelistisch materiaal dat daarbij kan 

worden verzameld gaat de nu volgende bijdrage. 

ZELFSTANDIG, OOK IN DE 21STE 
EEUW 
Het Nederlandse bedrijfsle
ven is volop in beweging. Met 
de positie van de Europese 
markt in de wereldmarkt als 
achtergrond zijn ook banken 
nog steeds op het overname
pad. Inmiddels is de 'herver
kaveling' van het bankwezen 
in ons land vrij ver gevorderd, 
zodat de blik steeds vaker op 
het buitenland wordt gericht. 
Ondanks al het fusiegeweld 
van de laatste jaren, is Rabo
bank Nederland er in ge
slaagd haar zelfstandigheid te 
bewaren. De Rabobank is van
daag nog steeds de grootste 
bank in ons land. Zij heeft het 
meest uitgebreide netwerk 
van vestigingen en is op een 
aantal terreinen marktleider. 

Nationaal is de Rabobank 
diep geworteld in de agrari
sche wereld, internationaal 
heeft de bank een klinkende 
naam vanwege haar rol als 
'kennisbank' in de internatio
nale/oorfen agribusiness. 
Hoewel het jubileum het the
ma Toekomst door samenspel 
meekreeg, stond de slogan 
Ook de volgende 100 jaar midden 
in de samenleuing centraal in 
advertenties die de lancering 
van de jubileumactiviteiten 
aankondigden. De Rabobank 
wil dus ook in de 21ste eeuw 
haar zelfstandigheid bewaren. 
Na de verschijning van de ju
bileumzegel op 19 mei ligt dus 
in 2098 de volgende in het 
verschiet  als er dan nog post
zegels worden uitgegeven! 
De ouderdom van de Rabo

Coöperailflve C«nirale RaiHeitenBank 
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Afbeelding 1 

Afbeelding 3 

bankorganisatie kon filatelis
tisch gezien tot nu toe slechts 
bij benadering worden afge
leid uit vier jubileumfran
keerstempels van plaatselijke 
banken: Monnikendam (60 
jaar in 1964, afleelding 1), 
Udenhout (75 in 1974), Am
sterdam (75 in 1979, afbeelding 
2) en Tilburg (75 in 1980, af
beelding J). 

RAIFFEISEN 
Eind vorige eeuw werd Euro
pa door een grote landbouw
crisis geteisterd. Vooral op 
het platteland was de armoe
de groot. Veel boeren bevon
den zich in een vrijwel uit
zichtloze situatie. Onderne
mende mensen staken de 
koppen bij elkaar om een 
structurele oplossing te zoe
ken. Zo kwamen ook de 
ideeën van de Duitser Fried
rich Wilhelm Raiffeisen 
(18181888, aßeelding 4) tot 
uiting. Raiffeisen was burge
meester van Weyerbusch in 
het Westerwald, een gebied 
ten Oosten van de Rijn tussen 
Bonn en Koblenz. Hij pro
beerde verbeteringen aan te 
brengen in de kommervolle 

omstandigheden waarin he 
gros van zijn agrarisch ge< 
riënteerde burgers leefde 
Met een beroep op de christt 
lijke naastenliefde en ondei 
linge solidariteit vroeg Raiffe 
sen mensen 'uit de beten 
klasse', de weigestelden du' 
hun spaargeld in een krediet 
coöperatie in te brengen. D 
geld kon als lening worde 
verstrekt aan arme boeren 
die daarmee hun lot in eige 
handen konden nemen. Me 
dit idee als vertrekpunt bt 
sloot Raiffeisen in 1864 tot d 
oprichting van een cooper, 
tieve voorschotbank in Heel 
desdorf. Die plaatselijke krt 
dietcoöperatie zou daarna o] 
grote schaal, zelfs over de gi 
hele wereld navolging krijgen 
Een portret van Raiffeisen 
te zien op de WestDuitse zt 
gel van 7+3 Pf uit de seri< 
Liefdadigheid van 1958, di 
de landbouw als thema ha< 
{aßeelding 5). Raiffeisens be 
lang voor de samenlevini 
werd tot uitdrukking gebrach 
in de inscriptie Helfer der Mensel 
heit. 
Ter gelegenheid van de hei 
denking van zijn honderdvij 



afbeelding 4 

igste geboortedag werd in 
Duitsland een machinestem-
)el gebruikt {afbeelding 6) met 
laiffeisens portret en de tekst 

W. Raiffeism 1818-1888/150. 
jeburtstag Sozmlrefarmer. Ook 
leze laatste aanduiding 
maatschappelijk vernieuwer) 
;eeft aan dat het gedachten-
;oed van Raiffeisen waardevol 
k^ordt geacht. Het is dan ook 
liet verwonderlijk dat de Deut-
che Bundespost hem honderd 
aar na zijn overlijden nog-
naals op een bijzondere post
egel afbeeldde. Op de zegel 
an 80 Pf. komt zijn nauwe re-
atie met de agrarische wereld 
luidelijk tot uitdrukking {af-
<eelding 7): Raiffeisen is afge-
)eeld met een geploegd stuk 
and als achtergrond. In een 
)romotiestempel van de ge-
neente Weyersbusch {afbeel-
ling 8) prijst de gemeente 
ich niet alleen aan als erkend 
uchtkuuroord {staatlich anerk. 
ufikurmt im Westerwald), maar 

t^ordt ook aangegeven dat 
laiffeisen en zijn ideeèn hier 
lun bakermat hadden: Hier 
'egann 1845 Raiffeisen. De 
laam 'Raiffeisen' komt blij-
ens frankeerstempels nog 
teeds voor in de naam van 
ommige banken in Duitsland 
afbeeldingen 9 en 10) en ook 
tl andere landen, 
n Nederland lukte het PTT 
'ost niet altijd de naam 
^iffeisen correct te spellen. 
n een aantekenstrookje van 
e Coöperatieve Centrale 
Laiffeisen Boerenleenbank ir 

mmmvmmm 
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Eindhoven - gebruikt in 1983 
- werd Raiffeisen met een 
dubbele 's' opgenomen {af
beelding 11). Daar zullen de 
klanten zich niet aan hebben 
gestoord, maar het was wèl 
een buitenkansje voor de ver
zamelaars. 

BOERENLEENBANKEN/ 
RAIFFEISENBANKEN 
Het initiatief van Raiffeisen 
vond weerklank in Duitsland. 
Overal ontstonden coöpera
tieve banken die in 1872 gin
gen samenwerken in een over
koepelende centrale bank. 
Het succes in Duitsland bleef 
in ons land niet onopgemerkt. 
Maar het zou nog tot kort 
voor de eeuwwisseling duren 
voordat de oprichting van 
coöperatieve Boerenleenban
ken in Nederland op gang 
kwam. 
Dat de eerste kredietinstelling 
in Nederland die volledig aan 
de beginselen van Raiffeisen 
voldeed in buurt van de Duit
se grens stond was uiteraard 
niet zo vreemd. In 1896 werd 
in Lonneker, in de buurt van 
Enschede, de Coöperatieve 
Landbouwersbank en Han-
delsvereeniging opgericht {af
beelding 12). Deze combinatie, 
bestaande uit een bank en 
een aan- en verkoopvereni-
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ging, sloot zich pas in 1952 bij 
een overkoepelende centrale 
instelling aan. Maar met de 
oprichting in 1897 van maar 
liefst zeven boerenleenban
ken, die eenjaar later zouden 
gaan behoren tot de oprich
ters van twee overkoepelende 
centrale banken, werd de ba
sis gelegd voor de nu jubile
rende Rabobank Nederland. 
Eerste in de rij was de Boeren
leenbank in Geldrop op 8 au
gustus, in dezelfde maand nog 
gevolgd door banken in Leen
de, Heeze en Heeswijk. Daar
na schoten de Boerenleen
banken en RaiflFeisen-Banken 
als paddestoelen uit de grond. 
Hoewel hierna ook nog ande
re postale vormen aan bod 
zullen komen, kan de geschie
denis van de Nederlandse Ra-
bobank-organisatie filatelis-
tisch eigenlijk alleen goed 
worden 'verteld' met behulp 
van de frankeerstempels van 
de afzonderlijke banken en 
van de centrale banken. Mis
schien lijkt dat wat eenzijdig, 
maar de verscheidenheid van 
het materiaal compenseert 

Afbeelding 11 

dat weer, ook al heeft de 
drang naar uniformiteit - met 
name in de toepassing van 
één beeldmerk - ertoe geleid 
dat er van die verscheiden
heid inmiddels niet veel meer 
over is. 
Vooral de frankeerstempels 
van de zelfstandige pljiatselij-
ke banken lieten ruimte voor 
de eigen identiteit. Uniek is 
het stempel van de Lonneker 
Coöperatieve Landbouwers
bank en handelsvereniging 
W.A. in Enschede met de 
naam 'Landbouwbank' in het 
stempel, in combinatie met de 
afbeelding van een boer ach
ter de ploeg {afbeelding 13). 
Agrarischer kan het niet! Dit 
stempel is later vervangen 
door een typisch Raiffeisen-
bankstempel {afbeelding 14), 
waarschijnlijk als een gevolg 

«7 
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GROTE CENTRALE BANK LET 
OP KLEINE BANKEN 
Ruim dcKigjadr geleden vond 
de Coöperatieve Centrale Boe
renleenbank in Eindhoven het 
kennelijk nog nodig de uitga
ven van de aangesloten banken 
te bewaken. Zo had de Boeren
leenbank in Mijdrecht in 1965 
schriftelijke toestemming van 
de C(;B nodig voor de aanschaf 
van een frankeermachine voor 
het kapitale bedrag van f995.-. 
Maar tenslotte weten banken 
als geen anders dat verkeerde 
investeringen uitemdelijk tot 
een faillissement kunnen lei
den. En daar zijn banken 'aller
gisch' voor! 

van de ontkoppeling van de 
combinatie in 1965. 
Interessant zijn ook de fran-
keerstempels met afbeeldin
gen van bankgebouwen (af
beelding 15), waarvan sommige 
de naam op de gevel dragen, 
zoals het geval is in het stem
pel van de Raiffeisenbank in 
Sneek (afbeelding 16). 
Thematisch aantrekkelijk voor 
het thema 'Molens' is het 
stempel van de Raiffeisenbank 
Schermerhorn met drie mo
lens (afieelding 17). Ook dat 
van de Boerenleenbank Bene
den-Leeuwen (aßeelding 18) 
mag er zijn: het toont een stel-
lingmolen als achtergrond bo
ven het gebouw van de bank. 
Leuk voor een verzameling 
over de Rabobanken is het 
frankeerstempel van de wo
ningvereniging 'Schinveld' in 
Schinveld, waarin de plaatse

lijke Boerenleenbank als 
bankrelatie wordt genoemd. 
Ook dit stempel is waarschijn
lijk uniek. 
Ter afsluiting van dit onder
deel nog een voorbeeld van 
het sterk lokale karakter van 
de Boerenleenbanken/Raif-
feisen-Banken, dat tot op de 
dag van vandaag bewaard is 
gebleven. In Tilburg werd in 
1971 de manifestatie Tilburg 
Totaal gehouden. In diverse 
gemeentelijke frankeermachi
nes werd toen een bijzonder 
frankeerstempel gebruikt met 
het vignet Tilburg Totaal 1971 
(afbeelding 19). Een soortge
lijk stempel werd ook ge
bruikt door Interpolis, de Ka
tholieke Hogeschool Tilburg 
èn de Boerenleenbank in Til
burg. 
Als we het over frankeerstem-
pels van lokale banken heb
ben moeten we het woord 'lo
kaal' niet altijd letterlijk opvat
ten. 'Vooral op het platteland 
zijn bepaalde banken niet al
leen actief in de vestigings
plaats, maar ook in de wijde 
omgeving. Dat komt meestal 
tot uitdrukking in de toevoe
ging 'en omstreken' aan de 
naam, maar soms ook in een 
typische streeknaam, zoals bij 
de Coöperatieve Raiffeisen
bank 'Oldambt' in Scheemda. 
Bij de plaatselijke Raboban
ken zijn fusies tegenwoordig 
ook aan de orde van de dag; 
helaas komt dit niet meer tot 
uitdrukking in de frankeer-
stempels van deze banken. 
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EINDHOVEN 
Net als in Duitsland onstond 
ook in ons land al snel na het 
ontstaan van de plaatselijke 
coöperatieve banken behoef
te aan een ondersteunende 
en coördinerende 'centrale' 
bank. Ondanks overleg lukte 
het niet te komen tot de op
richting van één zo'n centrale 
bank. Er kwam een scheiding 
tussen de noordelijke en zui
delijke vertegenwoordigers 
van de banken. Op de achter
grond speelden culturele en 
religieuze verschillen tussen 
de (katholieke) zuiderlingen 
en de (protestantse) noorder
lingen mee. 
Daarom koos men in 1898 
voor twee centrale coöperatieve 
banken: de Coöperatieve Cen
trale Raiffeisen-Bank (CCRB) 
in Utrecht en de Coöperatieve 
Centrale Boerenleenbank 
(CCB) in Eindhoven. 
Bij de Eindhovense centrale 
bank werd in 1933 de eerste 
frankeermachine in gebruik 
genomen: een Hasler (H585). 
In het stempel zien we het eer
ste beeldmerk van de CCB, 
met daarin een typisch agrari
sche voorstelling: kruis en 
ploeg (aßeelding20). Dezelfde 
voorstelling treffen we aan in 
talrijke frankeerstempels van 
de Noordbrabantse Christelij

ke Boerenbond (NCB) in Til 
burg (aßeelding 21), maar dar 
voorzien van de Latijnse teks 
Cruce et aratro ('kruis er 
ploeg'). In de jaren veertig 
maakt het beeldmerk plaat 
voor de letters CCB. In de ja 
ren zestig keerde het beeld 
merk wel weer terug, maar m 
in combinatie met de tekst d 
spaarbank voor iedereen en d« 
aanduiding 'Boerenleen 
bank'. In één van de stempel 
is het bankgebouw van d( 
CCB afgebeeld. 
Aan het eind van de jaren zes 
tig nam de CCB als het war< 
'afscheid' met een frankeer 
stempel met een ovale 'vlag 
(aßeelding 22) met daarin de 
tekst Boerenleenbank - de ban 
voor iedereen -postbus 221. 
Ook uit 1973 - dus na de fusi 
met de CCRB in 1972 - zijn al 
drukken met dit stempel bt 
kend (afbeelding23). 
Een niet zo bekende, ma;i 
wel leuke variant op het beek 
merk 'kruis en ploeg' oni 
stond in de jaren zestig, dan! 
zij de toen heersende speldje^ 
en sleutelhangerrage. De v< 
riant staat bekend als het z( 
genaamde ambassadeurtjt 
Het is een allegorisch mannt 
tje, opgebouwd rond ht 
beeldmerk 'kruis en ploeg' 
dat als lijf fungeert. Het mai 
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etje heeft een hoed op, ter-
ijl het in de linkerhand een 
ktentas vasthoudt: een ban
ier in zakformaat (aßeelding 
4). 
liverse boerenleenbanken in 
et zuiden voerden in de ja-
n zeventig een grotendeels 

niform frankeerstempel met 
et ambassadeurtje en de 
!kst de bank voor iedereen!. 

TRECHT 
1 Utrecht werd de eerste 
ankeermachine eveneens in 
333 in gebruik genomen: 
;n Francotype met het num-
ler 434 {afbeelding 25). Het 
ïrste beeldmerk was vrij neu-
aal; de naam domineert 
"in. In het begin van de jaren 
jftig werd het beeldmerk ver
ingen door een nieuw ont-
erp met de afkorting CCRB 
I een eivorm; een korenaar 
ïrwijst naar de agrarische 
;htergrond. Dit beeldmerk -
leestal logo genoemd - werd 

ook gebruikt door de plaatse
lijke banken, waar een aantal 
'varianten' ontstond. In de 
tweede helft van de jaren zes
tig kreeg de Centrale Raiffei-
senbank kennelijk behoefte 
aan een moderner logo. Het 
werd een 'opgaande lijn' die 
groei moet voorstellen. Eerst 
gewoon - in het frankeerstem
pel - als een rode grafieklijn 
(afieelding 26), maar spoedig 
wit uitgespaard in een rode 
rechthoek (aßeelding27). 
Ook dit logo werd door zelf
standige banken overgeno
men. Die verandering lag ook 
wel voor de hand. In de eerste 
helft van de eeuw waren de 
Boerenleenbank en Raififei-
sen-Bank gericht op de land
en tuinbouw, maar in de twee
de helft veranderde dat. Aller
lei veranderingen brachten 
een verbreding en groei van 
de bedrijfsactiviteiten voor de 
coöperatieve banken. Zij wer
den algemene banken voor 
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een breed publiek van parti
culieren en bedrijven, maar 
bleven coöperaüef en lokaal 
geworteld. 

FUSIE CCB EN CCRB TOT 
RABOBANK NEDERLAND 
De snelle ontwikkelingen in 
de bankwereld leidden in 
1972 tot de fusie van de 
Utrechtse en de Eindhovense 
centrale. Uit de CCRB {aßeel
ding 28) en de CCB ontstond 
de Coöperatieve Centrale 
Raififeisen Boerenleenbank, 
kortweg Rabobank Neder
land, met als aanvankelijke 
vestigingsplaats Amstelveen; 
een paar jaar later werd dat 
weer Utrecht {aßeelding29). 
Na de fusie werd een nieuw 
logo ontwikkeld, dat de uni
formiteit van de voormalige 
Boerenleenbanken en de 
Raiffeisen-Banken tot uiting 
moest brengen (zie ook het 
kadertje 'Beeldmerken door 
de jaren heen') . Zo ontstond 
het door professor Wim Crou-
wel - filatelisten kennen hem 
van de huidige serie cijferze-
gels - ontworpen logo van de 
opgaande lijn in een afgeknot 
kader, tezamen met de naam 
'Rabobank' in open letters in 
de nieuwe huisstijl. Vanaf ok
tober 1973 is dit logo ook in 
frankeerstempels in gebruik 
genomen. Deze huisstijl fun
geerde vele jaren als het ge
zicht van de Rabobank. 
In 1995 werd de tijd rijp ge
acht voor een geheel nieuwe, 
eigentijdse huisstijl. Het logo 
werd vervangen door het 
beeldmerk 'de mens op de 

zonnewijzer', het symbool 
voor de Rabobank midden in 
de samenleving. Een filatelisti-
sche vertaling hiervan in de 
vorm van een frankeerstem
pel zullen de verzamelaars 
naar alle waarschijnlijkheid 
moeten ontberen. De Rabo-
frankeerstempels zijn al sinds 
1982 onderhevig aan een 'ont
takelingsproces', dat door Ra
bobank Nederland in dat jaar 

RABOBANK EN SPONSORING 
Banken /ijn tegenwoordig be
langrijke sponsors — op natio
naal, provinciaal, regionaal en 
lokaal niveau. Hun sponsordoe-
len zijn vooral te vinden op 
maatschappelijk en cultureel 
terrein en op sportgebied. 
In het jubileumjaar 1998 wordt 
- en dat zal niemand verwonde
ren - iets extra's gedaan. Behal
ve normale jubileumactiviteiten 
- het doen verschijnen van jubi
leumboeken, het houden van 
congressen en dergelijke -
sponsort de Rabobank ook het 
wereldkampioenschap hockey 
in Utrecht (20 mei tot en met 1 
juni) en het wereldkampioen
schap wielrennen op de weg in 
Valkenburg (7 tot en met 11 ok
tober) . 
Verder verleent de Rabobank 
haar medewerking aan drie 
kunstexposities in Amsterdam, 
Eindhoven en Groningen, die 
eigentijdse Nederlandse kunst 
voor een breed publiek toegan
kelijk maken. In september rei
ken de Nederlandse Organisa
ties Vrijwilligerswerk, onder
steund door de Rabobank, drie 
hoofdprijzen uit aan de organi
satoren van drie vrijwilligers-
projecten. 
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in gang werd gezet. Boosdoe
ner is de standaardisatie van 
de enveloppen, die tegemoet 
komt aan de wensen van PTT 
op het punt van de automati
sche postsortering. De gege
vens van de afzender moesten 
in dat kader worden verplaatst 
naar de linkerbovenhoek. Uit 
'esthetisch' oogpunt werd het 
wenselijk geacht de vlag van 
het frankeermachine (het re
clamedeel van het stempel) 
achterwege te laten. Hiertoe 
dient u dit cliché uit de machine te 

halen aldus een circulaire van 
Rabobank Nederland. In de 
loop van de tijd hebben vele 
Rabobanken aan deze 'wens' 
voldaan. 

BANKZAKEN 
Dat een bank er niet alleen is 
om geld te lenen weet ieder
een. Banken bieden tegen
woordig een compleet pakket 
van financiële diensten en 
producten op het gebied van 
lenen, sparen, verzekeringen 
en beleggen. Maar ook in het 
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Nederlandse betalingsverkeer 
vervullen de banken een be
langrijke rol. Denkt u maar 
aan de credit cards, de pinpas 
en de chipknip. Verder kun
nen we bij veel banken terecht 
voor vakantiereizen. 
Dit veelzijdige pakket vinden 
we niet volledig terug in de 
frankeerstempels; daarvoor 
moeten we vooral teruggrij
pen naar stempels uit de pe
riode van de jaren zestig tot 
en met tachtig. Zulke stem
pels geven een aardig over
zicht van de destijds gangbare 
bankzaken. Een selectie: 

R EINDHOVEN 
CoSp. Cnflr. 

HaRMtn-BsinrimBlimk 

9 4 5 5 
Afbeelding 37 

- 'Alle bankzaken' (vaak 
combinatie met sparen en ve 
zekeringen; diverse banken) 
- 'Spaarbank voor iedereei 
(diverse banken); 
- 'U en velen zijn gebaat m< 
geld bij ons gespaarc 
(Utrecht, afbeelding30); 
- 'Wie denkt, die spaart!' (Rij 
wijkZH); 
- 'Ga doelsparen en financi-
uw eigen wensen' (Amste 
veen); 
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Zeer deskundig op het ge
ied van sparen' (Tilburg, af
melding 31); 
'Voorschotten en kredieten' 
Udenhout); 

'Gebruik de bankgiro' 
Klaaswaal en Opsterland, af 
'£lding32)\ 
'Effecten' (OudBeijerland, 

fbeelding 33); 

Rabobank is  zoals menig ander 
hzelf respecterend, modern bedrijf 
onsor von organisaties en manifestaties 
maatschappeli|k en cultureel terrein 

 'Ook voor effecten en cou
pons' (Utrecht, afbeelding 34); 
 'Ook voor buitenlands geld 
en reischeques/reisdeviezen' 
(diverse banken); 

'Verzekeringen' (diverse 
banken); 

'Vakantiereizen' (diverse 
banken); 

'Nachtkluis/safeloketten' 
(diverse banken; in het stem
pel van de Raiffeisenbank 
Zierikzee is de deur van de ge
opende bankkluis afgebeeld, 
zie afbeelding 35). 

PERFINS 
De frankeermachine kwam in 
ons land pas in 1925 in ge
bruik. Het apparaat was vooral 
uitgevonden om het onpracti
sche plakken van postzegels te 
voorkomen, een handeling 
waaraan vooral de bedrijven 
een hekel hadden. Uit de pe
riode voordat de frankeerma
chine in gebruik kwam stam
men de perfins (voluit perfora
ted initials) of firmaperfora
ties. Mr. A. van der Flier zegt 
daarvan in zijn Filatelie van A 
tot Z het volgende: 'Vroeger, 
toen alle zakelijke correspon
dentie nog met postzegels 
werd gefrankeerd, waren be
drijven kennelijk bang dat de 
jongste bediende' (die voor 
deze frankering verantwoor
delijk was) ook 'andere post' 
met de 'zegels van de baas' 
zou frankeren. Om dat te ver
mijden werden de zegels 
met goedvinden van de poste
rijen  van een merkteken 
voorzien.' 

Heel vroeger gebruikte men 
voor het merken van de zegels 
een speciaal stempeltje, maar 
in de jaren zeventig van de vo
rige eeuw stapte men alge
meen over op perforaties die 
in de zegels werden aange
bracht. Ook de Coöperatieve 
Centrale Boerenleenbank in 
Eindhoven maakte gebruik 
van firmaperforaties. Volgens 
de Perfincatalogus zijn deze 
gebruikt in de periode van 
1926 tot 1933. Aan deze prak
tijk kwam een einde door de 
ingebruikneming van de al ge
noemde frankeermachine 
H585; als vermoedelijke eer
ste gebruiksdatum wordt 11 
mei 1926 genoemd. 
Er zijn in totaal 31 roltanding
zegels met de perforatie CCB 
(waarbij de letter B onder de 
twee letters CC staat, zie afbeel
ding 36). Meer informatie is te 
vinden in genoemde catalo
gus. 

AANTEKENSTROOKJES 
Als grote bankinstellingen 
hebben de centrale banken in 
Eindhoven en Utrecht hun ei
gen aantekenstrookjes ge
bruikt. Voor de verzamelaars 
van deze strookjes is het grote 
aantal typen met soms minie
me verschillen een filatelis
tisch 'luilekkerland'. In een 
collectie over de Rabobanken 
kan deze uitgebreide collectie 
als een gespecialiseerde verza
meling worden toegevoegd 
{afbeelding37en 38). 

BANKENVELOPPEN 
ïvrachtens dienstorder H.457 
uit 1979 kwam de PTT met 
een aantal bankinstellingen 
en de tot deze instellingen be
horende dochteronderne
mingen overeen dat ze hun 
rekeninghouders met ingang 
van 1 oktober 1979 geadres
seerde 'port betaald'envelop
pen ter beschikking konden 
stellen. De rekeninghouders 
konden deze enveloppen ge
bruiken voor het gratis verzen
den van bankopdrachten naar 
het bankfiliaal waar zij reke
ninghouder waren (afbeelding 
39). 

BEELDMERKEN DOOR DE 
JAREN HEEN 
Tijden veranderen, beeldmer
ken ook  die ontwikkeling zien 
we hier in beeld gebracht. De 
vignetten van de Coöperatieve 
Centrale RaiffeisenBank (links
boven) en de Coöperatieve 
Centrale Boerenleenbank 
(linksonder) werden na de fu
sie van deze centrales in 1972 
vervangen door een nieuw 
beeldmerk met de opgaande 
lijn (rechtsboven), dat vele ja
ren het 'gezicht' van de Rabo
bank was. Dit beeldmerk werd 
in 1995 vervangen door 'de 
mens op de zonnewijzer' 
(rechtsonder). 

Deze regeling vertoont grote 
overeenkomsten met de be
kende giroenveloppen van de 
Postbank. In de lijst van deel
nemende bankinstellingen is 
ook de Rabobank/Raiffeisen
Boerenleenbank vermeld, zo
dat uit die tijd ook dit soort 
enveloppen van deze banken 
bekend zijn. 

Geraadpleegde documentatie: 
Persdocumentatie 100 jaar Rabo
bank (Afdeling Externe Communi
catie Rabobank Nederland) 

Dankbetuiging: 
De auteur dankt de heer Q.A.G. 
Heinsbroek uit Mijdrecht, verza
melaar van het thema 'Raboban
ken', voor het in bruikleen geven 
van illustratiemateriaal 

Op dinsdag 19 mei werd de ze
gel '100 jaar Rabobank' feeste
lijk gepresenteerd in de Dom te 
Utrecht. Maar er was nög een 
plek in Nederland waar de be
wuste zegel met enig vertoon 
werd gelanceerd: in Zwanen
berg, in het plaatselijke hoofd
kantoor van de Rabobank. 
De postzegelvereniging S.P.A. 
uit Amsterdam organiseerde ter 
gelegenheid van de presentatie 
van de Rabobankzegel een mini
expositie in de Rabobank te Zwa
nenburg. Hoezeer de postzegel
vereniging S.P.A. en de Rabo
bank met elkaar verbonden zijn 
bleek uit het feit dat beide orga
nisaties elkaar cadeaus aanbo

den. De postzegelvereniging kreeg 
een geschenk uit handen van de di
recteur van de bank, de heer J. Nij
emante, waarop de voorzitter van 
S.P.A., de heer Th.J. de Vente, op 
zijn beurt een cadeau overhandig
de: een album waarin de nieuwe 
Rabobankzegel en enkele envelop
pen van de vereniging waren opge
nomen. 
De expositie van de postzegelver
eniging S.P.A., die tot 5 juni jl. kon 
worden bezocht, toonde interes
sante collecties van de verenigings
leden. De postgeschiedenis van 
Halfweg en de voorganger Hout
rijk en Polanen was er eveneens te 
bewonderen. 

p 
1 » > 

^_^ 

V i l 
^^fe^^^^B 

Cadeaus gingen van Rabobank (links) naar SPA (rechts] en weer terug 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE 
BOND OP 25 APRIL IN ZWOLLE 

Op 25 april werd in het Postiljonmotel in 
Zwolle de jaarlijkse ledenvergadering ge
houden, die werd bezocht door ca. 125 
vertegenv^oordigers van bij de Bond aan
gesloten verenigingen. 

De aanwezigen wercden 
verwelkomd door de 
heer G.L. van Welie, 
voorzitter van de Postze
gelvereniging Zwolle, die 
als gastheer optrad en 
iedereen een nuttige ver
gadering toewenste. 
Vervolgens werden de 
leden en gerenommeer
de filatelisten die in het 
afgelopen verenigings
jaar waren overleden -
onder wie de heer 
R.H.M. Faust, vice-voor-
zitter van het Bondsbe-
stuur - staande herdacht. 

Jaarrede voorzitter 
In zijn jaarrede besteed
de de voorzitter van de 
Bond, de heer G.A. 
Geerts, uitgebreid aan
dacht aan de vele veran
deringen in de samen
stelling van het bestuur in 
het afgelopen jaar. Het 
bleek niet altijcl eenvou
dig om de juiste persoon 
op de juiste functie te 
krijgen; bovendien bleek 
de financiële positie van 
de Bond niet meer zo 
rooskleurig en moest een 
aantal maatregelen wor
den genomen om de uit-

AVC: NIEUWE 
DIALEZINGEN 

De heer J. Pieters, secre
taris van het Audio-Visu
eel Centrum, deelt mee 
dat de volgende vier 
nieuwe dialezingen be
schikbaar zijn: 

1-14- Het opzetten van een the
matische verzameling 

P-22- Maximumkaarten, stiefkin
deren van de filatelie 

P-23- Perfins, geperforeerde 
postzegels 

T-76 - Tapijten uit het morgen- en 
avondland. 

Dialezingen moeten ui
terlijk vier weken vóór de 
gewenste datum schrif
telijk worden aange
vraagd bij de materiaal
commissaris van het 
AVC, drs H.C. Stoop, 
Van Nouhuysstraat 13, 
2024 KT Haarlem. 

gaven onder controle te 
krijgen. Zo werd afge
zien van het gebruikelij
ke Bondsdiner en wor
den ook in de toekomst 
geen buitenlandse gas
ten meer uitgenodigd op 
de Bondsvergaderingen. 
Ook zal de Financiële 
Beleidscommissie in het 
vervolg beter en tijdiger 
worden ingeschakelcJ. 
De voorzitter deelde ver
der mee dat inmiddels 
een aantal activiteiten in 
gang is gezet om enkele 
langslepende zaken tot 
een oplossing te brengen 
en de verhoudingen met 
alle filatelistische groepe
ringen in Nederland te 
normaliseren en waar 
nodig te verbeteren. Zo 
is inmiddels een commis
sie in het leven geroepen 
om een enquête te hou
den met betrekking tot de 
koppeling van hetlid-
maatschap van een ver
eniging met een abonne
ment op het maandblad 
'Philatelie'. Met nadruk 
werd er nogmaals op ge
wezen dat Philatelie' 
geen publikatie is van de 
Bond. 

De voorzitter gaf tevens 
aan dat zijn bestuur 
weer in contact is getre
den met de Federatie I.V. 
Philatelica en dat aan
sluiting is gezocht bij het 
NationaarVerzamelaars 
Platform; dit om in de 
toekomst waar mogelijk 
filatelistische manifesta
ties te organiseren sa
men met andere publiek-
trekkende verzamelaars
activiteiten. 
De heer Geerts riep ten
slotte de verenigingen op 
om het bestuur in de toe
komst te steunen en een 
faire kans te geven om 
een aantal vernieuwin
gen in de filatelie door te 
voeren. 

Bestuursmutaties 
Vervolgens passeerden 
de diverse jaarverslagen 
de revue, die in enkele 
gevallen stof tot enige 
discussie opleverden, 
maar tenslotte alle wer
den goedgekeurd. 

Tijdens de vergadering 
werd afscheid genomen 
van enkele bestuursle
den: de heren C. Loch en 
C.B. van Nugteren en de 
vcxjrmalig secretaris, de 
heer H.V/.M. Hopman. 
De heer Loch maakte zes 
jaar lang deel uit van het 
bestuur, waarvan de 
laatste drie als Commis
saris Evenementen en 
Jeugdzaken. Daarnaast 
was hij ook achttien jaar 
bestuurslid van de Phila
telisten Club Eindhoven. 
Voor zijn vele activiteiten 
ontving de heer Loch on
langs de gouden Bonds-
speTd. 
De heer van Nugteren 
heeft vijf jaar de functie 
van Commissaris Juryza
ken vervuld. Om weer 
geheel te kunnen herstel
len van een zware ope
ratie heeft hij gevraagd 
voorlopig voor de perio
de van een jaar te wor
den ontheven van zijn 
taak in het Bondsbestuur. 
Zo mogelijk wil hij daar
na weer terugkeren in 
het bestuur. 
Beide bestuursleden en 
ook de onlangs afgetre
den secretaris, de neer 
Hopman, werden door 
de neer Geerts met lo
vende woorden bedankt 
voor hun vele werk 
waarmee zij de afgelo
pen jaren het Bondsbe
stuur en de filatelie in 
Nederland hebben ge
diend. Hij deed zijn 
woorden vergezeld gaan 
van 'enveloppen met in
houd'. 

Als opvolger van de heer 
Loch zal de heer S. Tuin 
de functie van Commis
saris Evenementen op 
zich nemen en de heer P. 
Alderliesten die van 
Commissaris Juryzaken 
overnemen. 
Bij de Bestuursverkiezing 
werden de heren G.A. 
Geerts en P. Daverschot, 
die tot dan respectievelijk 
als waarnemend voorzit
ter en waarnemend se
cretaris fungeerden, 
door de vergadering of
ficieel in deze functies 
benoemd. 
Als nieuw bestuurslid 
werd de heer F. van den 
Hoven voorgesteld, die 
daarop met applaus 
door de aanwezigen 
werd benoemd. De heer 
van den Hoven zal als 
Commissaris Pers en Pu
bliciteit gaan fungeren, 
als opvcjlger van de heer 

P. Braun, die onlangs 
door ernstige ziekte zijn 
functie ter beschikking 
moest stellen. 

Eretekens 
Costeruskapittel 
De voorzitter maakte op 
deze vergadering be
kend dat net Kapittel var 
Costerusridders onlangs 
de Costerusmedaille 
heeft toegekend aan de 
heren M. Van der Mulle 
(België) en C.F. de Baar 
voor de belangrijke stu
dies en onderzoeken op 
filatelistisch gebied die 
zij afzonderlijk hebben 
verricht. 
Door het Kapittel werd 
ook de Van der Wil l i-
genmedaille - een erete
ken dat tot doel heeft he 
totstandkomen van nieu 
we publicaties te bevor
deren - toegekend. De 
heer C. Frank kreeg de 
medaille voor zijn bij
zondere publikaties ove 
diverse filatelistische on
derwerpen. 

Relatie Philatelica 
Vervolgens werd een 
toespraak gehouden 
door de voorzitter van d 
I.V. Philatelica, de heer 
J. Roedoe, waarin deze 
zich uitsprak om in de 
toekomst samen met het 
Bondsbestuur en met he 
nieuwde inspanning de 
filatelie in Nederland te 
dienen. 
De rondvraag leverde 
tenslotte een aantal inte 
ressante discussies op. 
Verder konden enkele 
'brandende' vragen var 
de aanwezigen op be
vredigende wijze wor
den beantwoord. 
Na afloop van de verqc 
dering konden de aan-
wezigen van een uitge-
breicT'hapje en drankje 
genieten en onderlinc 
nog wat napraten. AÏ 
meen was men van oor 
deel dat deze ledenver
gadering als zeer ge
slaagd in de annalen 
van de Bond kan worde 
bijgeschreven. 
P. Daverschot 

BONDSBUREAU 
GAAT EVEN DICHT 

In verband met vokantif 
in de zomerperiode is 
het Bondsbureau geslo
ten van 27 juli tot 24 ai 
gustus aanstaande. 

mailto:nbfv@nbfv.denion.nl


lANBIEDINGENVANDE 
ERVICEAFDELING 

e volgende boeken, studies en over ige publikat ies z i jn bi j de Servi

ï o fde l ing van de Neder landse BoncTvan Filatel istenVerenigingen 
srkr i jgbaar. 

Auteur en titel Prijs 
Arts: Briefpostwezen te 'sHertogenbosch 33.50 
Bakker: Catologus postagentstempels van Nederlandse schepen 12.00 
Benders: PostafHistory Curacao 99.00 
Blom: Postinrichtingen 18501906 50.00 
Bondsreeks deel I: Stempelrubriek NMPh 1922) 939 31.00 
Bondsreeks deel 2: Stempelrubriek 'De Philatelist' 19271939 43.50 
Bondsreeks deel 3: Franssen  Postgeschiedenis Weert 57.50 
Bondsreeks deel 4: Sleeuw  Nederfondslndië, emissies 1870, '83 en '92 
(herziene druk) 42.50 
Bondsreeks deel 5: SteinerSpork  Nederland, portzegel 5 cent typeB 
van 1870 30.00 
Bondsreeks deel 6: Heuvel, von den  Binnenlandse posttarieven naar 
afstand, 1 september 1850 tot 1 januari 1871 37.50 
Bondsreeks deel 7: Heuvel, van den  Emissie Juliana Regina 19691986 36.00 
Bondsreeks nummer 8: Siem  Moderne thematische filatelie 16.00 
Bondsreeks deel 9: Heuvel, van den  Alfabetisch register op de circulaire 
aanschrijvingen (enz.) van het Hoofdbestuur der Posterijen 18701895 28.50 
Bondsreeks deel 11: Heuvel, van den  Alfabetisch register op de verzameling 
van voorschriften betreffende de Post en Telegraafdienst 18951910 31.00 
Bondsreeks deel 12: Siem  Moderne Thematische Filatelie, de ontwikkeling 
deel 2 27.00 
Bordewijk: Zemstwozegels Rusland 60.00 
Bultermon: Stempels Nederlondslndië 84.00 
Bulterman: NederlandsIndië, Langstempels hulpkantoren en 
bestelhuizen 18641913 (incl. kantorenschema) 27.50 
Bulterman: Republik Indonesia, poslwoordestukken 19451949 63.50 
Bulterman: Japanese Occupation (engelse versie) 19421945 36.00 
Catalogus Belastingzegels Nederland 47.50 
'Club' Rotterdam: 12 Filatelistische essays 10.00 
Contactgroep Frankrijkverzamelaars: Marianne, een bundel opstellen 
over de filatelie in Frankrijk 25.00 
Costa, Da: Aantekenen en aangegeven waarde sinds 1850 20.00 
Costa, Do: Binnenlandse en internationale posttarieven van 
Nederland 18501990 29.50 
Ooi Nippon, Vereniging: Catalogus Republiek Indonesië 1781945/ 
27121949 35.00 
Dai Nippon, Vereniging: Weense druk 35.00 
Delbeke: De Post vanuit de Nederlanden 18131853 71.00 
Delbeke: De Nederlandse scheepspost NederlandOost Indië 
16601900 (met catalogus van de stempels) 90.00 
Dieten, van: Proevenboek 141.00 
Doorn, van: Nederlondse Oorlogspost deel 2 25.00 
Doorn, von: Postale problemen 16.00 
Flier, van der: BosisDoek Filatelie 16.00 
Flier, von der: Filatelie von A tot Z 26.00 

023 Geuzendom, ten: Particuliere postwoordstukken 21.20 
120 Geuzendom, ten: Catalogus postwoordestukken van Nederland en 

Overzeese Rijksdelen (7e editie) 42.50 
101 Goede, de: Postkantoor in een Biltsche Herbergh 32.50 
114 Hoger: Nederlandse autopostkantoren 19391994 30.00 
092 Hommink: Geschiedenis van de Pokomochine 35.00 
026 Hom: Postzegelboekjes Handboek 20.00 
108 Ickenroth: RijKspost in Limburg 36.00 
002 Jeugd, Stichting: ABC deel 1 15.70 
003 Jeugd, Stichting: ABC deel 2 13.20 
004 Jeugd, Stichting: Ongewenste uitgiften en maakwerk in de filatelie 13.20 
005 Jeugd, Stichting: Woordenlijst FransNederlands + DuitsNederlands i

EngelsNederlands 15.70 
097 Jonkers: Nieuwe Republiek 23.50 
102 Kooij, van der: Rotterdamse plaatsnaamcode 31.00 
113 Korte, de: Eenvoudige catalogus belastingszegels Nederland 10.00 
043 Korteweg: 300 jaar Postmerken Nederland (herdruk) 67.50 
011 Loo, van de: Vervolsingen deel 1 27.50 
012 Loo, van de: Vervalsingen deel 2 27.50 
069 Maandblad 'Philatelie': Cumulatieve index 19221950 20.50 
070 Maandblad 'Philatelie': Cumulatieve index 19221980 42.50 
048 Maandblad 'Philatelie': Cumulatieve index 19501980 27.50 
090 Petersen: Postale perikelen in Hilversum tot 1944 41.00 
054 Po & Po: Postmerken'86 47.00 
027 Rooy/Holi, de: Handboek Automaatboekjes 22.50 
100 Rijswijk: Persbrieven 26.00 
098 Sandberg: Enveloppen 23.50 
099 Sondberg: PTT in bevrijd ZuidNederland 39.00 
068 Stapel: Spoorwegbriefkaorten 25.00 
111 Storm van Leeuwen: Poststempelcatalogus NederlandsIndië 18641942 142.00 
021 Tondingmeter 0.75 
076 TSchroots: Luchtvaart en luchtpostencyclopedie 72.50 
075 USAfilatelie: Lexicon tot begin 1990 31.50 
030 Vellingo: Poststempels van Nederland (herdruk) 52.50 
093 Verhoeven: Catalogus Perfins N.O.G. 48.00 
081 Videoband: TVcursus'De wereld op een postzegel' 25.00 
121 Vliegende Hollander, De: Nieuwe luchtvaartcatalogus 35.50 
087 Voorafstempeling Nederland deel I t/m V in ringband 119.50 
087a Voorafstempeling Nederland deel III 25.00 
087b Voorafstempeling Nederland deel IV 29.00 
087c Voorafstempeling Nederland deel V 17.50 
058 Vries, de: Postale etiketten 40.00 
018 Wart, van der: Machinestempels 6e druk tot juli 1991 30.00 
047 Wort, van der: Reclame en gelegenheidsstempels Nederland, 6e druk 1986 17.00 
094 WeeberKortekoos en Bakhuizen van den Brink: Rondom Beatrix 12.40 
119 Weijer, N.J. de: De aantekenstrookjes gebruikt in Nederlands NieuwGuinea 46.50 

Bestellingen van boeken e.d . w o r d e n uitgevoerd na overschri jv ing 
van het verschuldigde bed rag o p g i ro 2 0 1 5 9 6 0 ten name van de 
Serviceafdel ing van de NBFV, Postbus 4 0 3 4 , 3 5 0 2 H A Utrecht. 
Buitenlandse bestellers moeten reken ing houden met 
e x t r a porto en (Post )bankkosten! 
Verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de heer H.H. van Megen, 
Rigterskamp 8, 1261 TN Blaricum, telefoon 0355314399. 

ude nummers 'Phi latel ie ' 
ude nummers en volledige jaargangen van het 
aandblad 'Philatelie' kunnen worden besteld bij de 
rviceafdeling van de Bond. De volgende prijzen 
ir jaargang worden gehanteerd: 
?64heden: f 5.00 
?501963: f 10.00 

Exemplaren van 'Philatelie' uit de jaargangen vóór 
1950 kosten drie gulden per stuk, losse exemplaren 
van 1950 tot en met 1963 twee gulden per stuk en 
losse nummers van 1964 en later één gulden per 
stuk. 

Exemplaren vanaf 1960 en vroeger zijn weer ruim 

is ignes: 
^ Speld/broche* 4.50 
> sleutelhanger (duif) 6.00 
i Speld (duif) 6.75 
l Hanqer/ketting (duif) 17.00 
één model als speld uitgevoerd, één model als bro

e uitgevoerd 

ater ia len: 
□nsparante hoezen van polypropeleen, 0.13 mm. 
k (prijzen per honderd stuks): 
a hxb 310x275 mm. 50.00 
b hxb 300x270 mm. 50.00 
c hxb 250x270 mm. 50.00 
d hxb 300x213 mm. 45.00 
e* hxb 293x420 mm. 43.75 
per 20 stuks incl. porto 

Emissie 1 8 5 2 
Auteurs: G.C. van Balen 
Blanken/B. Buurman, J. 
Poulie, F.L. Reed 

5 cent: 
Plaat I 
Plaat II 
Plaat lil 
Plaat IV 
Plaat V 
Plaat VI 

10 cent: 
Plaat I 
Plaat II 
Plaat III 

uitv. 
uitv. 

40.00 
40.00 
45.00 
30.00 

40,00 
40.00 
40.00 

Plaat IV 
Plaat V 
Plaat VI 
Plaat VII 
Plaat VIII 
Plaat IX 
Plaat X 

15 cent: 
Plaat I 

40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 

60.00 
10 cent plaat IA: 
Supplement 2 38.50 
Supplement 3 58.50 

voorradig; van de oude

re nummers is de voor

raad zeer beperkt. 
Belangstellenden wordt 
aangeraden een lijstje 
met verlangde nummers 
op te sturen. 

Jubileumnummers: 
1972: f 6.00 
1982: f 6.00 

De genoemde prijzen 
zijn in alle gevallen ex

clusief porto! 

Bestellingen kunnen uit

sluitend telefonisch of 
schriftelijk worden ge

daan. 

Informatie wordt ver

strekt door de heer H.H. 
van Megen, Rigterskamp 
8,1261 TN Blaricum, 
telefoon 0355314399. 
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HET (MET DE PEN) ONTWAARDEN VAN 
POSTZEGELS DOOR PTT POST 

Het k o m t a f en toe voor d a t een brief of 
poststuk >vorclt b e z o r g d , >vaarbi j d e post
zegels door PTT Post niet met een stempel 
zijn o n t w a a r d , m a a r m e t een b a l p e n of 
ander schri j fgereedschap. 

Voor postzegelverzame
laars is zoiets bijna hei
ligschennis en soms klim
men ze dan ook in de 
pen om bij het Bondsbe-
stuur hun beklag te doen 
deze handelwijze. 

Nu is de Bond niet de 
eerstaangewezen instan
tie voor het richten van 
klachten over deze ge
vallen. Maar gezien de 
goede relatie tussen de 
Bond en PTT Post worden 
zulke klachten altijd met 
een vriendelijk briefje en 
de vraag om een reactie 
doorgezonden aan PTT 
Post. 
Naar aanleiding van een 
dergelijke klacht van de 
postzegelvereniging 
'Onder de Loupe' uit 
Noordwijkqaf PTT Post 
het volgende antwoord, 
dat we nierbij graag aan 
alle verzamelaars willen 
doorgeven. 

Tijdens het gehele traject 
van buslichting tot bezor
ging van poststukken 
worden deze door diver
se machines en mensen-

434 

handen behandeld. Post
stukken uit de buslichting 
worden aangevoerd bij 
een sorteercentrum of ex
peditieknooppunt. Daar 
worden de poststukken 
machinaal gesorteerd in 
stukken die gestempeld 
kunnen worden door de 
stempelmachine en stuk
ken die met de hand 
moeten worden gestern-

De machinaal te stem
pelen stukken worden 
verder door de machine 
verwerkt, gestempeld en 
naar de sorteermachines 
geleid. Nadat de postco
de is 'gelezen' wordt het 
poststuk naar een voor-
sorteercentrum of een 
bestelkantoor vervoerd. 
Pas bij het sorteren 'op 
straatnaam' in sorteer-
kasten wordt in de mees
te gevallen voor het eerst 
gecontroleerd of de af
stempeling van de post
zegels correct is gebeurd 
of voldoende is uitge
voerd.' 
'In de Handleiding, 
hoofdstuk 28, Bestelling, 
uitreiking, enz. wordt on-

TENTOONSTELLING 
ITALIA'98 

Door persoonlijke om-
standigheden heeft de 
heer J. Spijker zich he
laas moeten terugtrekken 
als commissaris voor de 
tentoonstelling Ifalia '98 
in Milaan (23 oktober-1 
november a.s.l. 
Als vervanger heeft het 

Bondsbestuur aangewe
zen de heer P.F.A. van 
de Loo, die u voor alle 
aangelegenheden met 
betrekking tot deze ten
toonstelling kunt aan
spreken. 
Zijn adres is: Bergweg 
43 ,1217 SB Hilversum, 
telefoon 035-6245169, 
telefax 035-6233603, E-
mail pfavclloo@worldon-
ime.nl. 

Te 'h^ ^ ^'.'•T.rTU^ 

Air Mail 
Triest voorbeeld van de ontwaardingsdrift van een besteller, ons ter inzage gegeven door lezer H Gon-
uit IJnnuiden. Een onnodige actie, bovendien- de zegels waren in het land van herkomst al afgestempeld 

der artikel 28.2.9. over 
de controle op de af
stempeling van postze
gels en postzegelafdruk-
ken vermeld: Van de 
poststukken behoort te 
worden nagegaan of 
zich daarbij zendingen 
bevinden waarvan de 
postzegels of postzegel-
afdrukken niet of onvol
doende zijn gestempeld. 
Dergelijke zegels en af
drukken dienen alsnog te 
worden gestempeld met 
de stempel 'ptt post'. De 
hiervoor omschreven 
werkwijze geldt zowel 
voor binnen- als buiten
landse stukken.' 
'Tot zover de eerste con
trole op de afstempelinq. 
De besteller is de tweede 
persoon die kan consta
teren of de afstempeling 
correct is toegepast. In 
hetzelfde hoofdstuk 28 
staat daarover vermeld 
in artikel 28.3.2. Stukken 
waarvan de postzegels 
of postzegelafdrukken 
niet of onvoldoende zijn 
gestempeld: Bemerkt een 
besteller tijdens het be
stellen dat van binnen- of 
buitenlandse poststukken 
de postzegels of postze
gelafdrukken niet of on
voldoende zijn gestem

peld, dan dient hij deze 
ongeldig te maken. Dit 
dient te gebeuren door 
met inkt over één van de 
hoeken van de postze
gels of postzegelafdruk-
ken een streep te zetten. 
Hierbij moet worden 
voorkomen dat de post
zegel beschadigd.' 

Tot zover het antwoord 
van PTT Post. U ziet dat 
er volgens de regels niets 
verkeerds gebeurt als de 
postzegels met de pen 
ongeldig worden ge
maakt. Soms gebeurt dat 
helaas niet alleen met 
een enkel streepje , maar 
wordt de hele postzegel 
'bekrast'. PTT Post brengt 
de voorgeschreven re
gels geregeld onder de 
aandachtvan zijn mede
werkers. Het gaat dan 
vaak een tijdje goed en 
daarna gaat het weer 
mis. 

V^e moeten daarbij be
denken dat bij het hele 
proces van postbezor
ging duizenden mede
werkers zijn betrokken 
en dat PTT Post de snel
heid van postbezorging 
voorop stelt. 
Mocht u in de toekomst 
onverhoopt een poststuk 
met 'bekraste' zegels 
ontvangen, dan is het 
advies van PTT Post en 
de Bond om daarover 
uw klachten te richten 
aan het plaatselijk beste 
kantoor. Opgemerkt 
wordt dat het bestelkan 
toor niet overal hetzelfd' 
is als het plaatselijk posi 
kantoor. 
Tenslotte: hebt u andere 
klachten over PTT Post, 
laat het dan weten aan 
de Bond. Samen met PT 
Post zullen we proberen 
die op te lossen! 

TENTOONSTELLING 
PHILEXFRANCE'99 

Leden die zich nog willen 
aanmelden voor de ex
positie Philexfrance '99 
in Parijs van 2 tot 11 juli 

1999, kunnen dat nog 
tot 30 juni a.s. doen. 
Aanmeldingen en inlich 
tingen bij de heer G.A 
Geerts, Steeckterpolder 
straat 2 1 , 2807 MK 
Gouda, telefoon 0182 
550093. 

INKOOP VERKOOP 
COLLECTIES / PARTIJEN / LOSSE ZEGELS 

POSTZEGELBOEKJES (Ned. / Buitenland) 

FDC's (Ned. / Buitenland) LUCHTPOSTBRIEVEN 

MOTIEFZEGELS / TOEBEHOREN / 

MAXIMUMKAARTEN 

Vraag kavellijst - Mancolijsten welkom 

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

Hugo de Grootstraat 5B - 7942 HA Postbus 187 - 7940 AD MEPPEL 

Tel: 0522-240837 / Fax: 240972 

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

¥̂ÄN VLIET 
Wi j zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welki 
voorbestennd 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 nneer 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 zondei 
enig risico. Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze 
nnaandelijkse voorroadlijst aan, of breng een bezoek aan: 

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

mailto:pfavclloo@worldonime.nl
mailto:pfavclloo@worldonime.nl


POSTZEGEL- EN MUNTENCOLLECTIES 
TE KOOP GEVRAAGD!! 

LAAT U D IT N I E T O V E R K O M E N ! 

en ga alleen met een 

betrouwbaar adres 

in zee. 

Bovendien mag u bij ons, 
wanneer u spijt zou krijgen 
(bijna onmogelijl<), iedere 
verkoop binnen 24 uur te 
niet te doen. 

En u krijgt de lioogste prijs! 
Natuurlijk contant. 

VÓÓR U VERKOOPT, 

BEL ONS! 

Postzegelhandel 
QUIRIJNS 
AMSTERDAM 

Man kon ; 
CM 

zich wel \ 
o» « 

door h^t ' 
hoofd slaan 
AMSTERDAM, dondeitUc 
Omdat hij spijt had gf 

ttregeD v u de verkoop <raD 
zun piMtzeflelvuzaineUiis, 
hMft d« 7»-]arice L. D. V. 
zlchzdf met «en ubak op 
het hoofd getlasen en te-
cenover de politie verteld,' 
dithijwuberoaU. 

De bejearde V. had cUn 
postzegelverzamellng met 
eea waanle van ƒ 2S.0(I0 
verbockt «aa twee po«lxe-
gelhandelaren voor het 
lage bedrag van ƒ 3000. 
Toen de manoen weg wa
ren, betretirde V. deze 
transactie al en „sloeg zich 
met de asbak voor 't 
boofd". Haar de klap was 
zo hard dat hij bulten be
wustzijn raakte en pas 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 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346-550618 
b.g.g. 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

POSTZEGELGROOTHANDEL SMITS PHILATELY 

W i j hebben een grote voorraad verzamelingen, partijen, dozen 
en restanten, alle zeer scherp geprijsd en ook zeer geschikt voor (semi) 
handelaren/wederverkopers, prijsniveau 2 tot 7 cent per franc. 

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

E Ike 3 maanden geven wi j een nieuwe prijslijst uit die u gratis 
kunt aanvragen. 

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

V r a a g onze prijslijst aan of breng een bezoek aan: 

Smits Philately 
Soera tesstraat 192 
7323 PL Apeldoorn 
Tel/fax: 055-3665543 
Internet http //www workionline n]/-smitphil 

Opemngsti|den: 
donderdag en vrijdag van 
11.00 uur tot 16.30 uur 
en volgens afspraak 
F mail smitphil<p'worldonhne nl 

Let 's keep the ball 
rolling... 

; summer, r^ow is your 
itlA class tennis as the 

yur of Champions" is 
organized in Mariehamn during the days 
25-28 June. To focus on this event, the 
Aland Post issues a stamp featuring 
tennis. The tennis stamp will be the first 
self-adhesive stamp of the Aland Post, 
and it w îll be sold in sheets of ten 
stamps. 

Ordering coupon 
I J Yes, please, I wish to order sheet/sheets of tennis stamps 

FIM 24/sheet 

I J Yes, please, I wish to subscribe to First Day Covers (FDCs) and 
mint stamps, approx. FIM 130/year 

I I Yes, please, I wish to receive more information about Aland 
stamps ^Z^^^^o,, 

S e n d e r 

Name 

Address /PO Box 

State/Country 

Date Signature 

CO 
O-

O 
O) 

_g 
.IE 

POSTEN, FILATELISERVICEN, PB 100 

FIN-22101 MARIEHAMN, ALAND, FINLAND 

l30 



DOSXlAfAARDE. 
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NEDERLAND 
Nieuwe briefkaart: vijf 
adresregels 
Onlangs is een nieuw 
model briefkaart ver
schenen, waarvan de 
voornaamste wijziging 
eruit bestaat dat het 
aantal adresregels ver
anderd is van vier naar 
vijf. De briefkaart is be
gin mei naar de post
kantoren verzonden met 
de bedoeling dat zij 
vanaf 4 mei aan de lo
ketten te verkrijgen zou 
zijn. Het is mogelijk dat 
op sommige plaatsen 
eerder of later met de 
verkoop is begonnen, af
hankelijk van de voor
raad briefkaarten van 
het oude model die nog 
op het kantoor aanwe
zig was. 

Briefkaart 'wijziging 
postadres' 
De briefkaarten 'wijzi
ging postadres' (voor 
mensen die hun postbus 
hebben opgezegd) zijn 
volgens een zegsman bij 
PTT Post vanaf 11 de
cember 1997 naar klan
ten verstuurd. Dat wil 
zeggen dat deze klanten 
de Kaarten op zijn 
vroegst de dog daarna, 
dus op 12 december 
1997, ontvangen kunnen 
hebben. Dat is dan me
teen de datum waarop 
de briefkaarten voor het 
eerst gebruikt kunnen 
zijn. 

Verhuiskaart A6 
Van een van onze voste 
correspondenten verna
men we dat in april 
1998 voorbedrukte ver
huiskaarten ziĵ n uitgele
verd waarop de fosror
balk weer links van het 
zegelbeeld is geplaatst. 
In vergelijking met vorige 
oplagen zou net karton 
wat donkerder grijs op
lichten en de fosforbalk 
iets fletser geel. 

Prepaid enveloppen 
Nieuws op het gebied 
van de grote voorge
frankeerde enveloppen: 
de EMSenvelop clie 
sinds januari 1997 ver
krijgbaar was, schijnt 
wegens tegenvallende 
verkoopresultaten uit het 
assortiment te verdwij
nen. De voorgefrankeer
de enveloppen voor 
aangetekende zendin
gen en voor aangeteken
de zendingen met aan

gegeven waarde {Seal
oag) werden dit voor
jaar met korting aange
boden in een verpakking 
van drie stuks voor res
pectievelijk 33 en 45 
gulden. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Hongkong (China) 
In Hongkong, dat sedert 
1 j u i n 997 tot de Volks
republiek China behoort, 
zijn vier luchtpostbrief
kaarten metzegelindruk
ken zonder waardeaan
duiding uitgegeven. On
der de vijf adreslijnen 
staat de tekst 'Hong 
Kong trekvogels' en het 
nieuwe embleem van 
hlongkong Post afge
drukt. In plaats van de 
scheidingslijn is de naam 
van de ontwerper van 
deze kaarten vermeld. 
Linksboven staat de tekst 
By Airmail/Par Avion in 
een luchtpostkastje in 
blauw. De vier kaarten 
werden in een omslag 
verkocht voor HK$ 20.

Polen 
Eind vorig iaar werd een 
viertal briefkaarten uitge
geven. Dat gebeurde 
naar aanleiding van van 
verschillende evenemen
ten: 
a. het 900ste nummer 
van het blad Filatelista 
van de Poolse Filatelis
tenbond, met op de 
voorzijde een afbeelding 
in kleur van verschillende 
afleveringen van het 
blad; 
b. de 250ste verjaardag 
van de opening van de 
bibliotheek van de ge
broeders Zaluski in 
Warschau (17471997), 
met links op de adreszij
de een afbeelding van 
een boek met de tekst 
over de 250ste verjaar
dag en het gebouw van 
de bibliotheek; 
c. de Rood voor de Euro
pese bisschopsconferen
tie van 25 oktober 
1997. Een afbeelding in 
kleur van een versierde 
poort met hek (50 gros

d. ter gelegenheid van 
dezelfde bisschopsconfe
rentie (80 groszy) met 
een afbeelding van de 
kerk in Czenstochau. 

Rusland 
De Russische bevolking 
heeft met ingang van 1 
januari j l. nieuw geld in 
gebruik genomen. Dui

SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN, POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 
EN A. BOSMAN, EMAILADRES BOSMANl 9@WORL0ONLINE.NL 

zend oude roebels wer
den omgezet in 1 nieuwe 
roebel. Ook de waarde
aanduiding op de post
woardestukken is aange
past. 

Op een uitgegeven enve
lop is de filmregisseur 
Sergei Eisenstein afge
beeld op de zegelafdruk 
van 1 roebel met op de 
achtergrond het pantser
schip Potjomkin uit de 
gelijknamige film. Links 
op de voorzijde zien we 
een afbeelding van de 
regisseur aan de monta

fietafel. Eisenstein 
18981948) was behal

ve filmregisseur ook 
schilder en bioscoopdes
kundige. Zijn films wer
den bekroond met de 
Stalinpriis in 1941 en 
1946(afceeW;ng J). 

Tweehonderd jaar Staats
academie voor Theater in 
NishniNowgorod was 
de aanleiding voor de uit
gifte van de bijzondere 
envelop met in de waar
deindruk een afbeelding 
van het academiege
bouw. Links op de adres
zijde een scène uit het to
neelstuk Zykow wan 
M.Gorky [afbeelding 2). 

Een bijzondere brief
kaart (waarde 0.75 roe
bel) werd uitgegeven op 
6 februari jl. om de hon
derdste verjaardag van 
de geboorte van de Rus
sische toneelspeelster 
A.K.Tarossowa te her
denken. In de waardein
druk een afbeelding van 
de toneelspeelster en 
links op de voorzijde een 
scène uit de film 'Zonder 
schuld schuldig' uit 1945 
(afbeelding 3). 

Een tweede kaart, even
eens uitgegeven op 6 fe
bruari jL herdenkt de bas 
F.J. Schaljapin meteen 
portret in de waardein
druk. Links een afbeel
ding van de zanger in de 
opera Boris Godunow 
(o/beeW/ng 4). 

De honderdvijfentwintig
ste verjaardag van de 
geboorte van S.W. 
Rachmaninow was de 
aanleiding tot de uitgifte 
van een bijzondere brief
kaart op 11 maart. Ser
gei Wasseljewitsch Rach
maninov (18731943) 
was een Russisch compo
nist, dirigent en pianist. 
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Afbeelding 1 
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Afbeelding 2 

Afbeelding 3 

|ï

RDMKÏ <VTJiva*nD n 

Afbeelding 4 

Hij was als dirigent ver
bonden aan het Bolsjoj
theater in Moskou; later 
was hij als zodanig ook 
werkzaam in het buiten
land. Hij schreef verschil
lende symphonieën, con

certen en opera's. 
De waardeindruk van 
0.75 roebel toont een 
foto van Rachmaninov, 
pianotoetsen en bladmi 
ziek. Links op de voorzi 
de eveneens een foto vc 

mailto:9@WORL0ONLINE.NL
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fbeelding 5 

e componist, alsmede 
admuziek en op de 
chtergrond een sterren
emei [afbeelding 5) 

)ok op 11 maart ver
:heen een bijzondere 
nvelop met een waar
eindruk van 1 roebel, 
itgegeven ter gelegen
eid van de honderdvijf
nzeventigste verjaardag 
3n de Russische toneel
oeier A.N. Ostrowski 
nks op de adreszijde is 

een scène uit het toneel
stuk'Onweer'(1859) te 
zien [afbeelding 6). 

Vaticaanstad 
De Heilige Gaetano 
Thiene, een weldoener 
uit Italië (14801547), 
wordt herdacht op een 
Vaticaans luchtpostblad 
dat verscheen op 24 
maart 1998 [afbeelding 
7). In het zegelbeeld 
(9001.) staat het wapen 
van de Theotins, de 

»»»«»«o )«»(« t««* m*t*mmut «*»«!' 

Afbeelding ó 

geestelijke orde die door 
St. Gaetano werd ge
sticht met als doel het 
verrichten van goede 
werken. Links op de 
adreszijde van dit licht
blauwe luchtpostblad is 
een portret van de heili
ge afgebeeld dat geschil
derd werd door Tiepolo. 
Oplage 70.000 stuks. 

ZuidAfrika 
We tonen enkele rede
lijk recente briefkaarten 

A É R O G R A M M E 

Aerogram 
4^th Annivereary of the Death of St. Gaetano Thiene 

March 24th. «998 

3eelding 7 

van ZuidAfrika 

Een serie van tien stan
daardbriefkaarten geïl
lustreerd met afbeeldin
gen van Ericasoorten, 
gedrukt in november 
1995, werd uitgegeven 
in mei 1996. Het zegel
beeld toont de neus
hoorn [Diceros bicornis), 
tarief standaardpost 
[65 c ) , karton met lin
nenstructuur [afbeelding 
8, boven). 

Een herdruk van deze 
zelfde serie van tien 
briefkaarten werd in au
gustus 1997 uitgebracht 
op glad, glanzend karton 
[afbeelding 8, onder) In 
de linkerbenedenhoek 
van de briefkaart staat nu 
een streepjescode, terwijl 

de Latijnse naam van de 
neushoorn vervangen is 
door de Engelse: Black 
Rhinoceros. 

De nieuwste serie stan
daardbriefkaarten (de
cember 1997) omvat vijf 
stuks. AfbeeUingen en 
zegelbeeld tonen in
heemse diersoorten, on
der andere de impala 
[afbeelding 9\. De 
streepjescode is overge
bracnt naar de keerzijde 
van de kaart. 
Een gelegenheidsbrief
kaart werd op 1 septem
ber 1997 uitgegeven 
voor de Masaicnane Fo
cus Week, de kaart is 
voorzien van een afdruk 
van de bijzondere post
zegel met hetzelfde the
ma uit 1995 [afbeelding 
W). De beeldzijde van 
deze briefkaart is com
pleet bedrukt, zodat aan 
schrijfruimte alleen de 
linkerkant van de adres
zijde beschikbaar is (de 
rechterzijde niet' For 
Adress Ónly/Slegs vir 
adres. 

Zweden 
Aan hun klanten verzond 
de Zweedse post afgelo
pen Kerstmis een kaart 
met kerstgroeten Deze 
dienstkaort heeft geen 
waardeindruk maar de 
opdruk 'Briefkaart met 

Ä 
tsasa 

Afbeelding 8 

n 

4S7 

Afbeelding 9 
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Afbeelding 10 

porto - Gereed voor ver
zending'. De kaart was 
alleen geldig voor ver
zending in het binnen
land. 'Vrolijke Kerstmis 
en een Goed Nieuwjaar' 

luidden de goede wen
sen. 
Het publiek kreeg ook 
gelegenheid om bijzon-
dereraarten met kerst
groeten bij de posterijen 

te kopen a raison van 
10 k. per stuk. Men kon 
keus maken uit vijf exem
plaren, die verschillende 
afbeeldingen tonen: 

PK0320A 
brandende rode kaarsen 
met het opschrift 'Vrolijk 
Kerstfeest'; 

PK 0474 
brandend haardvuur en 
een serveerblad met 
punch; 

PK 0475 
een met sneeuw bedekte 
adventskrans en Vrolijk 
Kerstfeest; 

PK 0478 
brandende gele kaarsen 
met cadeaus; 

PK 0479 
kerstboom met lampjes 
in de sneeuw en Vrolijk 
Kerstfeest; 

PK 0480 
kerstgebak. 

Deze kaarten hebben 
geen waarde-indruk, 
maar ziin bedrukt met de 
mededeling dat in de 
prijs van de kaart - 10 k. 
- het porto begrepen is 
en dat de kaarten gereed 
zijn voor verzending. Het 

formaat is 180 bij 
125 mm. 
Behalve deze kerstkaar
ten werd ook een serie 
van twee briefkaarten 
met verschillende winter 
motieven uitgegeven. 
Deze kaarten zijn niet 
van een waarde-aandui 
ding voorzien, maar het 
port (voor het binnen
land) is in de prijs (10 k. 
van de kaart begrepen. 
Op de adreszijde staan 
links onder de deelstreef 
een streepjescode, het 
nummer van de kaart er 
de naam van de teke
naar of de fotograaf. De 
kaarten hebben de vol
gende nummers: 

PK 0476 
afbeelding van een pim
pelmees op een met 
sneeuw bedekte dennen 
tak; 

PK 0477 
afbeelding van een met 
sneeuw bedekte boomta 
met rode bessen. 
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1 Duitslam 
\ DDR Pnizen in HFL 
i Jaar 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1960 
1961 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

• » 
39,00 
43,00 
38,00 
42,00 
44,00 
54,00 
47,00 
55,00 
52,00 
51,00 
53,00 
47,00 
38,00 
43,00 
32.00 
36,00 
37.00 
58,00 

® 
35,00 
43,00 
37,00 
41,00 
42.00 
62,00 
47,00 
52,00 
46.00 
46,00 
47,00 
37,00 
48,00 
44,00 
34,00 
36,00 
45,00 
65,00 

1, complete jaargangen volgei 
Berlijn Prijzen in HFL 

Jaar 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

• • 
600,00 

7600,00 
360,00 
465,00 
296,00 
310,00 
257,00 

65,00 
112,00 
27,20 

3,30 
19,20 
3,80 

15,20 
6,00 
0,60 

13,50 
7,65 

© 
3500,00 
7100,00 

260,00 
502,00 
174,00 
440,00 
124,00 
88,00 

104,00 
36,50 
4,95 

25,50 
7,75 

30,00 
7,50 
0,55 

14.95 
8,70 

isMKhl 1 
BRD Pnizen in HFL j 

Jaar 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

«* 
608,00 
203,00 

4460,00 
420,00 
456,00 
537,00 
248,00 
102,00 
105,00 
46,00 
67,00 
19,80 
6,60 
6,90 
8,90 

23,60 
6,40 

38,00 

® 1 
536,00 
158,00 
594,00 
315,00 
335,00 
110,00 
165,00 
98,00 
61,00 
63,00 
93,00 
22,00 
9,00 

10,30 
12,20 
32,00 
8,00 

17,50 1 
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Op aanvraag U K A T f ) prijslijst van Nederland 
met prijzen gebaseerd op de huidige marktsituatie. 

'T POSZEGELHOËS 
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Al 25 jaar verzorgen wij uw abonnementen op landen en/of 
motieven. Ook uw mancolijsten zijn bij ons in vertrouwde 
handen. Natuurlijk leveren wij ook alle vertrouwde merken 

op het gebied van filatelistische benodigdheden. 
BInnenban 263C, 3191 CG Hoogvliet Rt. 

(Tussen Maxis en Albert Heijn) 

Veiling nr. 54 
wordt gehouden 

op zaterdag 
27 JUNI 

1998 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in 
Amsterdam - Den Haag - Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 

Muiden/vaard410 
1824 XT Alkmaar 
Tel. 072-5614153 
Fax 072-5614132 

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

Albanië 
Batlische Staten 
België 
Bulgarije 
Duitsland 
Frankrijk 

Griekenland 
Hongarije 
Italië 
Joegoslavië 
Oostenrijk 
Polen 

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 



DP STAP IN EK3EN lAND 
^üatäe ok hulpmddd Uj mjajèbesMing 
VEENSTRA, BUITENPOST 

Vorig jaar lanceerde de ANWB een nieuwe reeks boekjes 

inder de t i tel Opstqtku^. De deeltjes staan boordevol ideeën 

voor een leuk dagje uit. 'Philatelie' biedt zijn lezers deze 

maand een filatelistische variant op deze reeks. Misschien 

biedt het nu volgende artikel u de kans om gehoor te geven 

aan het advies Ga veel uit in eigen land. 
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Deciding 1 

ilrijke attracties en evene
enten in ons land dingen 
lar de gunst van uw bezoek, 
jeristische organisaties zoals 
; ANWB en de WV's bieden 
uitgebreide informatie om 
n keuze te maken. Het aan
)d van filatelistisch materiaal 
or een artikel Op stap in ei
n land is zó groot, dat beper
ng noodzakelijk is. Daarom 
henken we in dit artikel al
sn aandacht aan de evene
enten. De filatelie is daarbij 
: rode draad in dit artikel, 
et de evenementen zelf. Het 
volg is dat er nogal wat be
nde evenementen buiten 
: boot vallen. Om filatelisti
lie redenen is gekozen voor 
n thematische benadering, 
plaats van een behandeling 
ir provincie of regio. Dat is 
et met de losse pols gedaan, 
aar ook weer niet al te strak, 
et gaat hier om een filatelis
ch artikel en niet om een 
eristische agenda. Mocht uw 
langstelling voor een be
ald evenement zijn gewekt, 
formeer dan eens bij de 
/V of het evenement nog be
lat en zo ja, waar en wan

neer het wordt gehouden. 

EVENEMENTEN 
Het is niet zo vreemd dat voor
al jaarlijks terugkerende eve
nementen filatelistische aan
dacht krijgen. Nieuwe stem
pels zijn zó duur dat het voor 
een eenmalig evenement de 
moeite niet loont. Sail 90 en 
Sail 95 kwamen daarentegen 
beide op postzegels terecht, al 
was de zegel uit 1990 {aßeel
ding 2) wellicht niet precies 
wat men er in Amsterdam van 
verwachtte; de 'herkansing' in 
1995 (afieelding 3) viel heel 
wat beter uit. 
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Afbeelding 2 

Filatelistisch materiaal blijkt 
soms meer mogelijkheden te 

Afbeelding 3 

bieden dan we denken. Een 
leuk voorbeeld levert de 
Drentse gemeente Anloo 
(FS* met een afbeelding van 
het gemeentewapen). Daarin 
is een tot de eed opgeheven 
rechterhand opgenomen die 
herinnert aan de zittingen 
van de etstoel, eertijds het 
rechtsprekend college in 
Drente. Eén van de drie plaat
sen waar werd vergaderd was 
de kerk van Anloo. Elke der
de zaterdag in augustus spe
len de inwoners van Anloo in 
hun lleeeuwse kerk zo'n 
rechtszitting uit de Middel
eeuwen na. Ook op de Anloo
se Brink is dan van alles te be
leven. 

Afbeelding 4 

De Friese Elfstedentocht is in
middels tot een landelijk eve
nement uitgegroeid {afieel
ding 4), maar ook het skütsjesi
len staat tegenwoordig in de 
nationale evenemententop

tien. Van deze zeilwedstrijd 
voor oude vrachtschepen be
staan zelfs twee versies: SKS en 
IFKS. De gemeente Boarnster
him (FS) vestigt de aandacht 
op de wedstrijden die in Grou 
en Terherne worden gehou
den. Voor Friesland was het 
een echte verrassing dat op de 
Holland Promotionrzegel van 1 
juli 1997 het skütsjesilen is afge
beeld. Er was al een stadspost
zegel met skütsjes, maar een 
'echte' postzegel is voor veel 
filatelisten nog steeds het 
ware. Eén van de skütsjes is 
dankzij het zeilteken herken
baar: het gaat om de Sneker 
Pan uit Sneek. Op het donke
re zeil staan de letters SM, de 
initialen van Siete Meeter, die 
vele jaren schipper was op de 
Bolsward, het skütsje van Bols
ward in de SKSwedstrijd. De 
ontwerpster moest het ant
woord schuldig blijven op de 
vraag tijdens welke wedstrijd 
de foto werd genomen; daar
om is ook niet duidelijk van 
welk skütsje het rechterzeil is 
en welk skütsje links te zien is. 
Een filatelistische verrassing is 
de waardeaanduiding op 
deze zegel: IG; bij gelegen
heidszegels is 100 c gebruike
lijk (afieelding 5). 

Afbeelding 5 

Zeilschepen doen het uitste
kend op grote evenementen; 
we noemden Sail Amsterdam 
al. De gemeente Amsterdam 
vestigde in 1985 de aandacht 
op Sail 85 (FS, 16 augustus 
1985). Andere havenplaatsen 
pikken nu ook een graantje 
mee van dit succesvolle evene
ment, zoals Delfzijl in 1991 
metDelfsail 91 (MS*). 
Een haven kan duizenden be
zoekers trekken, dat wil zeg
gen: als het om een wereldha
ven gaat zoals die van Rotter
dam. In de Maasstad wordt op 
de laatste donderdag in sep
tember de Open Havendag 
(FS) gehouden. 
De stad Groningen biedt 

28AUG1USTUS 
 ̂ .jONTZETIN NEPTUNUSFEESTEN 

A DELFZIJL 

j p o 23 MEI
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813 juni 1982 

16 

meer dan alleen zijn Martini
toren: als het gaat om evene
menten mag 'Gronings Ont
zet' als de nationale Groning
se feestdag worden beschouwd 

(aßeelding 6). Jaarlijks wordt 
op 28 augustus de bevrijding 
van de stad in 1672 van de 
troepen van de bisschoppen 
van Munster en Keulen her

dacht. De Martinitoren ont
breekt uiteraard niet (MS). 
De Nationale Taptoe werd 
aanvankelijk in Delft gehou
den (FS, MS) en verhuisde la

—so 

'MC 
K E A K R A D E 

Aan de hand van frankeerstempels (zie dit artikel) kan een aardige, gevarieerde 'evenementenagenda' worden samengesteld 

TENTOONSTELLING 
KUNST EN AMBACHT 

„OPEN STAL" 
ÜLOEBEflKOTP 

18 

19 
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24*»rrERN«T10NAAl. 
VOCAUSTEN 
CONCOURS 

i Vla 14 StptBwbtr 1977 

Monument van de Maand 

Mei 
Kazematten 

KORNWERDERZAND 

20 

21 

ter naar Breda. De NATC 
Taptoe werd in Arnhem g 
houden (FS). 
Tot de opmerkelijke even 
menten behoort de vierin 
van Vaderdag in Veghel. D 
gemeente Veghel (FS) det 
mee: Elk jaar op Vaderda 
Yeghel ontvangt' open dag vo 
groot en klein. 
Ook niet alledaags was wat < 
in Berghem {afbeelding 7) 
Didam gebeurde. Deze 
meenten werden op stelle 
gezet (FS): Berghem op stelten 
september 1985 en Didam op si 
ten (1994/95). 
Zaandam (FS) herdacht 
1997 het bezoek dat tsaar P 
ter drie eeuwen gelede 
bracht: De trots van Zaanstm 
16971997/ 300 jaar Cza 
Peter. 

FEEST IN DORP EN STAD 
De zomermaanden lenen zie 
prima voor activiteiten in 
open lucht. Zomerfeeste 
worden gehouden in Arnhe 
(FS, MS), Hengevelde (MS 
Landgraaf (FS) en Nijmege 
(FS, MS). In Delfzijl bestaat ( 
een innige band met Nept 
nus (afieeldmg 8), want al i 
1976 vestigde de gemeen 
aandacht op de Neptunusfef 
ten(FS). 
In Hulst worden Reynaertfet 
ten gehouden {aßeelding 
de gemeente (FS) affichee 
zich als VesttngstadReynae 
stad. In het fraaie stempel is c 
hoofdpersoon uit het diere 
epos Van den vos Rnnaerde pr 
sent. De afbeelding is verwa 
aan de beeldengroep die 
Hulst staat: Reynaert neen 
als pelgrim verkleed, afscht 
van het hof van koning Nob( 
Talrijk zijn de diverse 'dage 
die in de zomer worden ge< 
ganiseerd. Deventer hei 
Hanzedagen (FS), Spaki 
burg zijn Spakenburgse dag 
(FS), Harlingen Visserijdag 
(FS), Franeker Agrarische < 

é 
oonoour»44 
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n (MS) en Kampen zijn 
imper-ui-t-dagen {aßeelding 
9, MS). 

Uithuizen (Gr.) wordt me-
o september de Grunneger 
eek gehouden (FS). 

)LKLORE 
eel zomerfeesten of manifes-
ties hebben een folkloris-
;che oorsprong'. Ze zijn 
eestal diep in de lokale of 
ovinciale gemeenschap ge-
jrteld en ze hebben een 
erk bindend element. De 
esten vervullen een belang-
lke maatschappelijke functie 
of het nu om carnaval gaat 
om een bloemencorso. 

e viering van Sint Piter in 
t Friese Grou valt buiten het 

tmerseizoen. Deze Friese 
rsie van het Sinterklaasfeest 
ardt, zo laat de gemeente 
jarnsterhim weten (FS), op 
februari gevierd: St. Piter yn 

rou 21 febr.. 
irnaval is evenmin een zo-
erfeest. Goirle (FS) heet in 

periode Balkfruttersgat. 
uissen (FS) slaat het zilveren 
bileum van het Huissens 
rnavalsgezelschap De kroani-
zwaone over, maar besteedt 

;I aandacht aan het 33^arig 
staan... 
e kleurrijke schuttersfeesten 
eden volop tradities en ritu-
en; een bezoek aan een 
huttersfeest is dan ook een 
ivergetelijke belevenis. Lim-
irg spant de kroon bij het in 
e houden van dit folkloris
che feest: zevenduizend le
in van 165 Limburgse ver-
ligingen zorgen daarvoor. 
; provinciale federaties heb-
n hun eigen feesten. Tot de 
ootste behoren het Oud 
mburgs Schuttersfeest 
)LS) en het Zuid-Limburgs 
deratiefeest. Veel Limburg-
gemeenten (FS) maken re
ime voor hun schuttersfees-
1. Susteren (afieelding 11) 
ed dat voor het Oud Lim

burgs Schuttersfeest Dieteren 7-7-
1985, Stramproy voor het Oud 
Limburgs Schuttersfeest 6 juli 
1986, Valkenburg aan de Geul 
voor het Europees Schutterstref-
fen 22, 23 en 24 sept. 1989 en 
Echt voor het Zuid-Limburgs Fe-
deratiefeest 24 juli 1994 Wilhel
mina Hingen-Echt. 
In Brunssum (FS) wordt om 
de vier jaar een internationale 
folkloristische parade gehou
den en vorig jaar was de plaats 
zelfs het toneel van de CIOFF 
Wereld Folkloriade. 
Het Antiek- en folklorefestival 
in Wijnandsrade (FS) vindt 
steeds onderdak in kasteel 
Wijnandsrade. Elk jaar is er 
een ander thema; vorig jaar 
was dat Volkscultuur door de eeu
wen heen. 
Een 'bloederig' evenement is 
het 'draaksteken' dat in au
gustus in Beesel wordt gehou
den; stempels (FS) tonen Sint 
Joris die de draak doorboort 
{afbeelding 12). 
Een religieus karakter hebben 
de Heiligdomsvaarten die 
elke zeven jaar in Maastricht 
(FS, MS) en Susteren (FS) 
worden gehouden. In Maas
tricht gaat de oorsprong terug 
tot 1349. De volgende Heilig
domsvaart staat voor 2004 op 
het programma. 
Overbekend zijn de passiespe
len (naar het voorbeeld van 
het festival in Oberammer-
gau) die sinds 1935 eens per 
vijfjaar in Tegelen worden ge
houden {afbeelding 13). 
De geschiedenis van de oogst-
feesten gaat vrij ver terug. In 
Berg aan de Maas (gemeente 
Stein, FS) vieren ze op de der
de zondag in augustus de 
Oogstdankfeesten. Onder de 
naam 'Stöppelhaene' wordt 
eind augustus in Raalte het 
Sallands oogstfeest gehouden 
{aßeelding 14). Stempels (MS, 
FS) maken duidelijk dat in 
2000 de vijftigste editie van 
het feest kan worden georga

niseerd. Ook de Heamiel-Az.-
gen (laatste volle week van 
juni) in het Friese Bolsward 
{aßeelding 15, FS) hebben het 
karakter van een oogstfeest. 
Elk jaar wordt een Heakenin-
ginne (hooikoningin) aange
wezen die van de burgemees
ter de stadssleutels over
neemt; gedurende drie dagen 
zwaait ze dan de scepter over 
de stad. Dit jaar wordt de week 
voor de 46ste keer gehouden. 
In Tiel (FS) wordt op de twee
de zaterdag in september een 
oogst-fruitcorso gehouden. 
Een echt zomerevenement 
voor toeristen zijn de schaap-
scheerdersfeesten die overal 
in het land worden gehou
den, al dan niet samen met 
demonstraties van oude am
bachten. Die laatste combina
tie vinden we in Uddel (MS), 
terwijl Meijel (begin juli, FS) 
zich beperkt tot oude am
bachten. 
In het Brabantse Heeze (FS) 
werd op 29 augustus 1976 de 
negentiende Brabantse dag 
gehouden. 
Een echte klassieker zijn de 3-
oktoberfeesten in Leiden {af
beelding 16, MS), die het ontzet 
van Leiden (2 /3 oktober 
1574) herdenken. 
Hoe een klein, lokaal evene
ment kan uitgroeien tot een 
manifestatie van behoorlijke 
allure zien we in Warffum {af
beelding 17, FS, MS). Het inter
nationaal folkloristisch festival 
Op Roakeldais (op goed geluk), 
dat sinds 1965 elk jaar in juni 
wordt gehouden, kreeg bij de 
toekenning van de Toerisme-
prijs 1997 een eervolle vermel
ding. 
Joure (MS) houdt eind juli de 
Friese Ballonfeesten. Op de 
eerste dag van het evenement 
wordt steeds een bruidspaar 
in de echt verbonden op een 
manier zoals die omstreeks 
1850 op het Friese platteland 
gebruikelijk was. Die bruiloft 

is een toeristische attractie bij 
uitstek. 

CULTUUR 
Sinds 1965 voert het Drentse 
Diever (FS) de slogan In uw 
vakantie liever naar Diever. In 
1993 werd er een culturele va
riant aan toegevoegd: Kom lie
ver naar Diever en bezoek de 
Shakespeare-spelen. 
In het Friese brinkdorp Olde-
berkoop (MS) kunt u iedere 
zomer de kunst- en cultuur-
route Open stal volgen {aßeel
ding 18) en zo in aanraking 
komen met kunst met grote 
en kleine K. 
Dordrecht wijst er op dat in 
deze stad poppenfestivals wor
den gehouden (FS). Voor een 
jazzfestival oude stijl gaat u 
naar Breda (MS) en voor een 
volksdansfestival naar het 
Limburgse Heijen (FS). 
Een muzikaal evenement van 
wereldformaat vinden we in 
Kerkrade {afbeelding 19): het 
Wereldmuziekconcours (FS, 
MS, GS*). In 1974 werd er 
zelfs een postzegel aan gewijd. 
Het internationaal vocalisten
concours in 's-Hertogenbosch 
{aßeelding 20) heeft een rijke 
traditie; de eerste aflevering 
werd al in 1953 gehouden 
(FS). 
Friesland wijst elk jaar in de 
zomermaanden een 'Monu
ment van de maand' aan, zo
als de kazematten van Korn-
werderzand {aßeelding 21, 
MS). De Open Monumenten
dag (FS) in september be
zorgt monumenten in het ge
hele land veel aandacht. 

BLOEMEN 
Van bloemen kunnen we in 
ons land volop genieten, bij
voorbeeld tijdens de bloemen
corso's die in heel Nederland 
worden gehouden. Omdat we 
in 'Philatelie' al eerder aan- ~ 
dacht aan bloemen schonken''^ <»-
blijft het onderwerp hier on- ~ 

31 

50 JAAR 
T.T. 

A S S E N 
2 8 - 6 - 1 9 7 5 

I l MiMou tunsns 

TamamHiMoniEa 

u r _ t ^ l -rvU 

6 JUL11996 '*^-i*f~' 
VUEGBASIS TWENTHE 

33 

34 

4 * ^— 
461 

35 



besproken. Aan het lijstje met 
corsogemeenten dat in het ar
tikel te vinden was moeten 
nog wel Leersum (FS) en Win
terswijk (MS) worden toege
voegd. 

MARKTEN 
Reclamehandstempels^ ma
ken duidelijk dat markten al 
ver voor de Tweede Wereld
oorlog een belangrijke toeris
tische attractie waren. Veel 
van die markten hebben een 
agrarisch tintje. Bekend zijn 
de kaasmarkten, zoals die van 
Alkmaar (RS*) en Gouda 
(RS). De Goudse markt wordt 
in de zomermaanden weke
lijks op donderdag gehouden. 
Het in de periode 19261928 
gebruikte reclamehandstem
pel zegt Bezoekt donderdags de 
Goudsche Markt. De markt 
een levendig toneel van loven, 
bieden en handjeklap  is ove
rigens slechts schijn: er wordt 
geen gram kaas verkocht! De 
kaasboeren en kaaskopers zijn 
oprechte amateurs. 
Een soortgelijk wekelijks ritu
eel kan op vrijdag in Alkmaar 
worden aanschouwd, getuige 
het reclamestempel Bezoekt de 
Vrijdagsche Kaasmarkt (1925
1927). Wie van kaas niet ge
noeg kan krijgen kan op dins
dag in Bodegraven terecht. 
Ook in Woerden (afieelding 
22) wordt een kaasmarkt ge
houden (FS). 
Bij Barneveld denken we niet 
alleen aan Jan van Schaffelaar, 
maar ook aan pluimvee. Twee 
reclamehandstempels uit de 
periode 19261930 bevelen re
spectievelijk aan Bezoekt Don
derdag de eierenmarkt en Bezoekt 
Donderdag de kippenmarkt. 
Door de mechanisatie in de 
landbouw hebben paarden
markten veel 'marktaandeel' 
verloren. Paardenmarkten 
zijn steeds meer algemene 
goederenmarkten geworden 
in combinatie met allerlei ma
nifestaties. Het evenement 
blijft zo behouden en door de 
aangepaste opzet komt er veel 
publiek op af. Een Fries voor
beeld is Buitenpost (FS), de 
hoofdplaats van de gemeente 
Achtkarspelen, waar tijdens 
de jaarlijkse paardenmarkt 
(afleelding 23) op de eerste 
woensdag in augustus nauwe

~ lijks paarden te ontdekken 
■= zijn, maar des te meer op het 
~ concours hipptque dat op dezelf
= de dag wordt gehouden. 
^ Dat zulke markten vaak vrij 
•^ oud zijn maakt de voormalige 
^ gemeente Haskerland {aftxel
2 ding 24)  nu Scharsterland 
I duidelijk (FR): in 1966 ging 
— een afbeelding van een paard 

IM vergezeld van de tekst 22 sept. 
Vt 2 966  500 jaarJoustermarkt. 

De gemeente Roden (afbeel
ding 25, FS) gebruikt een pro
minent afgebeeld paard om 
de aandacht te vestigen op de 

Rodermarkt en de Jaarbeurs 
van het Noorden (vierde dins
dag in september). De Zuid
Hollandse gemeente Valken
burg {afleelding 26) voert 
sinds 1961 (FS) de tekst Neêr
lands oudste paardenmarkt en 
het Drentse Zuidlaren {afleel
ding 27, FS) verkondigt sinds 
1966 dat op de derde dinsdag 
in oktober de Zuidlaarder
markt wordt gehouden, waar
bij er op wordt gewezen dat 
het om de 'grootste paarden
jaarmarkt' gaat. 
Buitenstaanders zal de term 
Bolletongersdei waarschijnlijk 
niets zeggen. Het gaat om de 
jaarmarkt die op de eerste 
donderdag in oktober in Bols
ward {afleelding 28) wordt ge
houden. In het frankeerstem
pel (er zijn twee versies) zien 
we een koe (in het Fries: een 
bolle) en dat gevoegd bij de we
tenschap dat de Friezen de 
donderdag tongersdei noemen 
maakt veel duidelijk. 
Effe noar Geffe is het motto van 
de iedere eerste zondag van 
september te houden boeren
markt {boerenmèrt) in Geffen 
(FS), een voormalig boerderij
dorp bij Oss. 
Grote plaatsen doen in de zo
mermaanden hun best om 
met marktachtige activiteiten 
extra publiek te trekken. Een 
voorbeeld daarvan is de Mep
peldag (MS) die op zes achter
eenvolgende donderdagen in 
juli en augustus worden ge
houden. 

SPORT 
Bij de sportevenementen ko
men we nogal wat 'klinkende' 
namen tegen, zoals de Vier
daagse in Nijmegen {afleelding 
29) en de Elfstedentocht. De 
Nijmeegse Vierdaagse kreeg 
behalve veel aandacht op 
stempels ook al tweemaal een 
postzegel toebedeeld (aß)eel
ding30). 

Het diamanten jubileum le
verde in 1976 een aardige ze
gel op, terwijl het in 1991 (75
jarig bestaan) een typische 
doordenkzegel werd. In het
zelfde jaar gebruikten zo'n 
acht 'etappeplaatsen' jubi
leumstempels (FS) met de 
tekst De wereld wandelt in..., 
aangevuld met de desbe
treffende plaatsnaam. Een 
aantal gemeenten greep ook 
de tachtigste Vierdaagse in 
1996 aan om de tekst Grenze

Afbeelding 30 

loos wandelen! te lanceren 
(FS). 
De veel kleinere Vierdaagse 
van Apeldoorn kreeg tot dus
ver maar weinig filatelistische 
aandacht (MS). Dat geldt niet 
voor de vijftiende Elfsteden
tocht, die op 4 januari 1997 
werd gereden'*. 
Landelijk en zelfs internatio
naal bekend zijn de TTraces 
op het circuit van Assen {af
beelding 31, MS). In 2000 kan 
de race voor de vijfenzeventig
ste keer worden gereden. 
Groeiende bekendheid krijgt 
ook de Stad Rotterdam Mara
thon {afleelding32, FS). De ge
meente Haarlem maakte zo'n 
tien jaar lang (19661976) re
clame voor de internationale 
honkbalweek (later baseball
week) in het Pim Muiier 
Sportpark (FS). 
Fierljeppen (polsstokversprin
gen) geniet in Friesland een 
grote populariteit, maar het is 
geen exclusieve Friese bezig
heid: het Nederlands kam
pioenschap polsstokversprin
gen werd in 1976 in Jaars
veld/Lopik gehouden (MS). 
Voor de triatlon kunnen we 
niet alleen in Almere terecht: 
het Limburgse Stein heeft het 
immers over Stein Triathlon 
Stad {FS). 
In de jaren tachtig werden in 
de Friese gemeente Achtkar
spelen (FS) de Profronde 
Friesland verreden. De ronde 
heeft inmiddels gezelschap 
gekregen van een veldrit, de 
zogenoemde Centrumcross. 
De paardensport kwam bij het 
onderdeel Markten al aan 
bod. Dankzij de gemeente 
Buitenpost (FS) weten we dat 
het concours hippique aldaar in 
1973 voor de twintigste keer 
werd georganiseerd. Het eve
nement in Buitenpost wordt 
steevast op de eerste woens
dag in augustus gehouden. De 
gemeente Opmeer {afleelding 
33, FS) laat weten dat de paar
densport daar op de eerste 
maandag in augustus vrij baan 
krijgt. 

OVERHEID 
In de buurlanden krijgt het 
fenomeen 'Open deur' ruime 
filatelistische aandacht. Hier 
gebeurt dat nog beperkt, al is 
er een toename zichtbaar. Of 
het nu om een 'Open Dag' op 
de militaire luchtbases van 
Leeuwarden of Twenthe {af
beelding 34, FS, MS) gaat, dan
wel om de Nationale Vlootda
gen in Den Helder {afleelding 
35, FS, MS): het zijn ware pu
bliekstrekkers. 
Sinds enige jaren houden de 
gemeenten eind september 
een zogenaamde Gemeente
dag, steeds met een wisselend 
thema. Verscheidene gemeen
ten vestigen de aandacht op 
deze dag (FS). 
Het zal u niet ontgaan zijn dat 
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Afbeelding 36 

de provincie Friesland dit ja; 
feest viert vanwege 500 ja; 
centraal bestuur in Frjslan, z 
als de provincie tegenwoord 
officieel heet. 

Op 9 juni werd hiervoor ee 
bijzondere postzegel uitgeg 
ven {afleelding 36). Het won 
dus een mooie zomer in Frit 
land, want het feest wor( 
hoofdzakelijk in de zomt 
maanden gevierd. Ook hii 
geldt dat de provinciale V W 
er alles over kan vertellen. 

FILATELIE 
De filatelistische evenementt 
in 'Philatelie' onbesproken 1 
ten, dat kan een auteur in ( 
blad niet maken. Maar d;i: 
kan moet het dan ook ma: 
bij blijven. Tenslotte heeft c 
blad een vaste rubriek Filatel 
tische euenementen, die u in f 
nummer vindt op de pagin<i 
418 en 419. 

Afkortingen: 
*: De vier in dit artikel voorkom« 
de stempelsoorten worden af 
kort: FS = frankeerstempel, M^ 
machinestempel, GS = gelegi 
heidsstempel en RS = reclaii 
iiandstempel 

Noten: 
': Zie ook Folklore door A. Smit; ai 
kei in 'Philatelie' van juli/augu>.i 
1981, pagina's 580 toten met 58 
h Zie Bloemen kleuren ons besti 
en... de economie door A.Hartstra 
D. Veenstra; 'Philatelie' van m.i 
1994, pagma's 179 toten met 18 
': Reclamehandstempels (19 
1970) werden in Nederland 
bruikt op grond van een overec 
komst tussen PTT Post en een a 
tal gemeentebesturen en tento« 
stellingscomités. Aalsmeer, Li 
en Waalwijk sloten de rij van pl.i 
sen met een reclamehandstem] 
Zie ook Reclamehandstempels en i; 
genheidsstempels door F.W. van c 
Wart (6e druk, 1986); uitgege\ 
door de Nederlandse Verenigi 
van Poststukken en Poststem] 
verzamelaars 
*: Zie ook: Eindelijk: de Tocfit 
Tochten  Elfstedentocht ook filaU 
tisch te njden; artikel in 'Philate 
van februari 1997, pagina's 105 
en met 110, alsmede de aflevei 
gen van de rubriek Thematisch pa 
rama van maart 1997 (pagina 2 
en mei 1997 (pagina .S88) 
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POSTKAHITOOR 

Nederlond Wolerlond  velletjes van 10 zegels 

9 JUNI: 
NEDERLAND WATERLAND 

Zonder dijken zou meer dan 
de helft van Nederland gere
geld onder water staan. Het 
uitgebreide netwerk van dij
ken en duinen in 
ons land is van 
groot belang voor 
een veilig en leef
baar Nederland; het 
vormt de basis voor 
een gezonde econo
mische ontwikke
ling. De bescher
ming tegen hoog 
water kwam gedu
rende eeu
wen neer 
op het bou
wen en on
derhouden 
van water
keringen. 
Door de re
cente hoog
waters van 
1993 en 
1995 is het 
belang van een duurzame 
hoogwaterbescherming nog 
duidelijker geworden. Het ge
volg is dat men hard aan de 
slag is gegaan, met als doel het 
op de vereiste sterkte brengen 
van alle primaire waterkerin
gen in ons land. In het jaar 
2000 moeten deze werkzaam
heden zijn afgerond. 

Zegelafbeeldingen: 
De twee Rijkswaterstaatzegels, 
die tegelijk het thema 'Neder
land Waterland' in beeld bren
gen, symboliseren de bescher
ming tegen zowel 
het zoute als het 
zoete water. Op de 
zegel van 80 cent 
zien we de Waal in 
de buurt van Deest, 
terwijl de zegel van 
100 cent wordt ge
domineerd door de 
Oosterschelde met 
de Plompe Toren 
bij het 'verdronken 
dorp' Koudekerke 
bij Haamstede. De ontwerper 
koos voor deze lokaties omdat 
ze het nieuwe beleid van Rijks
waterstaat goed weergeven: dat 
is nu meer gericht op het 
'meegroeien' met de omstan
digheden dan op het realise
ren van grote projecten. 

Ontwerp: 
Jaap van Triest is niet alleen de 
vormgever van de zegel die 
500 jaar centraal bestuur in 
Friesland herdenkt. Ook de ze
gels ter gelegenheid van het 
dubbele eeuwfeest van Rijks
waterstaat (die deel uitmaken 
van de langer lopende reeks 
'Nederland Waterland') zijn 
van zijn hand. Voor nadere ge
gevens over de bedenker van 
deze serie: zie de vermelding 
bij de emissie '500 jaar cen
traal bestuur Friesland'. 

9 JUNI: 
FRYSLAN 500 JAAR 

In 1498 legde Albrecht, hertog 
van Saksen, de basis voor een 
modem centraal bestuur van 
Friesland. Het was niet de eer

ste poging om 
Friesland on
der controle n e d e r i a n d 80 c 
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te krijgen; 
vele machtige 
heren vóór 
hem probeer
den een eind 
te maken aan 
de onderlinge 
strijd van de 
Friezen, Al
brecht stelde 

een Hoge Raad in, het 
hoogste en gerechtelij
ke bestuurlijk orgaan. 
Bij een college van zes 
regenten ontstond 
ook het instituut van 
de Staten van Fries
land. De staten kregen 
op hoofdlijnen be
perkte inspraak op het 

bestuur van de hertog. De Frie
zen lieten zich uiteindelijk een 
kleine eeuw 'vreemde heren' 
welgevallen. In 1581 eigenden 
de Staten van Friesland zich de 
souvereiniteit toe. 

Zegelafbeelding: 
De Frieslandzegel toont een 
kaart uit de zakatlas van Zacha
rias Heyns. Deze cartograaf 
legde het meest westelijke deel 
van het NederlandsDuitse 
Friese kustland, Frise Orientale 
en Occidentale, nauwkeurig vast, 
aldus ontwerper Jaap van 

Triest. De 
toenmalige 
benaming 
WestFries
land is hier
mee ver
klaard. In de 
kaart zijn de 
delen Wesler

en De Seuen 
Frieslfflid  vellen van 100 zegels Wolden groot 

ingeschreven; 
de Friese steden zijn oranje ge
markeerd. 

Ontwerp: 
Jaap van Triest (1957) door
liep de Akademie 
voor Beeldende 
Kunsten in Arn
hem. Hij studeer
de af op twee boe
ken: 'Panorama 
van de avantgar
des' en het in ei
gen beheer uitge
geven 'Auto  over 
de Citroen DS'. 
In 1983 vestigde 
hij zich als zelf
standig grafisch 
ontwerper in Am
sterdam. Sinds
dien heeft hij tien
tallen boeken en 
catalogi ontwor
pen voor uiteen
lopende op
drachtgevers. 
Zijn werk werd diverse malen 

Il bekroond bij de keuze van de 
I best verzorgde boeken. 

29 JUNI: 
SPLITSING KPN 

Op 29 juni nemen post en tele
com binnen Koninklijke PTT 
Nederland afscheid van elkaar. 
Er ontstaan dan twee zelfstan
dige ondernemingen: een tele
communicatiebedrijf en een 
bedrijf dat zich bezig houdt 
met logistiek en distributie. Er 
is de afgelopen negen jaar be
wust gewerkt aan deze schei
ding. De twee bedrijven zijn fi
nancieel solide en werken bei
de al intensief op de interna
tionale markten. Door de split
sing zullen de twee nieuwe be
drijven zich beter kunnen pro
fileren. Het biedt de mogelijk
heid om op de juiste manier 
de eigen strategie te bepalen. 
Bovendien maakt de tweede
ling een betere waardebepa
ling van de aandelen mo
gelijk; dat is met name 
voor de buitenwereld van 
belang. 

Zegelafbeeldingen: 
De symboliek van een be
drijf dat ooit één was en 
nu in tweeën wordt ge
splitst is volop terug te 
vinden in deze emissie. 
De twee zegels (één voor 
Telecom en één voor de 
TNT Post Groep) zitten 
samen in het vel. Filate
listen zullen ze waar
schijnlijk als paartje ver
zamelen, maar de ont
werpers richten zich duidelijk 
op de 'gewone gebruiker'. Die 
verricht een veelzeggende 
handeling als hij de twee ze
gels van elkaar scheurt. On
danks die tweedeling behoudt 
elke zegel zijn eigen waarde en 
dat is ook de gedachte achter 
de scheiding van de twee be
drijfsonderdelen. 

Ontwerp: 
Haico Beukers (1960) en Mar
ga Scholten (1966) kennen we 
nog van de baanbrekende za
kelijke postzegels 'aan de rol' 
die vorig jaar, verpakt in doos
jes van honderd stuks, aan de 
loketten verschenen. De twee 
werken samen onder de naam 
Beukers Scholten grafisch ont
werpers voor advies en vorm

geving. Het jon
ge duo heeft tal 
van projecten 
onder handen. 
De uitgangspun
ten voor hun 
werk zijn: diver
siteit in het 
werk, doel
treffende advie
zen en heldere, 
originele vorm
geving. 

7 JULI: 
CULTUURSERIE 

Eén eeuwfeest en twee 'hon
derdjarigen' staan er op 7juli 
op het emissieprogramma. 
Herdacht worden het hon
derdjarig bestaan van de Ko
ninklijke Bibliotheek (KB) in 
Den Haag en de geboorteda
gen van de graficus Maurits 
Escher en de schrijver Simon 
Vestdijk. De ontwerper van de 
zegel stond voor de moeilijke 
opdracht deze drie aanleidin
gen in onderling verband te 
brengen. Hij deed dat door 
het boek als bindend element 
te gebruiken: als medium 
waarin het werk is verschenen, 
als medium waar afbeeldingen 
van de werkelijkheid de illusie 
van die werkelijkheid oproe
pen en als object van een rijke, 
nationale verzameling. 

Zegelafbeeldingen: 
Bij de KBzegel ligt de nadruk 
op de depot en raadpleeg
functie van dit instituut. 
Rechts op de zegel is een stuk 
uit de bijzondere collectie van 
de bibliotheek te zien: het 

EstherAestdijk  vellen van 100 zegels (50 x 2) 

Splitsing KPN  vellen van 100 zegels (50 x 2) 

Koninklijke Bibliotheek  vellen van 100 zegels 

Geuzenliedboekje, ooit eigen
dom van Willem van Oranje. 
Vestdijk is herkenbaar afge
beeld; zijn portret is gemon
teerd over een boekpagina van 
het essay Fantoche. Voor de 
Escherzegel werd een foto ge
bruikt waarop de kunstenaar 
getuige is van de onthulling 
van de wandschildering Meta
morphose in het Haags postkan
toor. 

Ontwerp: 
Felix Janssens (1966) is ver
bonden aan Bricolage Scientifi
quem Rotterdam en afficheert 
zich op zijn briefpapier onder 
meer als Ud van liet Sober den
ken genootschap. Hij studeer
de in 1992 cum laude ai aan de 
Academie voor beeldende 
kunsten St. Joost in Breda. Se
dertdien heeft hij een groot 
aantal projecten gerealiseerd: 
posters, catalogi, educatieve 
opdrachten, tijdschriften en 
boekontwerpen. Momenteel 
werkt hij voor opdrachtgevers 
als het Stedelijk Museum in 
Schiedam, het maandblad 
voor de architectuur Archis en 
de Kunstverein Hannover. 
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Vier poststukken in de categorie 'militaire post', het gaat om een verzamelgebied met lange geschiedenis 

MILITAIRE POST 
De Fransen hebben grote 
belangstelling voor de 
militaire post, die op een 
heel lange geschiedenis 
kan bogen. Al vanaf het 
begin van de zeventien
de eeuw komen er brie
ven voor met de geschre
ven aanduiding Armee, 
gevolgd door de naam 
van een generaal of be
velhebber. Het Franse le
ger vocht destijds in de 
Spaanse Successieoor
log. Ten tijde van de 
Franse inval in de Ne
derlanden van 1672 
komt dit soort aanduidin
gen ook voor en wel 
steeds veelvuldiger als 
gevolg van het feit dot de 
Franse legers steeds ver
der over Europa uitwaai
erden. De eerste stem
pels stammen uit het jaar 
1706: AR (mée) De VIL
lARS, AR. de FLANDRE, 
etc. 
Over de geschiedenis 
van de Franse militaire 
post  die onder de rege
ring van Lodewijk XIV 
goed werd georgani
seerd  is heel veel be
kend en beschreven. 
Maar ook nu nog is de 
Poste aux Armées een 
groot apparaat met een 
veelheid aan stempels en 
andere postale aandui
dingen. 
Over de contemporaine 
Poste aux Armées is min
der bekend. Het Franse 
blad La Philatelie 
Franfoise van januari en 
februari van dit jaar pu
bliceerde een groot over
zichtsartikel met heel veel 
illustraties over dit onder
werp. De Poste aux 

Armées bedient trouwens 
niet alleen de landstrijd
krachten, maar ook de 
luchtmacht en de marine 
ressorteren onder deze 
dienst. Tegenwoordig 
worden ook wel eigen 
stempels gebruikt, bij
voorbeeld met de tekst 
Poste Navale. 

KAMEELRUITERZEGELS 
In het Engelse blad Gib
bons Stamp Monthly 
van maart en april van 
dit jaar schrijft Richard 
Stock een uitvoerig arti
kel over een emissie die 
ook een militaire achter
grond heeft: de zoge
noemde kameelruiter
postzegels van Soedan. 

Komeelruiterpostzegels s|eik 
stond model, militair ontwierp 
ze 

In het genoemde land 
voerde het Britse leger 
een militaire campagne 
tegen de opstandige 
Derwisjen; de Engelse 
bevelhebber Kitchener 
wilde voor het deel van 
het gebied dat al onder 
Britse controle stond 
postzegels hebben. Een 
kapitein van de infante
rie, die mede tot taak 
had militaire landkaarten 
te maken, kreeg op
dracht binnen vijf dagen 
voor een ontwerp te zor
gen. Deze officier liet 
zich inspireren toen hij 

een postruiter zag. Hij 
wist een bevriende sjeik 
zover te krijgen dat hij 
zich als model leende 
voor zijn ontwerp. Het 
ontwerp werd door 
Kitchener aanvaard en 
doorgezonden naar de 
bekende Britse drukkerij 
De La Rue. In Engeland 
werd het ontwerp een 
beetje aangepast, waar
na een hele reeks zegels 
werd gedrukt. Dat was in 
1898. In de daaropvol
gende jaren zijn veel 
waarden van de kameel
ruiterzegels voorzien van 
diverse opdrukken. 

VERANDERDE 
POSTZEGELS 
In het maartnummer van 
hetzelfde blad schrijft Ja
mes Buchan een aardige 
beschouwing over het 
verschijnsel opdrukken. 

Nieuwe waardeaandui

dingen (zoals bij de be
kende Duitse inflatieze
gels), andere doeleinden 
(bijvoorbeeld gewone 
zegels die dienstzegels 
werden), verandering 
van politiek regime, 
voorafstempelingen (zo
als de Amerikaanse pre
cancels)  Buchan zet het 
allemaal op een rijtje en 
dat kan bijzonder nuttig 
zijn voor veel verzame
laars. 

BOERENOORLOG 
HERDACHT 
International Stamp & 
Exhibition News  ook 
een uitgave van Gibbons 
 is een publicatie die te
gen portokosten verkrijg
baar is. In het winter
nummer meldt het blad 
dat volgend jaar in 
Bloemfontein (ZuidAfri
ka) een grote tentoonstel
ling wordt georgani
seerd. Aanleiding is het 
feit dat het dan een eeuw 
geleden is dat de tweede 
Boerenoorlog begon. 

Boerenoorlog weerslag in fi
latelie 

Opdrukzegels leuk verschi|nsel 

Die oorlog, die uiteinde
lijk tot de ondergang vai 
de BoerenrepubTieken 
zou leiden, kreeg een 
grote weerslag in de file 
telie, met als gevolg een 
interessant en gewild 
verzamelgebied. De ten 
toonstelling  Abophil 
100zal deel uitmaken 
van een grote algemene 
herdenking. Het is de b« 
doeling dat delen van di 
expositie na afloop nog 
elders in het land ge
toond worden. Meer in
formatie is verkrijgbaar 
h\\ Abophil /00 ; het 
adres is P.O. Box 702, 
Bloemfontein 9300, 
ZuidAfrika. 

ARCHIEVEN GAAN OPEN 
Het openbaar worden 
van allerlei Oostduitse 
overheidsarchieven bet« 
kent dat ook voor de file 
telie veel tot voor kort or 
toegankelijke informatie 
ter beschikking is geko
men. Tal van vragen 
over de achtergronden 
van diverse emissies kur 
nen nu eindelijk beant
woord worden. 
Dat is nu ook het geval 
met de Leipziger Alesse 
zegels uit 1947, die noc 
onder de verantwoorde 
lijkheid van de gezamer 
lijke geallieerde militain 
autoriteiten verschenen 
Van die zegels zijn twe« 
verschillende drukken ei 
vier tandingen bekend. 

Het begon er al meteen 
mee dat de drie westelij 
ke geallieerden akkoorc 
gingen met het ontwerp 
maar dat de ploatselijkf 
Russische commandant 
bezwaren had. Het duu 
de een tijdje alvorens 
een hogere Rus alsnog 
akkoord ging. Toen 
bleek een snelpers van 
de drukkerij in Leipzig 
kapot te zijn die werd 
vervolgens door de Rus 
sen meegenomen als 
h ii I

ersteibetalmg, waarnc 
alleen een kleine hand 
pers overbleef. Omdat 
de kolen op waren moe 
het drukken geheel wor 
den gestaakt. De ver
vaardiging werd daorn 
door de Berlijnse staats 
drukkerij overgenomen 
maar die moest tot eine 
oktober 1947 wachten 
totdat de Russisch beve . 
hebber zijn toestemmin 
daarvoor had gegeven 
Kortom, een heerlijk kk 
je voor de posthistoric 



oziger Messezegek 
ïven boven water 

geschiedenis komt dankzij geopende or

de Deutsche Briefmar
nZeitung van 13 
aart jl. doen Peter Fi
ler en Alfred Peter er 
voerig verslag van. 

[EN GEEFT PLEZIER 
stzegelvereniging De 
latfout maakt in net 
luarinummer een klei
opmerking over het 
rvelletje met de nul
itszegel. De leden 
bben geconstateerd 
t in de velletjes enkele 
setringetjes en een 
■arte stip te vinden 
ri. In dezegel zelf zijn 
iter geen foutjes aan
troffen. 

Ook over de afmetingen 
van de nulcentszegel 
kan iets v/orden gezegd. 
De op pagina 92 in 'Phi
latelie' van februari jl. 
gegeven maten van 12.4 
bij 17.4 centimeter zijn 
niet absoluut. Er komen 
velletjes uit de Postcata
logus die niet meer dan 
12 bij 17 centimeter me
ten  en dat is inclusief 
de lelijke plakrand. Het 
is het blad Hertoigpost 
van de postzegelvereni
ging Den Boscn dat deze 
opmerking maakt. 

Onder de titel Een inte
ressant poststuk is in het 

laatste nummer van 
1997 van de postzegel
vereniging Goeree
Overfwkkee een bijzon
dere briefkaart afgedrukt 
uit 1903. Deze kaart is 
een particulier bedrukte 
briefkaart die op de 
schrijfzijde is voorzien 
van een postwisselachtig 
formulier voor het over
maken van 'groeten/kus
jes'. De langs de randen 
aangebracrite cijferreek
sen in cirkel zijn op hun 
beurt enigszins verwant 
aan het Postbewijs. 

Het minste dat ervan kan 
worden gezegd is, dat 
het een ongewoon stuk 
is. Het verdient absoluut 
een plaats naast de 
kaarten met de aandui
ding ZOP ('zie onder 
postzegel') en de aan de 
Postzegeltaal ontleende 
'geheime' boodschap
pen. 

Kunnen gerepareerde 
zegels in een verzame
ling worden opgeno
men? En hoe kan men 
zien of een zegel gere
pareerd is? Dat zijn vra
gen waarop De Globe
koerier ( Ie kwartaal 
1998) probeert een ant
woord te geven. Het is 

BRIEFKAART 
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ongewoon stuk en dot is het, deze Binnenlandsche Kus en Groetwissel 

overigens een precair 
onderwerp, want met 
een gerepareerde zegel 
vult men dan wel een 
gaatje in de collectie, 
maar is het ook een aan
winst? Daarover wordt 
heel verschillend ge
dacht. 

De rijdende postkantoren 
die van 1939 tot 1979 
bij PTT dienst hebben ge
daan zijn goed geweest 
voor heel veel bijzondere 
afstempelingen. In De 
Loupe van de postzegel
vereniging Leusden 
wordt een aantal daar
van afgebeeld. 

Over H.P. Berlage, archi
tect en kunstenaar op ve
lerlei gebied, volt veel 
(meer) te zeggen. Zo sluit 
de postzegeTclub Almelo 
in zijn blad van april een 
artikel af over de door 
Berlage ontworpen geïl
lustreerde briefkaarten 
met stadsgezichten uit de 
jaren 1924 tot 1926. 
Naar aanleiding van dit 
artikel kan worden opge
merkt, dat het besluit van 
PTT in de jaren twintig 
om zegels en postwaar
den door kunstenaars te 
laten ontwerpen nog al
tijd uniek is. Wi j hebben 
daaraan veel bijzondere 
postwaarden te danken, 
ook heden ten dage nog. 
Weliswaar zijn er verza
melaars die daar anders 
over denken en die mop
peren over nieuwe uitgif
ten die geen 'mooie 
plaatjes voorstellen. 
Maar niettemin wordt, 
bij het terugkijken naar 
eerdere emissies, duide
lijk dat de nu verguisde 
uitingen van moderne 
kunst na een aantal jaren 
toch beter worden ge
waardeerd. 

Een nieuwe bijlage in
houdende de posttarie
ven in NederlandsIndië 
voor drukwerk, braille, 
documenten, monsters en 
nieuwsbladen is bij het 
maartnummer gevoegd 
van ZWP (Studiegroep 
ZuidWest Pacific). Het 
gaat daarbij opnieuw 
om een waardevolle 
aanvulling van de Indi
sche posttarieven, nadat 
eind 1997 al een tarie
venlijst voor postwaarde
stukken is verschenen 
(zie hiervoor "Philatelie" 
van april, pagina 251). 

Voor de luchtpostverza
melaars bevat De Aero
Philatelist van januari 
een bijzonder artikel van 
Portugese hand over de 

KLMverbinding tussen 
Amsterdam. Porto en Lis
sabon. Het betreft een 
geregelde dienst die be
gon in april 1940. Het 
bijzondere ervan was 
dat er voor de post daar
door een mogelijkheid 
ontstond aansluiting te 
vinden op de Clipper 
naar de Verenigde Sta
ten. 

De post, onze troost in 
het leven is een gevleu
geld woord van de Fran
se dichter/schrijver Vol
taire (16941778). Ook g | 
heden ten dage heeft 
deze uitspraak  zeker 
voor de filatelie  nog 
een diepe betekenis. De 
puntige opmerking vormt 
een mooie afsluiting van 
een stukje geschiedenis 
van de Franse posterijen 
op postzegels. Deze ge
schiedenis is te vinden in 
De Sleutelpost (Leiden) 
van het eerste kwartaal. 

In Themabelga van eind 
1997 (blad van de Belgi
sche thematische verza
melaars) staat een artikel 
over de voorlopers van 
de (vier) Kerkelijke Sta
ten. Het zijn de ambts
halve afstempelingen 
(lees portvrijdommen) uit 
ruwweg de jaren 1815 
tot 1851 met afbeeldin
gen, lijsten van de kanto
ren in de vier staten in 
kwestie en een tarieven
lijstje. 

De decembereditie van 
de Nieuwsbrief wan de 
American Society for 
Netherlands Philately 
(Amerikaanse Neder
landverzamelaars) be
vat een brief die de ver
eniging heeft ontvangen 
van Teun Hoeks, ontwer
per van de kinderzegels 
1997. Hij zegt in die 
brief dat de bekendste 
sprookjes ergens in je 
geest opgeslagen blijven. 
Om de opdracht uit te 
voeren heeft hij wat met 
de standaardindrukken 
gestoeid en ze tot een 
minder traditionele versie 
verwerkt, een versie die 
ook op het kleine postze
gelformaat herkenbaar 
zou moeten zijn. Overi
gens is het gehele ont
werpproces steeds in sa
menspraak met de PTT 
en de Stichting Kinder
postzegels verlopen. Met 
veel van de tijdens dit 
overleg geuite voorkeu
ren  onder andere het 
gebruik van heldere 
kleuren  is rekening ge
houden. 

465 
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Noten: 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 dan 
wil dot zeggen dot de gegevens von 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philolelie' van moart (3) 
opbladzi|de223 

Als bi| een zegel geen omschriiving 
wordt gegeven don is de zegel of de 
omschriiving ervan (nog) niet door de 
samenstelster van deze rubriek ont
vongen 

Alleen nieuwe emissies von londen die 
worden erkend door de Wereldpost
vereniging worden vermeld, dit houdt 
echter met automotiscb m dot derge 
li|ke emissies in tentoonstelhngscollec
ties mogen worden opgenomen 

EUROPA 

AIDERNEY 
102  '98 . Eenentwintig jaar dui
kersvereniging; duikapparatuur. 
20,30,37,43,63 p.; blok inet 
alle waarden. Resp. duiker en mo
torschip 'Point Law', aqualong 
(1943) en stoomsthip 'Stella', dui
kershelm (1845) en zeilschip 'Li
verpool', duikershelm (1840), 
open duikershelm (1829). 

ANDORRA FRANS 
4 5  ' 98 . Serie natuur; 'Pinsè 
comij (boomvink). 
3.80 F. Van bessen etende vink. 
86'98.Wereldvoetbalbeker 
1998. 
3. F. Spelmoment. 
20 6  ' 98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
3. F. Muziekfestival. 
Zonder datum. Twintig jaar Ro
tary in Andorra. 
3. F. Beeldmerk omgeven door 

Zonder datum. 'Mesa de Vila'. 
4.50 F. 

ANDORRA SPAANS 
23 2  ' 98 . Olympische winter
spelen Nagano 1998. 
35 P. Afdaling. 

BULGARIJE 
102  ' 98 . Honderdste geboorte

dag van schrijver/regisseur Ber

toH Brecht (18981956). 
120 L Portret (met bril). 

CYPRUS 
Afbeelding melding 5/394. 

DENEMARKEN 
Afbeelding melding 3/226. 
2 8  5  ' 9 8 . Verbinding over de 
Grote Belt ('Storebaeitsforbindel
sen'). 
5. kr. Tweemaal met verbindend 
vignet. Resp. Westbrug, vignet 
met eiland Sproge, Oostbrug. 
2 8  5  ' 9 8 . Nieuw posten tele
museum. 
3.75,4.50,5.50,8.75 kr. Resp. 
postbode (1922) met postverorde
ning van Christian IV (2412
1624); man met morseapparaat 
(1910), invoering van poststem
pels (negentiende eeuw); telefo
niste (1910), telefoontoetsen to
feltoestel DABO (1980); moderne 
postbode, druktoetsen als symbool 
modern telefoontijdperk. 

DUITSLAND 
164 '98. 'Für uns Kinder'. 
Blok met zegel van 110 Pf. Gesti
leerde onderwaterwereld. 
164  ' 98 . Negenhonderdste ge
boortedag van benedictines Hilde
gard von Bingen (10981179), 
stichteres van kloosters Ruperts
berg bij Bingen en Eibingen boven 
RücTesheim. 
100 Pf. Hildegards visie op de le
venskring. 
164  ' 98 . Zevenhonderdvijftig 
jaar cisterziénzer abdij 'Sankt Ma
rienstern'. 
110 Pf. Gezicht op het klooster. 
164  ' 98 . Tweehonderdvijftig 
joar markgrafelijk operagebouw 
in Bayreutri. 
300 Pf. Gezicht op de operazaal 
met vorstelijke loge en Pruisische 
adelaar. 
2 2  4  ' 9 8 . Literatuur; Ernst 
Jünger (18951998). 

110 Pf. Portret. 
75 '98 . Europa 1998; thema 
'notionale festivals'. 
110 Pf. Twee gestileerde duiven in 
zwart/rood/goud afgebeeld op 
'Europa' boom. 
75 '98 . Honderdvijftig jaar 
'Paulskirchen'grondwet/vijftig 
jaar parlementsraad. 
Blok met 110,220 Pf. Resp. par
lementsraad (1 september 1948, 
Bonn), 'Paulskirchenverfossung' 
(18 mei 1848, Frankfurt/Main). 
75'98.Vijft ia jaar Duitse plat
telandsvrouwenbond. 
110 Pf. Doelstellingen in cursief 
schrift. 
75 '98 . Milieu; toeslagzegel. 
110+50 Pf. Symbolische voorstel
ling van kust en meer (zee). 

ESTLAND 
Afbeelding melding 5/394. 
164 '98 . Wereldvoetbalkam
pioenschap Frankrijk 1998. 
7. kr. Spelmoment. 
164 '98 . Frankeerzegel; 
staatswapen. 
10 s. 

FINLAND 
Afbeelding melding 5/394. 
75 '98 . Honderdvijftigste ver
jaardag van het Finse volkslied 
'Vart land' (ons land); tekst van 
Johan Ludvig Runeberg (1804
1877) en muziek van Fredrik Pa
cius (18091981). 
5. Fm. Eerste noten volkslied af
gebeeld op vlag, merengebied. 
75  '98 . Honderd jaar Finse 
scheepvaort/tochtia jaar scheep
vaartonderzoek; scnepen; Noordse 
emissie^''. 
2.80,3.20 Fm. Resp. schip 'Aran
da'(Antarctica in 19891990 en 
in 19951996), driemaster'Vega' 
(expeditie 18781880 O.I.V.A.E. 
Nordenskiöld) en gedeelte route. 
46  '98 . Honden; postzegel
boekje met acht zegels '1 e klas'. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 5/394. 

2 7  4  ' 9 8 . Honderdvijftig jaar 
afschaffing slavernij. 
3. F. Symbolische voorstelling, 
jaartallen 18481998. 
45'98. 'LeGoisl ledeNoir
moutier  Vendee'. 
3. F. Eilandgezicht. 
115  '98 . Honderd jaar bond 
'rechten van de mens'. 
4.40 F. Mens met vlindervleugels, 
beeldmerk (weegschaal). 
l l 5 '98. 'LesJournéesdeLa 
Lettre' met als thema 'de brief in 
de loop der tijd'. 
Verticale strook met zes zegels van 
3. F. en vignet; postzegelboekje 
met twaalf zelfklevende zegels. 
Resp. vignet met sterrenhemel en 
'La lettre au fil du temps', duif be
zorgt brief bij ark van Noach, 
Egyptenaar schrijft hierogliefenta
blet, marathonloper met brief be
stemd voor Athene, ridder te paard 
met op vulpen lijkend zwaard en 
brief, man met twee ganzenveren, 
postbestelling in de ruimte (van 
wereldbol stappende besteller post 
brief in gleuf van de maan). 
185  '98 . Schilderkunst; Pablo 
Ruiz Picasso (18811973)". 
6.70 F. Schilderij 'Le Printemps' 
(lente). 
185  ' 98 . Muziek; Spaons com
ponist, muziekcriticus en schrijver 
Henri Collet (18851951). 
4.50 F. Portret, detail van muziek
partituur ('Symphonie de l'Alham
bra'?). 
2 6  ' 98 . Eenenzeventigste con
gres Franse postzegelbond, Duin
kerken. 
3. F. 'Beeld van 'reus', 'SaintÉloi' 
met aparte klokkentoren, 'bateau 
feu de France' (vuurtoren) in 
Duinkerken. 
86'98.'LeMontSointMicher. 
3. F. Gezicht op kapel gebouwd 
op granietrots (aartsengel Michael 
zou begin 8e eeuw ziin versche
nen aan Aubert, bisscnop van 
Avranches, die op de bewuste rots 
een kapel liet bouwen). 
156  ' 98 . Europa 1998; thema 
'nationoie festivals'. 

3. F. 'Fête de la musique' op 21 
juni (symbolische voorstelling, o 
nerdersfluit spelende bosgocTPa 
296  '98 . 'Baie de Somme'. 
3. F. Gezicht op de meanderem 
rivier de Somme. 

GIBRALTAR 
Afbeelding melding 5/394. 
Zonder datum. Europa 1998; 
thema 'nationale festivals'. 
26,38 p. Beide tweemaal. 'Na
tional Day' kostuums. 

GROENUND 
52 '98 . Geschiedenis; Deens 
Groenlandse verdrag van 1950 
4.50 kr. Portretten van politici 
Augo en Frederik Lynge (eerste 
Groenlandse volksvertegenwoo 
digers in het Deense parlement 
295  '98 . Europa 1998; then 
'nationale festivals'. 
4.75, lO.kr. Bekroonde kinde 
tekeningen. Resp. vrolijke gezi( 
ten (Atuarfik Ukoliusoq), vierin 
dag van het kind op 1 juni(Edv 
Kruse). 
295 '98 . Toeslagzegel ten bi 
von de 'Women's Society' van 
Groenland. 
4.50f0.50kr. Portret van Kath 
ne Chemnitz, initiatiefneemster 
oprichting 'Vifomen's Society'. 

GROOTBRinANNIË 
236  '98 . Vijftig jaar'Nation! 
Health Service'. 
20,26,43,63 p. Resp. 'per dai 
geven 10.000 donoren bloed' 
(handen vormen hart), 'per dai 
worden 1.7 miljoen recepten ui 
geschreven en geleverd' (volwc 
sen hand en kinderhand grijper 
elkaar), 'per dag worden tweec 
zend babies geboren' (handen 
maken wiegende beweging), '1 
duizend poliklinische patiënten 
per dag' (vingers voelen pols). 

GUERNSEY 
102 '98 . Wandtapijten met 
schiedenis van Guernsey (1OOC 
2000). 
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p. Tienmaal. Resp. St. Martin 
e eeuw), St. Saviour (12e 
w), Vale (13e eeuw), St. Somp

i(14eeeuw),Torteval(15e 
w), kasteel (16e eeuw), St. An

M l 7e eeuw), bos (18e eeuw), 
*ierreduBois(19eeeuw),St. 
jr Port (20e eeuw); ook ver

jbaar in postzegelboekjes. 

NGARIJE 
eelding melding 5/394. 
■3'98. Kunst; 'Art Nouveau', 
lendstil' (vier 'Zsolnoy' kunst

rwerpen van de tentoonstelling 
NouveauDown of the 20th 
ury'; Zsolnoy: fabriek in Pecs 
853)Tf. 
24,30,95 Ft. Resp. voos met 
lelding van lelieplukkend 
sje (beeldhouwer Sandor Apóti 
1899), school met vlinders op 

KMihólyKopós, 1901),groe

aos met afbeelding von tulp 
ilder Josef RipplRónai, 1898), 
lol 'eosin' met deksel en slak/ 
jalvormige pootjes (schilder 
:ló MottyosovsikyZsolnay). 
4  ' 9 8 . Eenenzeventigste dag 
de postzegel; tweehonderd

ig [oar wetgeving posterijen 
Maria Theresa; toeslagzegels. 
10,30+10Ft.;blokvanl5ü 
lesp. postiljon met op achter

id routekaart ZoloGyör, pos

1 met ander detail routekaart 
ie\ van Maria Theresa; met 
', paarden bespannen post

5. 

LAND 
 ' 9 8 . Fronkeerzegels; vogels, 

b (tweemaal), 35,40,45, 
I., £ 2. Resp. Columba polum

Turdus meruia, 'goldcrest', 
cola torquato, Choradrius hio

a, Turdus philomelos, Accipiter 
s, 'song thrush', 'sparrow

k', Anas acuta. 
 ' 9 8 . Paardensport. 
32,40,45 p. blok met de vier 
rden. Resp. concours hippique 
iderdvijfentwintigste verjoar

von de 'Dublin Horse Show'), 
!e Day Eventing' (dressuur, 
)udingsproef, concours hippi

, 'Gymkhana' (voor kinde

dressuur. 

ITALIË 
2 8  3  ' 9 8 . Honderdvijftig jaar 
joodse emancipatie in Itolië. 
800 L. Decreet in lijst, menora 
(zevenormige kandelaar, tevens 
embleem staat Israël). 
3 4  ' 98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
800,900 L. Resp. jazzfestival in 
Umbrië (jazzmuzikant, trompet), 
filmfestival Giffoni (afbeelding 
van jongen met hondje ontleend 
aan filmfestival 1997). 
4 4  ' 98 . Serie 'artistiek en cultu

reel erfgoed'. 
800 L. Vijfhonderdste verjaardag 
van 'Il Cenocolo' ('het laatste 
avondmaal') van Leonordo da Vin

ci (14521519). 
84  ' 98 . Serie 'het melodrama 
en het Italiaans lyrisch theater'. 
800 L. Tweemaal. Resp. vierhon

derd jaar melodrama (twee to

neelkostuums naar idee van Ber

nardo Buontalenti, lelie van Flo

rence), honderdvijftigste sterfdag 
van Gaetono Donizetto, 1797

1848 (portret en partituur). 
184  '98 . Serie'toerisme'. 
800 L. Viermaal. Resp. Livigno, 
ElbaMorciono Marino, Marino, 
Otronto. 
184  '98 . Serie'artistiek en cul

tureel erfgoed'; dom van Turijn 
(tentoonstellen van de 'Soera Sin

done': lijkwade van Christus). 
800 L Dom en lijkwade. 
23 4  ' 98 . Serie 'economische 
beurzen'. 
800 L. Internationale beurs von 
Sardinië, Cogliori (kerk, beursge

bouw, vlaggen van Italië, Sardinië 
en Europa, tamboer). 
3 0  4  ' 9 8 . Slag bij Postrengo 
honderdvijftig jaar geleden. 
800 L Schilderij'Corica del Carabi

nieri, Postrengo 1848' (schilder Se

bastiane De Albertis (18281897). 
115  '98 . Serie 'economische 
beurzen'. 
800 L Beurs van Paduo. 
l l  5  ' 9 8 . Italiaanse sport; Ju

ventus nationaal kampioen voet

bal Italië 19971998. 
800 L. 
185  '98 . Serie'scholen en uni

versiteiten'. 
800 L. Polytechnische universiteit 
van Turijn. 

225'98.'P.A.M.'(Programma 
Alimentäre Mondiale: wereldvoed

selprogramma) 
900 L. 
3 0  5  ' 9 8 . Vierde internationaal 
congres 'fossielen, evolutie, mi

lieu'. 
800 L 
3 0  5  ' 9 8 . Serie 'artistiek en cul

tureel erfgoed'. 
800 L. 'Certoso Santo Maria di Pe

sio' (kloosterhof met zuilengang). 

JERSEY 
Afbeelding melding 5/394. 
l l  8  ' 9 8 . Vogels, I IP . 
4,22,26,31,32,35,44,500. 
Resp. Morus bossanus, Charocfrius 
hioticulo, Pluviolis squatorola, Plu

vialis opricario, Tringo nebuloria, 
Numenius orquoto, Lorus orgonto

tus, Larus morinus. 
l l  8  ' 98 . 'Days Gone By'(ver

vlogen jaren); zelfklevende 
zegels^'. 
'Bailiwick Minimum Postage Paid' 
(binnenlands tarief van 20 p.) 
Resp. cider maken, vervoer van 
aardappels per poord en wogen, 
bijeennolen van zeewier ('vraic') 
voor bemesting, handmatig koei

en melken. 
118  '98 . Vissen, NI. 
20,24,31,37,43,63 p. Resp. Di

centrarchus lobrox, Aspitriglo cu

culus, Raja botis. Scomber scom

brus, Goleorhinus galeus, Lobrus 
mixtus. 

KROATIË 
2 5  3  ' 9 8 . Historische gebeurte

nissen uit 1848. 
Vel met zesmaal drie zegels van 
1.60,4., 1.60 kn. Resp.'slag bij 
Moor op 30 december 1848' (de

tail van litho. Wenen 1848) en 
vlag van Bonus Josip Jelacic, por

tret van Bonus Josip Jelacic (aetoil 
van schilderij van Ivon Zosche), 
zitting Kroatisch parlement 1848 
(schilderij van Drogutin Weingärt

ner, 1885). 
74  '98 . Honderdste geboorte

dag van kunstverzomeloor/schil

der Ante Topic Mimaro (1898

1987). 
2.65 kn. Portret en voorwerpen 
uit kunstverzameling (schilderij 
'appels' van Edouard Monet, 

bronzen borstbeeld van Griekse 
godin, detail van Griekse terracot

ta vaas, bronzen beeldje van jon

gen 'putto' uit Andrea del Ver

rochio). 

LETLAND 
14 3  ' 98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
30 s. Korenfestival. 

LITOUWEN 
162  '98 . Onafhankelijkheids

dag. 
50,90 c. Portretten van resp. 
geestelijke Alfonsos Petrulis 
(18731928), advocaat Jokubas 
Sernos (18881926). 
162  '98 . Tachtigste verjaardag 
onafhankelijkheidsverklaring. 
Blok van 6.60 Lit. Zegel met tekst. 
16 2  ' 98 . Honderd jaar volks

lied. 
Blok van 5.20 Lit. Zegel met tekst 
en Kudirka monument, blok met 
muziek. 

MALTA 
2 6  2  ' 9 8 . Kiest Valletta tot cul

turele hoofdstad van Europa 
1998. 
Blok van 26 c. Gezicht op oude 
Valletta in de zeventiende eeuw 
(doorlopend op blok). 

MAN 
Aanvulling melding 3/227 'fron

keerzege^, flora': wetenschappe

lijke nomen resp. Trifolium re

pens, Knoutio orvensis, roos 'Prin

cess of Wales', Narcissus pseudo

narcissus, Cirsium vulgare. 
Aanvulling melding 3/227 'Vi

kingschepen': behalve londnoom 
'Isle of Man' in runentekens 
'MAUN'(Man, 8e/9e eeuw)''. 

MOLDAVIË 
2 8  2  ' 9 8 . Olympische winter

spelen Nagano 1998. 
10,45b.,2.20L.Resp.olpine

skiën, kunstrijden voor paren, 
biotlon. 

MONACO 
3 3  ' 98 . Vijftig jaar Monegos

kisch Rode Kruis. 
5. F. Portretten van Monegaski

sche voorzitters prins Louis II, 

prinses Grocia Patricio, prins Rai

nier III, Prins Albert. 

NOORWEGEN 
Afbeelding melding 5/395. 

OEKRAÏNE 
142 '98 . Olympische winter

spelen Nogono 1998. 
20 k. Tweemaal. Resp. biotlon, 
kunstrijden. 

OOSTENRIJK 
Afbeelding melding 5/395. 
155  '98 . Honderdvijfenzeven

tig jaar 'Tiroler Landesmuseum 
Ferdinandeum'. 
7. S. 'Tyrolio' als beschermvrou

we van de wetenschap afgebeeld 
op lidmaatschapsdiploma (vanaf 
1825). 
155  '98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
7. S. Opening 'Wiener Festwo

chen' voor het stadhuis van We

nen. 
155  '98 . Honderd jaar'Ybbs

talbohn'. 
6.50 S. Stoomlocomotief BR Yv 
(BR=Baureihe). 

POLEN 
51  ' 9 8 . Olympische winterspe

len Noaano 1998. 
1.40 Zl. Schansspringen. 
141'98.Wenszegels. 
Zegels met B, A. Resp. hond met l 

shirt met afbeelding van kot, kot 
met hondenshirt. 
1 5  l  ' 9 8 . Fronkeerzegels; Pool

se herenboerderijen/londgoede

ren. 
Zegels met B, A. Resp. in Lunoch, 
in Czornolesie. 

PORTUGAL 
Afbeelding melding 5/395. 
3 0  4  ' 9 8 . Honderdvijftig jaar 
Portugese industriebond. 
80. e. Symbolische voorstelling. 

ROEMENIË 
29 1  ' 98 . Honderd jaar indus

trie en handelskamer, Boekarest. 
700 L met vignet. Modern ge

bouw, vignet met oude gebouw. 
52 '98 . Olympische winterspe

len Nagano 1998. 
900,3900 L. Resp. biotlon, kunst

m 
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rijden op de schaats. 
Zonder datum. Europa 1998. 
900,3900 L. Resp. klavertjevier, 
vlinder. 

RUSLAND 
25 -2 - ' 98 . Fauna; aquariumvis-
sen. 
0.50(tweemaal),l.-, 1.50 (twee
maal) r. Resp. Epalzeorhynchus bi-
color, Hyphessoorycon collistus mi
nor, Synodontis galinae, Botia 
kristinne, Cichlosoma labiatum. 
17-3 - '98 . Honderd jaarstaats-
museum; schilderijen. 
1.50r.Viermaol;Dlokvan3.-r. 
Resp. 'de laatste dag van Popmpe-
ji'(K.P. Briullcw, 1833),'de ne
gende golf' (I.K. Ajwasowskij, 
1850), 'dennenbos voor scheeps
bouw'(1.1. Schischkin, 1898), 
'Onze-Lieve-Vrouw van tedere 
liefde voor het boze hart' (K.S. 
Petrow-Wodkin, 1914-1915); Mi-
chailowskij-poleismuseum (K.P. 
Begrrow, 1832). 
15-4-'98. 'Expo 98', wereldten
toonstelling in Lissabon; 'de oce
aan'. 
Blok van 3.- r. Zegel met dolfijnen 
en beeldmerk; blok met ontwilcke-
ling scheepvaart en oceanisch on
derzoek, diepzeeapparaat 'Mir', 
landkaart, tekst 'De Oceaan, we
relderfgoed voor de toekomst'. 
24 -4 - ' 98 . Honderd jaar kunst-
theoter in Moskou. 
1.50 r. met vignet. Kunsttheater 
uit 1902 (architect F. Schechtel), 
toneelspelers uit verschillende to
neelstukken, louwerkrons met ge
tal 100; vignet met portret oprich
ters W.l. Nemirowitsch-Dantschen-
ko (18581943) en K.S. Stanis-
slawskij (1863-1938). 

SAN MARINO 
Afbeelding melding 5/395. 

SLOVENIË 
Afbeelding melding 5/395. 

SLOWAKIJE 
3-3-'98. Folklore; volksgebruiken. 
3 Sk. Noor buiten dragen van 
stropop. 
3-3 - '98 . 'Schoonheid van het 
vaderland'. 
6,nSk.;blokvan18Sk.Buda-

tin, Krósno Hórko; Nitro. 

SPANJE 
Afbeelding melding 5/395. 
3 0 - 1 - ' 9 8 . Fronkeerzegel; por
tret koning Juan Carlos I (geooren 
in 1938, reg. sinds 1975). 
70 P. Portret. 
13 -2 - ' 98 . Fronkeerzegel; idem. 
35 P. 
3-4 - '98 . 'Generoción del 98' 
(generatie von 1898, Spaanse li
teratuur). 
70 P. Portretten van Azorin, Pio 
Boroja, Antonio Machodo, Maeztu, 
Unomuno, Valle-lnclan); opschrift 
'Noventayocho' (98). 
17-4 - '98 . Tweehonderdste sterf
dag von Pedro Aborco de Bolea, 
graaf von Aranda(1719-1798). 
35 P. Portret. 

TSJECHIË 
1 - 4 - ' 9 8 . Olympische winterspe
len Nagano 1998; gouden medail
le ijshockey voor Tsjechie"". 
Blok met zegel van 23 Kc. Zegel 
met juichende keeper. Olympische 
ringen en vermelding 'gouden me
daille Olympische winterspelen 
Nagano 1998'; blokrond met spel
moment. 
23 -4 - ' 98 . Natuurbehoud; 
fauna". 
4.60 Kc, 8.-Kc. Beide tweemaal 
in samenhang. Resp. vogels (Per-
dix perdix, Lyrurus tetrix), zoog
dieren (Cervus elephos, Alces of-
ces). 
2 3 - 4 - ' 9 8 . Werelddag van het 
boek en copyright. 
10.-Kc. Boek en ©-leken. 

TURKIJE 
7 -2 - ' 98 . Olympische winterspe
len Nagano 1998. 
125.000 TL. Tweemaal, in samen
hang. Twee skiërs tijdens afdaling. 

VATKAAN 
2 4 - 3 - ' 9 8 . De paus en de 'heilige 
jaren'1300-2000,1; pausen en 
pauselijke wapens. 
200,400,500,700,800,900, 
1300,30001 Alle met samen
hangend vignet. Resp. Bonifatius 
VIII (paus van 1294-1303), Cle
mens VI (1342-1352), Bonifotius 
IX (1389-1404), MortinusV 

(1417-1431), NicolausV(1447-
1455),SixtuslV(1471-1484), 
AlexonderVI (1492-1503), Cle
mens VII (1523-1534). 
24 -3 - ' 98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
800,9001 Feest van St. Petrus 
en St. Paulus. Resp. Petrus, Paulus 
(afbeeldingen ontleend oon het 
'Stefaneschi' drieluik van Giotto in 
opdracht van kardinaal Jocopo 
Coetoni degli Stefaneschi, ca. 1320). 

WITRUSLAND 
3 -2 - '98 . Olympische winterspe
len Nogono 1998. 
Blokje met 200,3.300,4.400, 
7.500 r. Resp. biotlon, ijshockey, 
skiën 'freestyle', langlauf; logo in 
bloemvorm doorlopend op zegels. 
12-2 - '98 . Tachtigste geboorte
dag van schrijver P.M. Moscherow 
(1918-1980). 
2500 r. Portret. 

ZWEDEN 
14-5 - '98 . Koning Carl XVI 
Gustaf vijfentwintig jaar staats
hoofd; rolzegel. 
25 kr. Portret en rijkswapen. 
14-5 - '98 . Stockholm, het Vene
tië van het Noorden. 
Twee postzegelseries in boekjes. 
I. Postzegelboekje 'stad oon net 
water'. Zes zegels binnenlands 
briefporto ('brev'). Resp. konin
klijk slot, scherenkustschepen 
(lijndiensten tussen Stockholm, 
meer Malören en scherenkust), 
eeuwfeest operagebouw (op voor
grond vissen met kruisnetten), 
zeilboten, openluchtbaden, vijfen
zeventig loor stadhuis (o.a. plaats 
van het jaarlijkse Nobelfeest) met 
rijkswapen 'Tre Kronor' (drie kro
nen). 
II. Postzegelboekje 'Europese cul
turele hoofdstad 1998'. Tweemaal 
twee zegels uit 'stad oon het wa
ter' met een herwaardering van 7 
kr. Resp. koninklijk slot, scneren-
kustschepen. 
14-5-'98. 'Norden 98-Siöfart' 
(Noordse emissie); rolzegel. 
6 kr. Havengebied Stadsgarden en 
plezierboot Albatros. 
14-5 - '98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
Postzegelboekje met tweemaal 

twee zegels van 7 kr. Resp. midzo-
merfeest (dons rond versierde 
meiboom), kreeftpremière in au
gustus (school met rivierkreeft en 
moanlampion). 
14-5 - '98 . Veen- en moerasflora. 
Postzegelboekje met vijfmaal twee 
zeqels 'brev'. Resp. Viola palustris, 
Epioolium hirsutum. 

ZWITSERLAND 
Afbeelding melding 5/396. 

BUITEN EUROPA 

ARGENTINIË 
14-3- '98. 'San Martin de los An
des' honderd jaar geleden ge
sticht. 
75 c. Gezicht op 'San Martin de los 
Andes' oon het Lócormeer. 
21 -3 - ' 98 . Historisch regiments
gebouw 'Granoderos o caoollo' 
generaal San Martin. 
Blok met viermaal 75 c. Resp. mo
nument grenadier, Sevres porse
leinen voos met portret van San 
Martin, regimentswopen, regi
mentsgebouw. 
2 8 - 3 - ' 9 8 . Bescherming ozon
laag. 
75 c. Wereldbol en kind als sym
bool van de toekomst. 
4 - 4 - ' 9 8 . Upaep*; de postbode. 
75 c. Tweemool. Resp. postbode 
uit 1920, hedendaagse postbode. 

ASCENSION 
Afbeelding melding 4/307/310. 

BAHAMAS 
Afbeelding melding 4/310. 
Aanvulling melding 5/396 'omni
bus prinses Diono'. naast gemeld 
blok een losse zegel van 15 c. 

BAHREIN 
Afbeelding melding 5/396. 

BARBADOS 
2 7 - 4 - ' 9 8 . Honderdste geboorte
dag van Sir Grontley Adorns. 
BloK met drie zegels van S 1 . Por
tret en vlaggen. 
Mei ' 9 8 . Diana, prinses van 
Wales. 
Blok met viermaal $1.15. Resp. 

in Rovenswood (1985), Diana ii 
1981,1987,'Home Office' 
(1993). 

BELIZE 
Afbeelding melding 5/396. 
M e i / j u n i ' 9 8 . Slag'StGeorg( 
Coye' tweehonderd jaar geledei 
25,60,75 c., $ 1 , 2 . Schepen. 
10 c. Driemaal. Oud Belize gezi 
vanuit fort George. 

BOLIVIA 
20 -3 - ' 97 . Vijftig jaar Unicef* 
kindertekeningen. 
0.50,0.90,1.-, 2.50 B. Resp. 
'recht op geluk' (Pomelo G. Vill 
roei, 7 jaar), 'recht op spel en c 
spanning' (Lidia Acopo Acapo, ] 
'alle kinderen zijn kinderen uit 
één gezin' (Gabriela Phiico Jim 
nez, 7), 'recht op naam en stoa 
burgerschop' (Jessica Grundy,' 
29 -4 - ' 97 . Honderd jaar cong 
gotie Salesianen van don Bosco 
Bolivia. 
1.50,2.-B. Resp Italiaans prie 
ter en pedagoog don Bosco (18 
1888), kerk; gedenkteken en 
kerk. 
28 -5 - ' 97 . Boliviaanse deport 
menten, IV; La Paz. 
0.50,0.80,1.50,2,2.50,108 
Resp. Chulumani (Yungos), mo 
liet Bennet (incocultuur), Lo Po 
met berg lllimoni (6322 meter 
'zonnepoort' (Tiahuonoco), vol 
dans (Coporales), Mariabeeld v 
Copocobona en rieten boot op' 
cocomeer. 
13-6 - '97 . Lotijns-Amerikoon 
voetbalkampioenschap 'Copa 
America' voor nationale teams 
3.- B. Logo. 
13-6-'97.Wereldvoetbalkan 
pioenschap Frankrijk 1998. 
5.- B. Eiffeltoren, F1FA*-beker. 
8 -7 - ' 97 . Verlenging kobinets 
periode Boliviaanse parlement 
naar vijf joor. 
1.-B. Porlementszittingenpor 
mentsgebouw. 
14-7-'97.Upaep*;folkloristi 
sehe kostuums. 
5.-, 15.-B. Resp. Volle, Orient! 

BOTSWANA 
23 -3 - ' 98 . Toerisme. 
35t.,1.-,2.-,2.50P.Resp.'B( 
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', krokodil, stoloctieten, toeris

&ZIUE 
■3'98.Upaep*; serie'Ameri
•8', vrouwen. 
D.22. Viermaal. Rasp. zangeres 
Regina (gitaar), zangeres Cle
itina de Jesus (trommels), ac
; Dulcino de Morales, schrijf
Clorice Lispector (citaat). 

[ 3  ' 98 . Serie 'educatie'. 
[).31. Tweemaal, in doorlopen
amenhong. Kinderen in 
talbank en lerares voor school
J met ABC. 
f 3  ' 98 . Honderdste sterfdag 
dichter Cruz e Souso. 
1.36. Portret en tekstfragment 
gen handschrift, handteke

JNEI 
3  ' 98 . Decade voor gehandi
en van Azië en de Pacific 
J32002). 
50 s., S1.  . Resp. geboren
sport, handenarbeid (we

tUNDI 
5 '97 . 'Carolophilex 97'; in
Gtionale postzegeltentoonstel
in Charleroi; op en overdruk
op Yvert nrs. 968 t /m 971 
fF*). 
50F.op30F.,13Qi50F.op 
F., 200+50 F. op 200 F., 
+50 F. op 220 F. 

rMANEILANDEN 
elding melding 4/310. 
/ulling melding 5/396 'omni
prinses Diana': noost gemeld 
losse zegels van 10 en 20 c. 

NA (Republiek, Toiwan) 
3 '98 . Oude Chinese teke
'jacht van keizer Shihtzu, 
1 dynastie'. 
19.; blok van 24.. Details. 

ruiter te paard, keizer te 
d met groep ruiters. 
' 9 8 . Kinderrijmpjes. 

Iweemoal), 12., 19.. Resp. 
kikker heeft één mond' (drie 
ers), 'een muisje klimt in een 
imp' (muisje valt op staart 
b t ) , 'vuurvliegjes' (jongen en 

meisje met vuurvliegjes), 'reigers' 
(meisje en reiger met mandjes). 
3 0  4  ' 9 8 . Bescherming auteurs
recht (wet uit 1928) 
19.. Door twee handen gedragen 
hoofd met regenboog als haar
dracht (symbool van wijsheid), 
hoofd verdeeld in tien vakjes met 
symbolen van creativiteit (palet, 
symbolen dag 'zon' en nacnt 
'ster', landschap, ballerina, schrift 
en vulpen, muzieknoten, bandre
corderspoelen, computer, film
beeldje van filmrol, passer en 
driehoek). 
155  '98 . Oud Chinees schilderij 
'portret van Chung K'uei'. 
5., 20.. Resp. Chunp K'uei als de 
koning der geesten, dronken 
Chung K'uei danst noost een vat 
dronk dragende geest. 

COOKEILANDEN 
1 8  3  ' 9 8 . Herdenking Diana, 
prinses van Wales. 
Vel met vijfmaal S1.15, vel met 
vijfmaal $ 1.15 en vignet; blok 
van $ 3.50. Portret. 

CUBA 
102'98.Wereldvoetbalbeker 
Frankrijk 1998. 
Vijf woorden. 
19 2  ' 98 . Honderdste sterfdag 
van generaal Ducose. 
Eén waarde. 
2 3  2  ' 9 8 . Veertig jaar'Rebel
lious Radio'. 
Eén waarde. 

EGYPTE 
2312'97. 'Egypte, de baker
mat van kunst door de eeuwen 
heen'; kunstenaars. 
20 P. Viermaal. Resp. Zoki Toloy
mate (18991980), Soloimon No
guib (18931955), Zoki Roustom 
(19031967), Ismail Yossin 
(19131972). 
20 P. Lijn en tekst 'de bakermat 
van kunst door de eeuwen heen'. 
Maart ' 9 8 . Honderd jaar natio
nale bonk van Egypte. 
20 P. Nieuw en oud bankgebouw, 
logo bonk, logo eeuvniering. 
Maart ' 9 8 . Eenendertigste inter
nationale beurs van Cairo. 
20 P. Logo. 

EL SALVADOR 
173  '98 . Internationale lucht

haven El Salvador. 
10.C. Verkeerstoren. 

FALKLANDEILANDEN 
26 2  ' 98 . Uitgiftedatum mel

ding 4/310'brandweer'. 

FIJI 
Aanvulling melding 5/397 'omni
bus prinses Diana': behalve ge
meld blok een losse zegel van 
81c. 
133  '98 . Uitgiftedatum mel
ding 4/310 'decade voor gehandi
capten van Azië en de Pacific'. 

GUINEE 
25 2  ' 98 . Katten. 
Zes waarden. 
20 3  ' 98 . Oude auto's. 
Zes waarden. 

HONGKONG 
26 4  ' 98 . Honderd jaar 'Star 
Ferry'. 
$1.30,2.50,3.10,5.. 

INDIA 
28 10  '97 . Geneeskundige 
planten. 
Blok met 2., 5., 10., 11.R. 
Resp. Ocimum sanctum. Curcuma 
longo, Rouvolfio serpentina. Aloe 
borbodensis. 
8 11  ' 97 . Vierhonderdste ge
boortedag von dichter/schrijver 
Sant KaviSunderdas( 1596
1689). 
2. R. Portret, 
9 11  ' 97 . Honderdste geboorte
dag van journalist/vrijheidsstrij
der K. Roma Rao(18971961). 
2. R. Portret. 
1411 '97 . Dag van het kind. 
2.R.JawaharlalNehru(1889
1964) met kind. 
23 11  '97 . Internationaal con
gres 'eerbied voor alles wat leeft'. 
4. R. Beeldmerk (wereldbol met 
flora en fauna). 
1312  ' 97 . Negentigste geboor
tedag van filoloog Hozori Prasad 
Dwivedi (19071979). 
2. R. Portret. 
1512  ' 97 . Zevenenveertigste 
sterfdag van politicus Sordar Vo
lobhboi Patel (18751950). 

1512 '97. ' lndepex 97', inter
nationale postzegeltentoonstel
ling, New Delhi. 
Blok met 2., 6., 10., 11.R. 
Resp. hoofdpostkantoor in Poona 
(1913), postboot (1834), portret 
filatelist Jol Cooper (geboren in 
1905) en stempels, postboot 'Hin
dostan'(1842). 
1 5  1 2  ' 9 7 . Overlijden moeder 
Teresa (19101997, van Albanese 
afkomst, Nobelprijs voor de vrede 
in 1979). 
Blok van 45.R. Portret, blokrond 
moeder Teresa met kind. 
1 6  1 2  ' 9 7 . Vijftig jaar strijd
krachten. 
2. R. Vlag met getal 50, symbolen 
strijdkrachten. 
1 7  1 2  ' 9 7 . Achtendertigste 
sterfdag van politicus Bhogoroju 
PattabhiSitaranoyya(1880
1959). 
2. R. Portret. 
1 8  1 2  ' 9 7 . Honderdste geboor
tedag van pedagoog/diplomaat 
Jerome D'Souzo (18971977). 
2. R. Portret. 
1 9  1 2  ' 9 7 . Zeventiaste sterfdag 
van onafhankelijkheidsstrijders 
Ashfoqullah Khan en Ram Prasad 
Bismil. 
2. R. Portretten, krantenbericht. 
3 0  1 2  ' 9 7 . Nationaal gedenkte
ken gevangenis. Port Bloir. 
2. R. Gezicht op gevangenis. 
2  1  ' 9 8 . Vijftig jaar elfde Gur
kha infanterie regiment. 
4. R. Dolk, dolkschede, krom
zwoord. 
9l'98.Honderdveertigste 
sterfdag van Nahor Singh, heerser 
over het stootje Bollabhagorh. 
2. R. Portret. 
101  ' 9 8 . Zesentwintigste sterf
dag van schrijver Nonok Singh 
(18971971). 
2. R. Portret. 
12 1  ' 98 . Zitting statuutgebon
den raad 'Rotory International', 
New Delhi. 
8. R. Beeldmerk, wereldkaart, 
lauwertak, vredesduif. 

INDONESIË 
1 1  ' 9 8 . Jaar van kunst en cul
tuur 1998. 
300,700 R; vellen met tweemaal 
acht zegels. Resp. Eraufestivol 

(oorspronkelijk kroning van sultan 
of koning) OostKolimontan, To
botfestival (herdenken van klein
kinderen profeet Mohammed Ho
san en Hussoin). 
22  '98 . Indonesische volksle
genden ('Cerito Rakyot'). 
Vel met vier stroken van vijf ze
gels van 300 R. met doorlopend 
beeld. Resp. 'Molin Kundong': le
gende van de zoon die door vloek 
van moeder een 'knielende rots' 
werd (WestSumotro), 'Sangku
riong': legende van de 'Tangku
bon Poranu': omgekeerde boot 
(WestJava), 'Roro Jonggrang': le
gende van het 'slanke meisje, 
prinses van Prombonon' (Cen
traolJovo), 'Tengger': legende 
van de jongste van vijfentwintig 
zonen die zichzelf tot behoud van 
de bevolking aan de berg/vul
kaan Bromo offerde (OostJovo). 
Blok van 2500 R. Kosodo ceremo
nie (Tengger). 
1  4  ' 9 8 . Presidentiële paleizen. 
300 R. Vijfmaal. Resp. Jakarta, 
Bogor, Ciponas, Yogyokorta, Tom
pok Siring (Bali). 

ISRAËL 
27 4  ' 98 . Herdenkingsdag 
1998. 
NIS. 1.15. Olijftak, tekst'O God, 
vol van genode'. 
27 4  ' 98 . Vijftig jaar proclama
tie stoot Israël. 
NIS. 1.15. BenGoerion leest op 
14 mei 1948 in de Knesset de pro
clamatie voor, op achtergrond aan 
muur portret van Theodor Herzl 
(voder von het zionisme). 
Vel met de zegel van NIS. 1.15, op 
vel bos rozen met lint in Israëli
sche kleuren. 
27 4  ' 98 . Vijftig jaar Israëlische 
strijdkrachten. 
NIS. 5.35. Soldaten leggen eed of, 
logo IDF (Israel Defence Forces). 
27 4  ' 98 . Dog von de holocaust, 
'de rechtvaardigen onder de na
ties' (nietjoden die tijdens de ho
locaust met gevaar voor eigen le
ven joden hebben gered). 
NIS. 6.. Portretten diplomaten. 
Resp. Portugese consulgeneraal 
Aristides de Souso Mendes (1885
1954), Japanse consulgeneraal 
SemoSugihara( 19001986), 



Turkse consul-generaal Selohattin 
Ulkumen (geboren in 1914), Itali
aanse burger Giorgio Perlasca 
(1910-1992), Spaanse gezant in 
Boedapest Charles Lutz (1895-
1975). 
2 7 - 4 - ' 9 8 . Joodse bijdrage aan 
moderne cultuur, I. 
Vel met zesmaal NIS. 0.90. Resp. 
dichter/schrijver/criticus Leon 
Blum (1872-1950), schrijver 
Franz Kafka (1883-1924), com
ponist George Gershwin (1898-
1937), toneelspeelster Elizabeth 
Rachael Felix (1821-1858), na
tuurwetenschapper/filosoof/wis
kundige Albert Einstein (1879-
1955), fysicus Lev Davidovich 
Landau (1908-1968). 

JAPAN 
26-1 - ' 9 8 . Serie 'mijn lievelings
liederen', III. 
50,80 yen. Resp. 'Shabondamo': 
bellen blozend meisje (muziek 
van Nokoyoma Shinpei, tekst van 
Noguchi Ujo) met muzieknotatie, 
'Kitaguni-no haru': lente in het 
noorden met afbeelding van bloei
ende boom (muziek van Endo Mi
nora en tekst van Ide Hoku) met 
muzieknotatie. 
5-2 - '98 . Olympische winterspe
len Nagano 1998. 
Vel met vijfmaal twee zegels (80 
en 50 yen) in samenhang. Sport 
en flora. Resp. 'snowboarding' en 
Gentiana nipponica, 'curling' en 
Coltho palustris, hardrijden schaat
sen en Fritillario comtschotcensis, 
'cross countrv' skiën en Paeonia 
japonico, ofooling en Ervthronium 
joponicum (bloemen in (deuren 
van Olympische ringen); velrand 
met mascottes, tekst bij logo 
(bloem) in Japans, Engels en Frons 
('gekomen vonuit de hele wereld -
om te bloeien als één bloem . . . ' ) . 
5-2 - '98 . Paralympische winter
spelen Nagano 1998. 
80 en 50 yen. In samenhang. 
Resp. ijssleehockey en Gloucidium 
palmotum. 
16-2 - '98 . Frankeerzegels; vo
gels. 
120,140 yen. Resp.'mozü'(klap-
ekster), 'ikoru' (qrosbeok). 
2 3 - 2 - ' 9 8 . Frankeerzegel; vogel. 
160 yen. 'Kokesu' (Japanse 'joy'). 

2 3 - 2 - ' 9 8 . Traditionele Japanse 
huizen, II. 
80 yen. Tweemaal. Resp. Bobos-
huis (Nagano), Nokos-huis (Naro). 
6-3 - ' 98 . Vijftig jaar brandweer. 
80 yen. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. brandweerman in Edo-pe-
riocle en moderne ambulance, 
idem met moderne brandweerwa
gen. 

KIRIBATI 
Afbeelding en oonvulling melding 
5/397 'omnibus prinses Diana': 
naast gemeld blok een losse zegel 
van 25c. 

MAAGDENEILANDEN 
2 0 - 3 - ' 9 8 . Onderwoterleven. 
15,30,45 c., S I . - ; blok van $2.-
. Resp. 'fingerprint cyphomo', 
'long spined sea urchin', 'split 
crown leather duster worm', 'up
side down jelly'; 'giant anemone'. 

MALEISIË 
28 -3 - ' 98 . Zeventig jaar Rotary 
in Maleisië. 
1RM. 
l l - 4 - ' 9 8 . M u n t e n , l . 
20,30,50s.,1RM. 
8 -5 - ' 98 . Rode Kruis. 
30c.,1RM. 

MAURITIUS 
l l - 3 - ' 9 8 . Uitgiftedatum en af
beelding melding 3/229 'gekko's. 
Zonder datum. Herdruk fran
keerzegels. 
6.-, 10.-Rs. Met jaartal 1998. 
Zonder datum. Herdruk fran
keerzegels. 
4.-, 5.-, 15.-, 25.-Rs. Met jaartal 
1998. 

MAYOnE 
2 -4 - ' 98 . Fauna. 
30.- F. 'Pique-boeuf' (vogel) op 
zeboe (Bos indicus). 
2-4 - '98 . Gezinsplanning. 
1.- F. Gestileerd gezin (ouders met 
drie kinderen) onder palmen. 
l - 6 - ' 9 8 . Kindercarnaval. 
3.-F. 
l -6 - '98 . ' La borge'. 
3.80 F. 

MEXICO 
4 -7 - ' 97 . Nieuwe uitgiftedatum 
melding 7/8/518 'zestiq jaar na
tionale oonk voor buitenlandse 
handel'. 
16-7- '97 . Nationale campagne 
natuurbescherming. 
S 2.30. Phocoeno phocoena (vis). 
6-8 - '97 . Vijftiende internationa
le marathon, Mexico-Stad. 
S 3.40. Marathonloper, engel met 
krans. 

NAMIBIË 
23 -3 - '98 . Bewust omgaan met 
water. 
'Standard postage'. Plantenblod, 
water verzamelen. 
l - 4 - ' 9 8 . Uilen; postzegelboekje 
met vijf zegels. 
55, NS 1.50 (tweemaal), NS 1.90 
(tweemaal). Resp. Otus leucotus, 
Tyto alba. Bubo africonus, Glou
cidium copense, Thallomys nigri-
coudo. 
14-5- '98 . Schelpen. 
55 c., NS 1.10,1.50,6.-; blok van 
de vier woorden. Resp. 'granite 
limpet', 'furry-ridged triton', 
'elongate cone', 'warty Venus'. 
18-5- '98 . OndervKOtertechnolo-
gie. 
Blok von NS 2.50. Onderwater 
delfstofmachine (diamant). 

NEVIS 
31 -3 - ' 98 . Met uitsterven be
dreigde dieren. 
30,80,90 c.,S 1.20,2.-, 3.-. 
Resp. Holioetus vocifer. Scarlet 
longer, Pongo pygmoeus, Panthe
rn tigris, Monis temmins, Opistho-
comus hoozin. 
Vel met negenmoal S1. - . Resp. 
Pan troglodytes, Sulfurotus, Ca-
tagonus wagneri, Seophiopus 
hammondi, Alouatto seniculus, 
Ursidoel ursus orctos, Phoscolarc-
tos cinereus, Pelecanus occidento-
lis. Iguana iguana. 
Twee blokken van elk S 5.-. Resp. 
Mandrillus sphinx, Ursus moriti-
mus. 

NIEÜW-CALEDONIË 
16-5-'98.Honderdvijftigste ge
boortedog van Paul Gauguin 
(1848-1903). 
405 F. 

6-6-'98.Wereldvoetbalbeker 
1998. 
100 F. Rond zegeL Voetbal met 
voetballer in octie. 

NIEUW-ZEEUND 
1-3-'98. 'Habitat'zegel (uitge
geven vanaf 1993 door de 'New 
Zealand Fish and Gome Council'); 
vogel. 
S10. Zwarte zwaan bij 'Lake Elles-
mere'(in 1997 zegel van S10. 
Canadese gons bij 'Lake Ohou'). 
15-4-'98.Wenszegels'stayin 
touch'. 
Postzegelboekje met tien zegels 
von 40 c. 
13-5-'98. ' Israel 98', wereld-
postzegeltentoonstelling, mei Tel 
Aviv (als onderdeel viering vijftig 
joor staat Israël). 
Blok met 40 c., SI.80.'Fly 
fishing'. 
Blok met 80 c., S I . - , 1.50. Trei
nen in landschap. 
20-5-'98. 'Pictorials centenary, 
1898' (eerste zegels zonder af
beelding regerende vorst, moor 
met landschappen en vogels). 
40 (achtmoal), 80 (tweemaal), S 
1.-,1.20,1.50,1.80. Afbeeldin
gen als Yvertsnrs. 77,78,70,71, 
72,74,76,80,73,73A, 75,79, 
81,82. Resp. bruine kiwi, een 8 
(met vorens, palmen en Maori ge
vechtskano's). Mount Cook, Lake 
Toupo, Pembroke Peak (Milford 
Sound), paartje huios op tak (in
middels uitgestorven). White Ter
race (Rotomohona, verwoest door 
uitbarsting van Mount Torowero, 
1896), kea en kaka op tak. Mount 
Eornslaw (Lake Wokitipu), 'un
titled' Mount Eornslaw (Lake Woka-
tipu), Ruopehu/Otiro Gorge, Pink 
Terrace (Rotomahono, verwoest 
door uitbarsting Mount Tarowero, 
1806), Milford Sound, Mount Cook. 

NORFOLKEILAND 
12 -2 - ' 98 . Jaar van de tijger**. 
Blok van 45 c. Tijgermasker. 
2 6 - 2 - ' 9 8 . Katten (melding 
3/230). 
45 (tweemaal), 75 c.,S 1.20. 
Resp. 'Tobitho', 'Pepper', 'Mid
night', 'Rainbow'. 
2 8 - 4 - ' 9 8 . Diana, prinses van 
Wales. 

Blok met viermaal 45 c. en toes 
van 45 c. Resp. Indonesië (198' 
Japan (1990), bezoek aan prot 
sencentrum in Clwyd, Wales 
(1991), Diana. 
Losse zegel van 45 c. Bezoek oi 
prothesencentrum. 

PANAMA 
9-9- '97 . Wereldcongres Pono 
mokonaal, Panama-Stad (meld 
3/230). 
0.45 B. Tweemaal, in somenhai 
blok van 1.50 B. Resp. sluis var 
Pedro Miguel, dubbelsluis van M 
flores; containerschip in sluis vc 
Gatün. 
9-9 - '97 . Twintigste verjaarde 
ondertekening Ponamokonaal-
verdrog met de Verenigde Stat( 
schilderijen (melding 3/230). 
0.20,0.30,0.45,0.50 8.; blok 
vani.SOB. Resp.'Panama me 
don een kanaal' (C. Gonzalez F 
'gordijn met stoatsvlog' (A. Sie' 
M.), 'blijvende sporen' (R. Marl 
nez R.), zegel op zegel (ondert 
kening verdrag door president 
Carter en generaal Omar Torrij 
2 -10- '97 . Vijftig jaar onaf hoi 
kelijkheid India, eerbetoon oor 
Mohatma Gandhi, 1869-1948 
(melding 3/230). 
0.50 B Gandhi. 
18-l l- '97.WWF';Crocodyli 
acutus. 
Blokje met viermaal 0.25 B.Vi' 
verschillende afbeeldingen. 

PITCAIRNEILANDEN 
28-3 - '98 . Millennium, I; sehe 
pen. 
20,90c.,Sl.80,3.-.Resp.Hft 
Bounty (1790), HMS Swallow 
(1767), HMS Briton en HMS Ta 
(1814), HMS Fly (1838). 

POLYNESIË 
16-4- '98 . Luchtvaart op Tahi 
vliegtuigen. 
Velletje met 70,85 F. (beide tv 
mooi). Resp. Grumann Widgeo 
(1950), FairchildFH-227 (198 
DCH6Twin-0tter(1968),ATR 
500(1998). 
14-5- '98 . Flora; orchideeën. 
5,20,50,100F.Resp.Dendr( 
urn 'royol king', Oncidium 'Roi 
sey', Ascocenda 'Loksi', Cattley 



bride'. 
»'98. Honderdvijftigste ge
rtedog van Paul Gauguin 
481903). 
10 F. 
■6'98.Wereldvaetbalbeker 
18. 
F. 

LOMONSEIIANDEN 
ivulling melding 5/398 'omni
prinses Diana': noast gemeld 
c een zegel van $ 2 met of
Iding linkerzegel blok. 

IGAPORE 
■11'97.'Shanghai 97', in
lationale postzegeltentoonstel

 ' 9 8 . Chinees nieuwjaar; jaar 
de tijger**. 
idaarazegel, $ 2. Resp. bla
de tijger, vechtende tijgers. 

WALIË 
i  '97. Wereldvoetbalbeker 
ikrijk1998. 
waarden. 
■S'97. Schaken. 
Waarden. 

LANKA 
'  '98 . Vijftig jaar onafhonke
leid. 
2.50,5., 10.R. Resp. vier 
isen met omhoog geheven or
I, vier mensen met armen in 
ij, vier dansers, vier dansers 
lere afbeelding). 
IR. Vlag van Sri Lanka (Cey
legel). 
der datum. Traditionele sie
n en handenarbeid. 
1,5., 10., 17.; blok met de 
waarden. Resp. 'Chunam' 
;, halsband van agaat, 'bon
(sieraad voor arm of enkel) 
oorspeld, 'Sigiri' oorringen. 
der datum. Vijfde nationale 
ting jamboree. 
, 17.R. Resp.'growing to
er' en vlag, badges. 

Kins 
ruiling melding 5/398 'omni
)rinses Diana': naast gemeld 
een zegel van 30 c. met of
Jing van linkerzegel blok. 

2 0  7  ' 9 8 . Vijftigste verjaardag 
universiteit Vtfestlndie. 
80 c., $2.. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
162  '98 . Sport. 
5.20 F. Curling. 
163  '98 . Fauna en flora. 
3.50 F. Landschap met paarden en 
irissen. 
134  '98 . Werken met ijs. 
1.70,2.F. Resp. mannen op ijs, 
vervoer van blokken ijs. 
l l  5  ' 9 8 . Vogels. 
10.F. L'Aigleatête blanche'. 

TOKELAU 
Afbeelding en aanvulling melding 
5/398 'omnibus prinses Diana': 
naast gemeld bloK een zegel van 
S I .  . 
2 8  1  ' 9 8 . Jaar van de tijger**. 
Blok van S 2.. Tijger. 

TRISTAN DA CUNHA 
8 7  ' 98 . Vissen van het Mioceen. 
45 p. Viermaal. Resp. Crachoro
don, Eurhinodelphis, Orycterocetus 
en Sphyrna, Odontospis en Mylio
batis. 

TUVALU 
Afbeelding melding 4/312. 
195  '98 . Schepen, V. 
40,50,60 c., $1.50. Resp.'Los 
Reyes' van Alvare Mendona met 
'Santiago' (1567), 'Morning Star', 
zendinasschoener (1867), 'The 
Light', Drigantijn van de 'Church of 
Resurrection'(1870),'New Zea
land', zendingsschoener (1900). 

VANUATU 
Afbeelding en aanvulling melding 
5/399 'omnibus prinses Diana': 
naast gemeld blolc een losse zegel 
van 95 vt. 

VENEZUELA 
Afbeelding melding 5/399. 

VERENIGDE NATIES 
2 0  5  ' 9 8 . Internationaal jaar 
van de oceaan. 
Vellen met twaalf zegels met door
lopend beeld van resp. USS 0.32, 
Zw.Fr. 0.45,0.Sh. 3.50. Fauna 
(onderwoterleven en leven bij het 
water), logo Unesco* en onderwa

teronderzoek (duikers). 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
Aanvulling melding 4/312 'cele
brate the Century': twee vellen 
met elk vijftien zegels. 
I. Resp. aankomst immigranten op 
'Ellis island', 'Ash Can Scnool' 
(schilderkunst), John Muir ('vo
der' nationale parken), W.E.B. Du 
Bois (socialist en oprichter NAACP: 
National Association for the Ad
vancement of Colored People), 
Mode! T Ford, wereldtentoonstel
ling St. Louis 1904,'Kitty Hawk 
1903' (eerste vlucht gebroeders 
Wright), 'Robie House' in Chicago 
von architect Frank Lloyd Wright, 
teddybeer (1902), eerste'World 
Series'baseball (1903),'Pure 
Food and Drugs Act'(1906),'Gib
son Girl' (illustratie van Charles 
Dana Gibson), Crayola kleurkrijt, 
zesentwintigste president Theo
dore Roosevelt, film 'de grote 
treinroof' van regisseur Edwin S. 
Porter (1903). 
II. Resp. 'Federal Reserve System' 
(1913), president Woodrow Wil
son (Nobelprijs voor de vrede in 
1919),'Armory Show 1913' 
(Avantgarde kunst, schilderij 
'Nude Descending a Staircase, No. 
2' von Marcel Duchomp), botanist 
George Washington Carver ('Mo
vable School'), nationaal pork 
'Grand Canyon' (1919), construc
tiespeelgoed (Erector in 1913, Tin
kertoyin 1914, Lincoln Logs in 
1916), hervorming kinderarbeid, 
wereldkampioen zwaargewicht 
boksen JOCK Dempsey (1919), Pa
namakanaal geopend in 1914, 
eerste transcontinentale telefoon
verbinding (1914), otleet Jim 
Thorpe (winnaar vijfkamp en tien
komp in Stockholm, 1912), Chor
lie Chaplin in film 'Little Tramp' 
(1914), eerste kruiswoordpuzzel 
van Arthur Wynne (1913), scou
ting ('boy scouts'in 1910,'girl 
guides' in 1912), Verenigde Sta
ten nemen deel aan Eerste We
reldoorlog. 
5 1  ' 98 . Uitgiftedatum melding 
3/231 'jaar van de tijger**'. 
281  ' 9 8 . Serie 'black heritage'; 
Madam C.J. Walker, pionier op ge

bied van schoonheidsproducten en 
eerste vrouwelijke miljonoire. 
32 c. Portret. 
1 S2 '98 . SpaansAmerikaanse 

32 c. Oorlogsschip 'Maine' dot 
door mysterieuze explosie op 15 
februari 1898 in de naven van Ha
vana zonk ('Remember the Maine' 
werd slogan om Amerika te steu
nen). 
193  '98 . Bloeiende bomen. 
32 c. Vijfmaal Resp Magnolia 
grondiflora, Cercidium floridum, 
Liriodendron tulipifera. Malus 
ioensis, Cornus nuttolii. 
2 5  3  ' 9 8 . Beeldhouwer Alexan
der Colder (18981976). 
Vel met vier series van vijf zegels 
van 32 c. Resp. 'Black Cascodel 3 
Verticals'(1959),'Untitled' 
(1965),'Rearing Stallion'(1928), 
'Portrait of a Young Man' (co. 
1945),'Uneffetdujoponois' 
0945). 
l l  7  ' 9 8 . ' E l Camino Real de 
Tierra Adentro' (oudste Europese 
wea in de Verenigde Staten) en 
sticnting Spaanse kolonie in San 
Gabriel vierhonderd joor geleden. 
32 c. Gebouw, tekst 'Spanish Set
tlement of the Southwest 1598'. 

VIETNAM 
De tot dusver laatste melding von 
een emissie von Vietnam hod be
trekking op een uitgifte van 15 
mei 1996. Om u zo compleet mo
aelijk te informeren nemen we 
hieronder de draad weer op. 
87  '96 ! Olympische zomerspe
len Atlanta 1996. 
2000,4000,5000 D. Resp. voet
bal (vrouwen), zeilen, hockey. 
1 S8 '96! Dog van de postzegel; 
vijftigste verjaardag van de eerste 
in Vietnam gedrukte postzegel. 
400 D. Yvert nr. omgeven door lo
tusbloemen. 
2 6  8  ' 9 6 ! Paddestoelen. 
400,500,1000,4000,5000, 
12000 D. Resp. Aleuria aurontio, 
Morchello conica, Anthurus orche
ri, Loetiporus serlphureus, Filobo
letus manipularis, Phiogiotis hel
velloides. 
59 '96l Honderd jaar staats
scholen. 
400,3000 D. Resp. leerlingen 

(meisjes) bij ingang, hoofdge
bouw. 
109 '96! Schilderijen van 
Nguyen Song (19231988). 
400,8000 0. Resp.'vrouw met lo
tus', 'soldaten bij Dien Bien Phu'. 
1010'96! 'Taipei 96', interna
tionale postzegeltentoonstelling; 
fauna. 
400,2000,4000,10000 0. Resp. 
Pygothrix nemoeus, Panthern ti
gris. Rhinoceros sondoicus, Bole
orico regulorum. 
2  1 1  ' 9 6 ! Campagne 'gebruik 
jodiumhoudend zout'. 
400 D. Boom met kindergezich
ten, vogels. 
1912 '96 ! Opstand Vietminh 
tegen de teruggekeerde Franse 
koloniale troepen vijftig jaar gele
den. 
400 D. Bewapende Vietminhstrij
ders, nationale vlag, uitspraak van 
HoChiMinh. 
21  ' 9 7 . Frankeerzegels; tro
pisch fruit. 
400 D. Vijfmaal. Resp. Nephelium 
loppoceum, Durio zioethinus. Per
sen omericono, Gorcinio mongo
stono, Hylocerus undatus. 
81  ' 9 7 . Chinees nieuwjaar, jaar 
van de os/buffel. 
400,8000 D. Os met kolf. 
52'97. 'HongKong 97', inter
nationale postzegeltentoonstel
ling; Carassius aurotus ourotus 
(goudvis). 
400,1000,5000,7000,8000 0.; 
blok van 14000 D. 
53  '97 . Beeldhouwwerk uit 
tempels Lydynostie. 
400,1000,3000,5000,10000 
D. Resp. drokenreliëf (BocNinh), 
drokenkop (QuenLom), steenre
liëf (BocNinh), leeuwenkop 
(HuongLang), drakenurn (Noc
Ninh). 

WALLIS EN FUTUNA 
182  '98 . Flora; orchideeën. 
70,85,90,105F.Resp.Vanda 
T.M.A.,Cattleya'Bow Bells', 
Arochnis, Cattleyo. 
243'98.'Télécom2000'op 
Wallis. 
7 F. 
2 1  4  ' 9 8 . Strand van Alofi. 
315 F. Strandgezicht. 
2 6  5  ' 9 8 . Visser van de lagune. 



50,52 F. Resp. terugkomst van de 
visvanqst, visser van de lagune 
(strandgezicht). 
101-6-'98.Wereldvoetbalbeker 
1998. 
80 F. 

WEST-SAMOA 
Afbeelding melding 4/312. 
Aanvulling melding 5/399 'omni
bus prinses Diana': naast gemeld 
blok een zegel van 50 s. met af
beelding van linkerzegel blok. 

ZIMBABWE 
14-4-'98. Honingbijen en bijen-
houden. 
$1.20,4.10,4.70,5.60,7.40, 
9.90. Resp. honingbij op bloem; 
koningin, werkster, aor; koningin 
en gevolg (voedsters), bijenhou
der op plottelond, commerciële bij
enhouders in imkeruitrusting; pro
ducten (pot honing, kaarsen, 
zeep, geneesmiddel, pollen). 

ZUID GEORGIË EN ZUIDELIJ
KE SANDWICHEILANDEN 
16-3-'98.Uitgiftedotum mel
ding 4/312'wildlife'. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
17-3-'98. Nieuwe uitgiftedatum 
melding 5/399 'omnibus prinses 
Diana'. 
19-3-'98.Uitgiftedatüm mel
ding 4/312 'geschiedenis carto
grafie'. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
2-1-'98. Mineralen. 
1.-F. Bergkristal. 
2-1 - '98 . Fauna van de zuidpool. 
2.70,27.- F. Resp. Diomedeo 
chrysostomo, Lomna nosus. 
2-1-'98. Herstel natuursituatie 
eiland Soint-Poul. 
3.- F. Eiland, helikopter. 
2-1 - '98 . Zuidpoolonderzoeker 
Etienne Peau. 
3.- F. Portret. 
2-1 - '98 . Geograaf Georges lo-
clavère( 1906-1994). 
4.- F. Portret. 
2-1- '98. Programma Epica 
DomC. 
5.20 F. Kaart zuidpoolgebied en 
voorbereiding diepteboring. 
2-1 - ' 98 . Controle op visvangst. 

2.60 F. Tweemaal met verbindend 
vignet. Resp. visvangst, viscontro-
le; vignet met beeldmerk natio
naal natuurhistorisch museum. 
2-1-'98. Eerste meteorologisch 
radiostation, Port-oux-Froncais. 
8.- F. Stationsgebouw. 
2-1-'98. Onderzoek pinguïns. 
16.- F. Koningspinguïn Aptenody-
tes potogonica met zender, satel
liet Argos. 
2-1-'98. Flora. 
24.- F. Ranunculus moseleyi. 
2-1-'98. Schepen. 
29.20 F. Driemaster 'Le Canca-
lais'. 

Verklaring'": 
De aanduiding "* wil zegqen dot de 
bewuste emissie ook in de rubriek 
Thematisch ponoromo wordt be
schreven en/of afgebeeld. 

*: Gebruikte afkortingen 
FIFA Federation Internatio

nale de Football Asso
ciations 

Unesco United Nations Educa
tional Scientific and Cul
tural Organization 

Unicef United Nations Interna
tional Children's Emer
gency Fund 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espaüa y 
Portugal 

WWF World Wildlife Fund 
(World Wide Fund for 
Nature) 

**: Het joor von de tijaer loopt 
von 28 januari tot 15 februari 
1999. De Chinese zodiak (dieren
riem) bestaat uit twaalf tekens: 
rat, buffel/os, tijger, konijn/haas, 
draak, slang, paard, geit/schaap, 
aap, haan, hond, zwijn/vorken. 

m 

OPHILEX 98: VEEL 'EIGEN WERK' EN VEEL 
ENTHOUSIASTE BEZOEKERS 

Op vrijdag 13 maart 
werd in Oostertiout de 
tentoonstelling Ophi-
lex 98 geopend. De or
ganisatie van deze expo
sitie was in fianden van 
de Oosterhoutse Vereni
ging van Postzegelverza
melaars, die op deze 
wijze fiaar 25-jarig be
staan luister bijzette. He
laas bleek de Ooster
houtse burgemeester op 
het laatste moment niet 
beschikbaar om de ope
ning te verrichten, zodat 
loco-burgemeester 
J.H.M.A. Schoenmakers 
moest invallen. 
De voorzitter van het ten-
toonstellingscomité, de 
heer A. Berkhoudt, heette 
de aanwezigen welkom. 
Hij wees er onder meer 
op hoe veelomvattend de 
filatelie kan zijn. 
Daarna sprak O W P -
voorzitter de heer K.L. 
van Vugt. Hij nam de ge
schiedenis van zijn ver
eniging met de aanwezi
gen dcxsr en vestigde de 
aandacht op het toch wel 
opmerkelijke feit dat de 
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Meerkaderinzendingen 

Verguld zilver: J. Bot ('Fokker'); 
A . K J . M . Brull ('Carnaval ont
maskerd'); A. Dijkman ('Postta-
rieven emissies Lebeau en 
Veth'); J. Dijkstra ('Strafporten 
portvrijdom in Zwitserland'); 
J.A.N, van Dooremalen ('1 c. 
Jefferson-briefkaart 1914'); LP. 
Engst ('Postzegelontv/erp en 
drukkerijproblemen'); A.F.T. van 
Groesen ('Drukkerijproblemen 
bij Griekse zegels'); tH.G. Huls
hof ('Airbus AaOO'); A.J. van de 
Linden ('Drukwerken van Bel
gië') ' B.J. Lux ('Postgeschiedenis 
Vaals'); D.J. Muller7'Bijzondere 
postvluchten Zwitserland 1920-
1980'); J.F. Rodenburg ('Drie 
eeuwen briefvervoer per scfiip') 
en A.M.T. van Velden-de Groot 
('Nummerstempels Nederland'). 
Groot zilver: L.J.M. Bakx ('De 
fiscaalzegels van Engeland en 
fiet Britisfi Commonwealth'); A. 
Berkhoudt ('De poststempels van 
Oosterhouf 1; A.B.A. Kruft 
(Thessaloniki en zijn buiten
landse postkantoren')- A.J. van 
de Linden ('Over 'drukwerken' 
gesproken'); C.W. Post ('De 
oorlogszegels van Zuid-Afrika'); 
G.J. Valckx ('De ontwikkeling 

O W P een nog steeds 
groeiend ledental heeft. 
Vervolgens was het de 
beurt aan de voorzitter 
van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen, de heer 
G.A. Geerts. Ondanks 
de veranderingen en mo
derniseringen bij PTT 
Post blijft het verzamelen 
van postzegels toch nog 
steeds een leuke hobby, 
zo zei deze onder meer. 
Tenslotte werden er 
waarderende woorden 
gesproken door de 
rioofdgast van de avond, 
loco-burgemeester 
Schoenmakers. Hij had 
een bijzondere verras
sing in petto: de O W P 
kreeg als eerste de bij
zondere legpenning voor 
Oosterhoutse verenigin
gen uitgereikt. Door net 
openscheuren van een 
op supergroot postzegel
formaat uitgevoerd thee
huisje uit een vervlogen 
Oosterhoutse tijd werd 
de tentcxsnstelling geo
pend. 
In de daarop volgende 

van frankeerstroken Frankrijk') 
en J.C.M. Wessels ('De strijd om 
de Blauwe Wimpel '). 
Zilver: J.F.M. Eijsermans CVan 
wiel totThalys'); A.B.A. Kluft 
j 'Mount-Athos en zijn buiten
landse postkantoren'); H.M. van 
de Laak ('Het Suezkanaal'); 
E.H.M, van Litsenburg ('Bedreig
de dieren'); J. Oosterboer 
(Transorma, niet alleen Neder
land, maar wereldwijd'); B.P.H. 
Smits ('Ruimtevoarf); W.F.M. 
Tukker ('King George V') en 
A.M.T. van Velden-de Groot 
('Postbode, waarom moet ik 
Strafport betalen?'). 
Verzilverd brons: L.J.M. Bakx 
('De poststempels van Neder-
fands-lndië'); J.E.M. Beijer-Ver-
meulen ('Rituelen en mythen 
rond het kerstfeest'); A. Berre-
voets ('Scoutingjeugd in bewe
ging'); G.M.E. Dahmen ('De 
drie Weense klassiekers'); J.C. 
Juncker ('Communiceren; horen 
en zien vergaan je!'); B.W.J. 
Keiler ('Voortvarend'); J.C. Ros 
('Nobel en zijn winnaars'); J.M. 
Vermeule ('De barokarchitectuur 
en kunst, het leven was een 
feest'); K.L. van Vugt ('Geschie
denis van de Verenigde Stoten'); 
P.M. van 't Westeinde ('Bos
bouw') en P. Weststrate ('Lucht
post in, van en naar de Clari-

hvee dcjgen kwamen 
ruim 1.700 bezoekers 
op Ophilex 98 af, een 
recordaantal voor de 
vereniging. 
Het niveau van de ten
toongestelde collecties 
mocht er dan ook zijn. 
Het was verheugend de 
een zo groot deel van c 
inzendingen (ruim zesti 
kaders) 'uit eigen huis' 
kwam, terwijl net bover 
dien opviel dat er bijzo 
der veel nieuwe, niet e« 
der ingezonden collect! 
deelnamen. De jury rei 
bij de meerkaderinzen 
dingen dertienmaal ver 
guld zilver, zevenmaal 
groot zilver, tienmaal: 
ver, elfmaal verzilverd 
brons en viermaal bror 
uit. Bij de eenkaderinze 
dingen was dat eenma 
goud, vijfmaal zilver er 
zesmaal brons. 
De bezoekers van Opl 
lex 98 konden - als ze 
de kaders uitgekeken 
waren - ook nog langs 
bij de negen handelar« 
die op de expositie pre 
sent waren, waaronde 
ook een Belgische en e 
Duitse firma. 

(Peter van der Wu 

bean 1964-heden'). 
Brons: C.F. Biesta ('Dierbare 
aarde'); J. Oosterboer ('Porti 
liere streekpost 't Hogeland 
Groningen ); R. Reyngoud ('E 
zit muziek in aanteKenstrook-
jes'); K.L. van Vugt ('Olympis 
Spelen 1976-1992'); R.P.A. 
Walle ('Het goederenvervoer 
van het moderne spoorbedrij 
en G.J. Westendorp ('De slar 
kruipend en schuifelend dooi 
geschiedenis'). 

Bénkaderinzendingen 

Goud: P.D. Jopse ('Geschied 
nis van de zijde'). 
Zilver: F.J.A. de Groot ('Spa 
ren... niet nu, maar toen, ruir 
100 jaar geleden'); B.W.J. K 
Ier ('Golfsport'); H.J. Koenen 
(tweemaah'België en de Eers 
Wereldoorlog' en 'Een rarite 
tenkabinet'); M.C. Sutherlont 
('De twaalf kenmerken'); H.A 
Vermeulen ('De Krant') en 
M.W.H. Vermeulen ('De rod 
weldaad'). 
Brons: A. Berkhoudt ('Atletie 
P.M.M Hommel-van der Scf 
('Koningin Beatrix'); G.M.J. ' 
Hoorn-Baas ('Postcode') en 
N.M.J. van Leer-Hokke (̂ 'De 
evoar de deftigste vogel var 
platteland'). 

MINISTER JORRITSMA: P H POST MOET 
DEEL MONOPOLIE INLEVEREN 

Minister Jorritsma van 
Verkeer en Waterstaat 
wil PTT Post een deel van 
het monopolie op de 
postbezorging ontne
men, zo meldt Teletekst. 
De bewindsvrouwe wil 
het monopolie beperken 
tot de bezorging van 
brieven tot honderd 

gram. Dit betekent dat in 
de toekomst ook brieven 
die tussen 100 en 500 
gram wegen door con
currenten van PTT Post 
bezorgd mogen worden. 
In antwoord op Kamer
vragen deelde minister 
Jorritsma mee dat ande
re bedrijven alléén brie

ven tot honderd gram 
mogen bezorgen als 2 
daarvoor driemaal zo 
veel in rekening brenc 
als PTT Post. 
De plannen van de m 
nister passen in het b« 
leid om de postmarkt I 
liberaliseren. 
In het jaar 2003 moet 
van de Europese Unie 
een eind komen aan h 
monopolie van nation 
postbedrijven. 
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FRANKPOST A M B A C H T 

SELEKT-KIWWAAR 
Grootformaat kilowaar van 
hoge kwaliteit, gegaran

deerd door het 
EMBE-logo. Alleen kort 

geknipt, goed gesorteerd, 
enkel papier, zoveel 

mogelijk vrij van kapotte 
zegels. Alleen beschikbaar 
in 100 gram en 250 gram 

doosjes. Om de hoge 
kwaliteit van onze 
SELEKT-kllowaar te 

kunnen waarborgen, kan 
het een enkele keer 
voorkomen dat een 

langere levertijd 
noodzakelijk is. 

100 GRAM 250 GRAM 

I AFRIKA ƒ! 
AUSTRALIË ƒ! 
AZIË f[ 

1 BALTISCHE STATEN f\ 
BELGIË 
DDR 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
"GREETINGS' 
ENGELSE GEB 
FARO ER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GROENLAND 
IERLAND 
lAPAN 
KANAAL EILANDEN/ 
MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
NEDERLAND 
NOORWEGEN 
SKANDINAVIE A 
SKANDINAVIE B 
WERELD A 
WERELD B 
WEST EUROPA A 
WEST EUROPA 8 
ZWITSERLAND 

22,50 
20,00 
20,00 
4500 
22 50 
30 00 
16 00 
20 00 
15 00 
25 00 
25,00 

140,00 
21,00 
5000 

15500 
25.00 
2750 

2750 
115,00 
32.50 
15 00 
25.00 
22.50 
45.00 
2000 
45.00 
20,00 
45.00 
25 00 

f\ 55.00 
f 47.50 
f l 60 00 
f[ 100,00 

50 00 
7250 
37-50 
4750 
3500 
55,00 
55,00 

fl 335.00 
fl 50,00 
fl 117-50 
fl 370,00 
fl 5500 
fl 6250 

fl 6250 
fl 265 00 
fl 75.00 
fl 27.50 
fl 60,00 
fl 5500 
fl 105 00 
fl 47 50 
fl 107.50 
fl 4750 
fl 107 50 
fl 60 00 

TELEFOONKAARTEN 
Zojuist hebben wij na een bezoek aan SINGAPORE weer een 

schitterend assortiment telefoonkaarten ontvangen. 

De fanatieke verzamelaars onder u weten dat de telefoonkaarten van 
Singapore gekenmerkt worden door een fantastische variatie aan aantrekkelijke 
motieven Vele DIEREN kaarten (papegaaien, msekten hond/ kat, tijgers, vissen 
etc) maar ook TRANSPORT CARTOONS. TEKENFILMFIGUREN, etc komt u m het 

Sin^-]pore assortiment tegen 

FRANKPOST stelt U in de UNIEKE 
gelegenheid om KILO'S te kopen 
van dit aantrekkelijke verzamelge 
bied (directe levering uit voorraad 
mogelijk) In deze kilo's treft u alle 
bovengenoemde kaarten aan Alle 
kilo's bevatten zeer veel verschil 
lende kaarten, en de doubletten 
zijn prachtig ruilmateriaal (waar u 
vele medeverzamelaars beslist een 
plezier mee kunt doen) 

PRIJS PER KILO: 160 GULDEN 

De ervaring heeft geleerd dat deze 
kaarten zeer gewild zi)n bij veel 
verzamelaars Om teleurstellingen 
te voorkomen dient u dan ook zo 
snel mogelijk een of meer van 
deze prachtige SINGAPORE KILO'S 
te RESERVEREN / BESTELLEN' 
Gebruik onze Bestellijn 0161-
453755 Elke kilo bevat gegaran 
deerd ruim 20a telefoonkaarten 
(natuurlijk alleen plaatjes)' 

PER 3 KILO: 425 GULDEN 

LEVERINGSVOORWAARDEN! BESTELLINGEN BENEDEN FL.150.- PORTOKOSTEN 
EXTRA. ONDER REMBOURS + 9 GULDEN, NA VOORUITBETALING^ 7 GULDEN. 
GlItO: 48,91.639 lANK: si,:e.l I .65S 

FRANKPOST "AMBACHT" SPECIALE BESTEllIJN: FRANKPOST "GI IZE" 
VEERSEDIJK 59, 33<1 I I H.1. AMBACHT te l , 0161-453755 of per fox: 0161-453468 AlPHENSEBAAN 35, 51?6 PR GllZE 

< | > ^ Geopend: dinsdag l/m vrijdag: 10 00 17.00, zaterdag 10 00-15 30, buiten deie tilden votgens ofspraoli #»3> 473 
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EEN RONDJE KUNST 
Onder de noemer kunst 
vallen vele uitingen. Met 
uitzondering van de 
schilderkunst doen kunst
vormen het in de themati
sche filatelie niet zo best. 
Een handicap daarbij is 
mogelijk dat een redelij
ke achtergrondkennis 
vrijwel noodzakelijk is. 
Ook is een strikte schei
ding tussen de diverse 
vormen niet altijd aan te 
brengen. Bovendien zijn 
bepaalde kunstvoorwer
pen ook van belang voor 
andere thema's. 

De moderne schilder
kunst levert relatief veel 
hoogwaardige zegels 
op, vooral in Frankrijk. 
Op 15 mei gaf dit land 
een zegel uit van 6.70 f. 
met een afbeelding van 
het schilderij De lente 
van Pablo Picasso 
(18811973). 

de top de kop en vleu
gels van een vogel ver
beeldt; op de voorgrond 
zien we eieren en een 
nest. Op het tweede 
doek, La grande familie, 
staat een grote duif die 
met haar azuren silhouet 
boven de zee uitsteekt. 

België beeldde al vaker 
werk van Magritte op 
postzegels af. In 1993 
werd een zegel met een 
portret van de kunste
naar uitgegeven. 
Dit alles oelette de Belgi
sche PTT niet op 7 maart 
nog een uit drie zegels 
bestaande serie Homma

Met een gezamenliike 
uitgifte op 18 april oe
toonden Frankrijk en Bel
gië eer aan de bekende 
Belgische schilder René 
Magritte (18981967). 

= Op de zegel staat het 
S schilderij Le retour uit 
^ 1940, dat te zien is in de 
^ Koninklijke Musea voor 
2 Schone Kunsten van Bel
ï gië in Brussel. Het werk 

IS een samenvoeging van «£ twee andere schilderijen 
^ van Magritte. Op het 

eerste, Le domaine 
d'Arnhem, toont Magrit
te in de verte een be
sneeuwde berg waarvan 

ge aan Magritte uit te 
geven. Afgebeeld zijn La 
magie noire 11945), La 
corde sensible (1960) en 
Le chateau des Pyrenees 
(1959). 

De zegels in deze serie 
hebben dezelfde uitvoe
ring (blauw kader) als de 
gemeenschappelijke ze
gel met Frankrijk. 

Ook op 7 maart werd de 
eerste serie van vier ze
gels in de reeks 'Kunst in 
België' uitgegeven. Op 9 
maart werden verder 
twee nieuwe zogenoem
de metrobriefkaarten 
uitgegeven met afbeel
dingen van kunst in twee 
Brusselse stations. Afge
beeld zijn Sept écritures 
van Pierre Alechinsky 
(station Anneessens) en 
Hellepoort van Raoul de 
Keyser (station Halle
poort). 

Hongarije gaf op 31 
maart een kunstserie uit 
in het teken van Art Nou
veau. Op de vier zegels 
zijn meesterwerken afge
beeld, die deel uitmaak
ten van de tentoonstelling 
Art Nouveau/ Dawn of 
the 20th Century, die in 
1996 in Boedapest werd 
gehouden. Het gaat om 
vier keramische voorwer
pen die werden vervaar
digd in de Zsolnayfa
briek in Pécs. Deze fa
briek werd gesticht in 
1853 en bestaat nog 
steeds. 

Op de grote vaas, te 
zien op de zegel van 
20 f., plukt een meisje le
lies. Deze vaas uit 1899 
werd ontworpen door 
Sóndor Apóti Abt. 

De bijzonder gevormde 
goudgroene vaas op de 
zegel van 30 f. dateert 
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uit 1899; het is een ont
werp van Jozsef Rippl
Ronai. 
De bloemenbak uit 1901 
op de zegel van 24 f. is 
ontworpen door Mihóly 
Kapós Nagy. 

Op de zegel van 95 f. is 
een bolvormige doos op 
slakvormige pootjes te 
zien, ontworpen door 
MattyasovszkyZsolnoy. 

In de rubriek Nieuwe uit

giften van februari were 
melding gemaakt van d 
serie van vier zegels me 
voorwerpen uit het mus 
um van Vojvodina, die 
Joegoslavië op 12 no
vemtser 1997 uitgaf. D( 
heer J.M.A. Verhagen i 
Breda vroeg bij de Joeg 
slavische PTT om meer 
informatie, met als resu 
taat twee eerstedagenv( 
loppen met op de achte 
kant informatie over de 
getoonde voorwerpen. 

Uit het eerstedagstempe 
blijkt dat de serie is uit
gegeven bij het honden 
vijftigjarig bestaan van 
dit museum. De voorge 
vel van het museum is ii 
het stempel afgebeeld. 
Het tweekoppige terra
cotta beeldje op de zeg 
van 1.50 Ndin. is de 
Godin van Gomolova 
(Vincacultuur). Op de 
voor en achterkant zijr 
meanderversieringen 
aangebracht De gaatj< 
in het tien centimeter 
hoge beeldje zijn waar 
schijnlijk bedoeld voor 
het aanbrengen van ve 
ren. Het gezicht heeft i« 
van een vogelkop; de 
vorm van de ogen kom 
bij talrijke beeldjes uit 
die tijd voor. 
Het bijna veertien centi 
meter noge terracotta 
beeldje op de zegel vai 
2 50 Ndin. wercTin 
1994 gevonden. 
De paradehelm die is c 



oeeld op de zegel van 
)0 Ndin. werd in 
55 opgegraven. Der
ijke helmen werden in 
eerste helft van de 
rde eeuw gemaakt 
Dr de vakman Avitus. 
) de zegel van 
)0 Ndin. is een bron
1 icoon uit de twaalfde 
jw afgebeeld met de 
ilige Maagd Maria, 
end op een troon, met 
ristus op haar linker
h. 

OGDIEREN IN DE 
GISCHE ARDENNEN 
|aar is de Belgische 
■uurserie gewijd aan 
jgdieren in de Arden
\i. André Buzin, be
id van de vogeltjes
|ks, ontwierp de ze
s die op 20 april wer
\\ uitgegeven. 
I het Kwartet staan de 
Iren in hun natuurlijke 
geving. Buzin heeft 
kleuren enigszins aan 
zachte kant gehou
1. De Latijnse namen 
} de dieren zijn in een 
afgerond balkje cen
a' 
1 
I onderaan opgeno

een van de zegels 
I 17 f. is de rode vos 
fpes vulpes) te zien, 
/leeseter die in de Ar
men het meest voor
it. 

de tweede zegel is 
edelhert {Cervus 
j/ius) afgebeeld, 
e heer van de bossen 
e Ardennen wordt 
getroffen in geheel 
Dpa, in NoordAfri
in Azië en in Noord
3rika Het edelhert 
d uitgezet in Argenti

7 BELGIQLFBELOIË 

nië, in Chili, in Australië 
en in NieuwZeeland. 

Het wilde zwijn (Sus 
scrofa)  het embleem 
van de Ardennen  is de 
voorvader van het huis
varken. Het werd tam 
gemaakt in de negende 
of achtste eew voor 
Christus. 

De ree [Capreolus capre
olus) is de kleinste onder 
de Europese hertachti
gen. De ree leeft in de 
open bossen en komt 
voor van WestEuropa 
tot China. 

TSJECHISCHE 
NATUURBESCHERMING 
Tsjechië gaf op 23 april 
een serie uit met als the
ma 'natuurbescherming 
 zeldzame dieren in 
het wild ' . De reeks lijkt 
wel wat op de hiervoor 
beschreven Belgische 
serie. 
Op de vier zegels zijn 
beschermde cfieren te 
zien, dieren waarop niet 
mag worden gejaagd. 
Behalve de vermelciing in 
de landstaal zijn ook de 
Latijnse namen op de ze
gels vermeld. 

CESKASEPUBUM : CcSKAreniBiiK.* 

Op de ene zegel van 
4.60 k. is de Europese 
patrijs (Perdix perdix) af
gebeeld. Het korhoen 
[Lyrurus tetrix) is te zien 
op de andere zegel van 
4.60 k. 

CEiKAiaPUBUKA C E S U R Ï P U B U K A 

De zegel van 8.00 k. 
toont het edelhert {Cer
vus elaphus]. Dit hert 
werd ook door België af
gebeeld. 
Op de andere zegel 
van 8.00 k. is een 
eland {Alces alces) te 
zien. [)oor de intensie
ve jacht in Tsjechië in 
de veertiende eeuw ver
dween deze eland hier. 
In de tweede helft van 
onze eeuw keerde het 
dier weer terug in Zuid
Bohemen. 

INVASIE VAN VOGELS 
De uitgifte van zegels 
met afbeeldingen van 
vogels neemt zo nu en 
dan de vorm van een vo
gelinvasie aan. In augus
tus komt Jersey met een 
vogelserie, terwijl enkele 
maanden geleden Ier
land een serie met ge
vleugelde vrienden liet 
verschijnen. 

Jersey 
Jersey is op 11 augustus 
toe aan de derde serie 
van acht zegels in de 
reeks 'zee en waadvo
gels'. Eén vogel zagen 
we al in de Ierse serie 
de bontbekplevier  die 
bij Jersey op de zegel 
van 22 p. is afgebeeld. 

Op de overige zegels 
zijn de volgende vogels 
te zien: janvangent 
(4 p., Acorus bassanus), 
zilverplevier (26 p., Plu
vialis squatarolaj, goud
plevier (31 p.,Pluvialis 
apricaria), groenpootrui
ter (32 p., fringa nebu
laria), wulp (35 p., Nu

menius arquafa], zilver
meeuw (44 p., Larus ar
gentafus) en grote man
telmeeuw (50 p., Larus 
marinus). 

Ierland 
Bij Ierland gaat het om 
de derde serie uit een 
reeks, een aflevering die 

werd uitgegeven op 2 
april. Op oe negen ze
gels is een gemêleerd 
gezelschap afgebeeld. 
Zeven zegels zijn voor
zien van gom, één zegel 
is zelfklevend en één ze
gel is zowel van gom 
voorzien als zelfklevend. 

Afgebeeld zijn de vol
gende vogels: houtduif 
5 p., Columba palum

bus), merel (tweemaal 
30 p., Turdus merula], 
goudhaantje (30 p., Re
qulus regulus), rood
borsttapuit (35 p.. Saxio

la torauata], bontbekple ~ 
vier (40 p., Charadrius ^ 
hiaticula), zanglijster ~ 
(45 p., Turdus philome = 
los) en sperwer (50 p., ^ 
Accipifer nisus). Op de ^ 
zegel van £ 2.is de pijl ^ 
staart {Anas acuta) te 2 
zien. Óp de achtergrond ï 
figureren zowel het man 
netje als het vrouwtje van ^ I C 
deze eendensoort. " ' w 

BLOEMEN ALS 
NATIONAAL SYMBOOL 
De zegels die Man op 12 



februari in de permanen
te reeks bloemen uitgaf 
hebben een thematische 
meerwaarde: de bloe
men zijn nationale sym
bolen van Ierland, Man, 
Engeland, Wales and 
Scfiotiand. De reeks 
wordt in juli vervolgd. 
Op de zegel van 4 p. 
zijn twee klaversoorten 
(Shamrocks) afgebeeld: 
witte klaver [Trifolium re-
pens) en kleine klaver 
[Trifolium dubium). 
De op de zegel van 
21 p. in beeld gebrachte 
Cusbag wordt be
schouwd als de nationale 
bloem van Man. Het is 
het jakobskruiskruid [Se-
necio jacobaea). Deze 
plant is zeer giftig voor 
vee, in het bijzonder 
voor paarden en koeien. 
Dieren die van deze 
planten eten, lopen on
herstelbare schade aan 
de lever op. Het verhaal 
gaat dat ols voormalige 
inwoners van Man in 
Amerika al te enthousiast 
over hun eiland praten, 
ze te horen krijgen: Ta 
airh er ny Cusnagryn er 
shen [There's gold on the 
Cushags therBj. 

m 

Op de zegel van 50 p. is 
de wilde narcis [Narcis-
sus pseudonarcissus) te 
zien, een bloem die aan 
het eind van de achttien
de eeuw in het zuiden 
van Wales werd ontdekt. 
De bloem is het nationale 
symbool van Wales. 
Óp de zegel van £ 1 .-
staat als naam Spear 
Thistle ofwel speerdistel 
[Cirsium vulgare) ver
meld, maar in de bege
leidende documentatie 
wordt van Scottish Thistle 
gesproken. Die naam -
Schotse distel [Onopor-
dum acanthium) - wordt 
ook wel gebruikt. In ons 
land is de plant ook be
kend ols weqdistel. 
Aan de distel is een le
gende verbonden. Toen 
de vikingen Schotland 
binnenvielen, werden de 
Schotten gealarmeerd 
door de kreet van pijn 
die een viking slaakte 
toen hij op een distel 
trapte. 

THEMATISCH 
VERZAMELEN 
Royal Mail, de Britse PTT, 
heeft een eenvoudige 
brochure over het tfiema-

Op de zegel van 25 p. is 
een polyantha-roos afge
beeld, de Princess of 
Wales. Deze ivoorkleuri-
ge roos werd door de 
Britse longstichting opge
dragen aan Diana, prin
ses van Wales; ze werd 
gekweekt door R. Hark-
ness and Company Limi
ted. De roos werd in 
1997 voor eerst tentoon
gesteld; dat gebeurde op 
de Chelsea Flower Show. 
De roos was cl een sym
bool voor Engeland in de 
tijd van de Tudors. 

tisch verzamelen uitge
geven in de British Phila
telie Bulletin Publications 
Series. De titel luidt An 
Introduction to Thematic 
Collecting ('Een introduc
tie op het thematisch ver
zamelen'). 
Het boekje, dat is ge
schreven door Margaret 
Morris, is in eerste in
stantie bedoeld voor En
gelse en Amerikaanse le
zers. Het boekje telt zes
tien pagina's, inclusief 
omslag, op het formaat 
A5. 

Hoewel de gekleurde af
beeldingen er een leuke 
brochure van maken, is 
de prijs (£ 2.95) aan de 
stevige kant. Het boekje 
is verkrijqbaar bij het 
British Philatelie Bureau, 
20 Brandon Street, Edin
burgh EH3 5TT. 

AGRARISCHE 
ZELFKLEVERS 
Op 11 augustus geeft 
Jersey een tweede serie 
zelfklevers voor het ge
bruik op het eiland uit 
met de aanduiding 6a//-
wick Minimum Postage 
Paid. De serie van vier 
zegels heeft als thema 
Days Gone By. 

HOUDT DE KOEDIEFI 
In Heemstede bestaat 
vanaf het begin van de 
zeventiende eeuw een 
Koediefslaan. Deze 
naam staat in het datum-
deel van een frankeer-
stempel(RN1192)uit 
1979 van de Gerrit Bar-
ger-Mavoschool. De 
school heet nu Heemste
de Borger Mavo en is 
nog steeds op de Koe-
dierslaan gevestigd. 
In de vlag van het stem
pel staat een afbeelding 
van een beeld met een 
paard, moor wat vooral 
intrigeert is de naam 
Koediefslaan. Zou deze 
naam - zo vroeg ik me 

pmr^twmt^^umm^i^w 

Hoewel de onderwerpen 
in het bijzonder betrek
king hebben op Jersey, 
zijn ze thematisch ruim 
bruikbaar. Drie van de 
vier zegels zijn aanwin
sten voor het thema 
paarden, terwijl de vier
de zegel verzamelaars 
van het thema runderen 
zal aanspreken. 
Alle zegels zijn voorzien 
van een afbeelding van 
de roze-witte Jersey-lelie 
Amaryllis belladonna. 
De eerste zegel heeft als 
onderwerp Cider making. 
Op de tweede zegel wor
den aardappels in grote 
tonnen per paard en wa
gen vervoerd [Potato bar
rels transported by horse 
and carfj. Op zegel num
mer drie is te zien hoe 
twee mensen een wagen 
vol laden met zeewier 
(kelp). De boeren op Jer
sey gebruiken zeewier als 
kunstmest; vandaar de in
scriptie Gatherinq 
seaweed [vraic] tor fertili
ser. Op de vierde zegel 
worden Jersey-koeien met 
de hond gemolken (yVI/7-
king Jersey cows by 
/lond). Deze serie sluit 
heel goed aan bij de uit 
vijf zegels bestaande se
rie Farming Australia die 
Australië op 21 april uit
gaf. 

af - misschien kunnen 
worden gekoppeld aan 
het thema koeien/runde
ren? 

Uit een boekje over de 
betekenis van Heem-
steedse straatnamen 
blijkt dat er over de Koe
diefslaan niet veel be
kend is. In oude geschrif
ten uit 1695 wordt over 
de Koedieflaan gespro
ken. De naam zou zijn 
afgeleid van de Nieu
wenhout of Koedrift, een 
herberg. De Koedrift was 
de weg waarlangs het 
vee naar de weiden 
werd gedreven. 
Volgens anderen be
waart de naam wellicht 
de herinnering aan het 
feit dat op die plaats een 
koeiendief woonde: 'Aan 
de Koediefslaan staat de 
Dorstige Kuyl, een oude 
herberg, die waarschijn
lijk rond 1650 werd ge
bouwd, recentelijk is ge
restaureerd en nu door 
de Gerrit Bargerschool 

voor mavo wordt ge
bruikt.' 
Zoals wel vaker het ge> 
is met historische straa 
namen is het moeilijk ( 
precieze herkomst van 
de naam te achterhalei 
Toch zijn deze minder 
voor de hand liggende 
items soms heefwat int 
ressanter dan de zove« 
ste zegel met 'meer vat 
hetzelfde'. 
Met dank aan de heer 
Boerma te Heemstede, 
oud-hoofdredacteur vc 
'Philatelie', die mij doe 
mentatie verstrekte en 
behulpzaam was bij h( 
zoeken van de beteker 
van de bewuste stroat-

SCHEEPVAART 
Het thema van de jaar 
lijkse gemeenschappel 
ke emissie van de 
Noordse landen is dit 
jaar 'maritiem erfgoed 
De uitgifte van Aland I: 
spraken we al eerder i 
deze kolommen. 

Noorwegen gaf op 20 
april twee zegels uit. C 
de blauwe zegel van 
3.80 k. zien we de hlo 
melen in de vaart ter 
hoogte van Naeröy. H« 
schip is met post en an 
dere vracht op weg na 
Gudvangen. De Hormi 
len is één van de oudsl 
postschepen van Noor 
wegen; het schip had 
vroeger zelfs een eiget 
poststempel Poststukk« 
met een dergelijk stem 
behoren tot de zeldzar 
stukken in scheepspost 
verzamelingen. 

Op de groene zegel v( 
4.50 k. is de catamar( 
Kommandören op we< 
naar Bolestrand. 

De Zweedse bijdrage 
van 14 mei sluit nauw 
aan bij de serie die of 
dezelfde dag werd uit 
geven op het thema 
'Stockholm, culturele 
hoofdstad van Europe 



zegel van 6 k. toont 
havengebied 

idsgóraien van Stock
Im met als blikvanger 
pleziervaartuig AJba

s. Op vijf van de zes 
aels in de 'Stockholm'
iks zijn ook schepen te 
n. Stockholm, ge
Liwd op veertien eilan
1, danKt zijn schoon
d aan het water, dat 
1 stempel drukt op het 
en in de stad. 

land gaf op 7 mei 
ïe zegels uittergele
iheicTvan twee jubi
: het scheepvoarton
"zoek viert zijn eeuw
st en het Instituut voor 
leepvaartonderzoek 
>taat tachtig jaar. Op 
zegel van 2.80 m. is 
onderzoeksvoartuig 

3nc/o te zien dat in 
B9 in gebruik werd 
lomen. 

zegel van 3.20 m. 
ft als onderwerp de 
cenning van de 
DrdOostdoorgang 
>r de Finse weten
□pper A.E. Norden
)ld (18321901). Op 
regel is dewalvis
rder Vega  een bark 
drie masten  afge
Id, het schip dat voor 
Dewuste expeditie 
d gebruikt. Op de 
tergrond van de ze
is een gedeelte van 
oute te zien. 

INGSCHEPEN 
14 februari gaf Man 
serie uit om de eerste 
Jing van de Noor
men in 798  twaalf
derd jaar geleden 
 te herdenken. Op 
'ier zegels en het 
cje zijn de schepen 

(drakars) zowel compleet 
als in detail afgebeeld. 

Op de zegel van 21 p. 
zien we een boegbeeld 
(lange slang) en de zegel 
van 25 p. toont het voor
aanzicht van een viking
schip met vol zeil. Op de 
zegel van 31 p. is een 
dergelijk schip in zijaan
zicht met gereefd zeil af
gebeeld. De zegel van 
/ 5 p. toont een detail 
van de scheepsromp. 

de afbeelding daar an

ders was. 

MIUTAIRX LUCHTVAART MDSEUII 

, . S k O E g T S 

Dat niet alleen de natio
nale luchthaven Schiphol 
van belang is voor ons 
land blijkt uit het fran

Op het blokje van £ 1 .
is waarschijnlijk de ruïne 
van het kasteel Peel te 
zien. 
Gemeld wordt dat Noor
mannen in 793 voor het 
eerst voet op Engelse bo
dem zetten in Northum
bria of NoordOost En
geland. Enkele jaren 
daarna werd Man dus 
het slachtoffer van deze 
zeevaarders. 
Op alle zegels staat 
linksonder in runenschrift 
de inscriptie Maun 
(Man). De eerste rune 
heeft overigens veel weg 
van het teken op het 
Duitse HeinrichHeinevel
letje, dat door Deutsche 
Postyn\ snel werd inge
trokken... 

THEMATISCH KWARTET 
(PLUS EEN) 
In het stempel van het 
Militaire Luchtvaart Mu
seum in Soesterberg 
FM500611 is een antie
ce dubbeldekker afge
Deeld. Dat was ook net 
geval in een eerder stem
pel (FM4440), zij het dot 

keerstempel (RN5159): 
Lelystad Airport means 
business. 

Lelystad Airport 

means business 

In een frankeerstempel 
(PB6794807) uit Frede
rick wordt vliegen op een 
bijzondere manier aange
moedigd: Give someone 
a lift  Take them dying!. 

GIVE ^ 3 ^ 
SOMEONE '7' Tak» 

A / them 
LIFT / Flying! 

De relatie tussen lucht
vaart en milieu komt tot 
uitdrukking in een fran
keerstempel (E702281) 
van de luchthaven in het 
Duitse Frankfurt am 
Main. Een milieulogo en 
een vliegtuig versterken 
daar een tekst die ver
wijst naar 'stille' vliegtui
gen: Flughafen Frank
furt/Main  umwelt
freundlich durch leise 
Flugzeuge. 

Flughafen" 
Frankfurt IVIj'n 
u mweltf reundl ich 
durch mehr ieise 
Flugzeuge 

yj 

Met dank aan de heer A. 
Ceelen uit Eindhoven, 
die me op deze stempels 
attent maakte. 

D^RIAND 

Dhr.A.Eoerfflai 

l'"'"a3TEDE 

fQpargerscluxiL 

IN KORT BESTEK 
Schaatster Marianne 
Timmer uit Sappemeer 
onderscheidde zich op 
de Olympische Spelen in 
Nagano. Haar records 
zijn al weer gesneuveld, 
maar de gemeente 
HoogezandSappemeer 
maakt dankbaar gebruik 
van haar topprestatie in 
een frankeerstempel 
(PR50012)metdetekst 
HoogezandSappemeer 
timmert aan de weg. In 
het stempel zijn de 
Olympische ringen en 
het woord gouate zien. 

Een eigen postzegel als 
beloning voor een gou
den Olympische medail
le? Daar doen ze in Tsje
chië niet al te moeilijk 
over. Op 1 april ver
scheen een velletje met 
een zegel van 23 k. om 
de gouden medaille die 
de Tsjechische ijshockey
ploeq in Nagano ver
overde nog eens extra in 
het zonnetje te zetten. 

Machine FM7655 in 
Heerenveen zorgt voor 
een stempel dat geschikt 
is voor het thema 'fiets'. 
Op het stempel staat een 
beeldmerk en de tekst 
Nationale Fiets 
Projecten. 

LUCHTVAART IN 
LITOUWEN 
Verzamelaars van het 
thema luchtvaart kunnen 
sinds 26 maart zegels 
van Litouwen in hun ver
zameling opnemen. Op 
die datum werden twee 
zegels uitgegeven ter ge
legenheidvan de hon
derdste geboortedag van 
de aeronaut Antanas 
Gustaitis. Brigadegene
raal en oorlogspiloot 
Gustaitis heeft als vlieg
tuigontwerper negen toe
stellen op zijn naam 
staan. 
Op de zegel van 2 I. is 
zijn portret afgebeeld, 
samen met een vliegende 
ANBO41, een verken
ningsvliegtuig. 
Op de zegel van 3 I. is 
de lichte bommenwerper 
ANBOVIII in de (v)lucht 
te zien met verder drie 
tekeningen die zij, bo
ven en rrontaanzicht 
van dit vliegtuig tonen. 
Alle negen vliegtuigen 
van Gustaitis staan in 
kleur op de bijbehorende 
eerstedagenvelop (num
mer 1998/5), maar de 
details van de toestellen 
komen pas goed tot hun 
recht op de twee gekleur
de prentbriefkaarien, 
aang^eduid als de maxi
murnkaarten nummer 14 
en 15. 

"  # 

'/. 
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KLEINE AiunioiycES 
SPELREGELS 

RULES: 

SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, ANGABE ^ 
UND ADRESS (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 
100 verschillende Montenegro 
door storting van ƒ 2 0 - op giro 
465^545 tn\ Brandsen Maarssen 

West Europa 250 ƒ 12.50 500 ƒ 22 
z o m o g L N keuze Giro 3482118 
A de Pagter, Bonenakker 27, 
Waddmxveen 

Bod gevr op postfr verz België 
1960-91 cat m i c h e l / 3 2 0 0 - In 2 
Davo de Luxe albums ruim 1S50 
zegels + 45 blokken en boekjes 
J H Slomp, Oldenzaal, 0541-
523184 

Poststukken, brieven, ruimte-
vaarteffecten, rekeningen Papier 
Notgeld, Duitse-Reich ansicht
kaarten A Briggeman v d Schel
de Kantelenweg 70, S233 RD 
Oostvoome Te l / f ax 0181485036 

Stamps, FD( s, telephonecards of 
Belarus and other ex USSR states 
A Volkov P O Box 340, Mmsk-
50, Belarus S v d Meer, Vorden-
seweg 33, 72S1 PC Warnsveld 

Hongarije xxx-xx- 1945/ '73 in al 
bum vr pr ƒ 265,00 tevens Rus
land XX 1972/ '95 gedocumen
teerde jaargangen edel collectie 
C W ± 3000 D M vr pr ƒ 675 , - G 
V Beveren Tel 010-4229820 

700 W-Europa veel grl H W en 
kpl series ƒ 10,- giro 3330084 
t n v Boelzkes Baroniehof Hel 
mond 

Volksrepubliek China* *, Ver
enigd Europa** 0 en FDC Cept 
en meelopers Indonesië: comple 
te jaargangen** mcl blokken 
Ook losse blokken Gratis prijslijs
ten bij H a r n e Baken, Pb 1291, 
5004 BG Tilburg Tel / fax 0 1 ^ 
4684615 Ook abo-service 

Gratis voordelige prijslijsten van 
NED, NOG, DUITSL, ITAI, 
LIEGHT, LUX, ZWITS, F Zwa
nenburg, Alkmaarseweg 303,1945 
DH Beverwijk, tel 0251-251367 

Australië, per kg ƒ 70 - Met de 
laatste nieuwe en hoge waarden 
Incl porto 100 gest Australië grf 
ƒ 10,00 200 gest Australië grf ƒ 
20,00 geld in brief of postgiro 
S42S666 t n V P Antonisse Run-
molen 16, 5404 KT Uden 0413-
268333 

1 kg Ned. grf met toeslag ƒ 6 9 , -
H A Driessen, Eemstein 194 3332 
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NK Zwijndrecht Giro 28SS518 
OP = OP 

Rep Suriname, Antillen en Aruba 
v / a 25%, ook voor een voordelig 
abonnement J Kool 0299-
43682^ 

Bod gevr op PTT mapjes 1 t / m 
90 + ed kaartjes 1 t / m 2'ib + edb 
importa 1 t / m 121 + edb select 1 
20, van de Vendel, Renswoude, 
0318572829 

GRATIS LUXE PRIJSCOURANT 
20 pb + bijlage NL & OG Dirk N 
Sluis Philatelie, tel 0229-261 611 
vanaf 18 00 uur 

Frankrijk: gestempeld 1215 tem 
2246, 10 cent p Yvert-fr Zend uw 
mancolijst aan P P Janssen, Ruis-
daelweg 24, 1191 EH Ouderkerk 
aan de Amstel 

Canada 100 grl met nwste F l4 200 
ld F 28 10 cpl senes van 4 nwst F 
15 20 senes F 30 30 series F 45 
Giro 1282149 t n v j Dijkstra, Lin
denoord 20, 8172 AK Vaassen 

'De Bijbelse boodschap in beeld" 
bod gevraagd op deze meermalen 
bekroonde ver/amehng met top-
nummers cat waarde Wert 
50000,- Uw reactie naar B A Rei 
jerkerk, Acacialaan 1, 8266 BE 
Kampen 

400 muziek ƒ 48 , - 200 naakt 
ƒ S5,- 500 sport ƒ 2 5 - SOO kos
tuums ƒ 32,50 300 vissen water-
dieren ƒ 24 , - 500 schildenjen 
ƒ 2 7 50 200 kastelen ƒ 22,75 100 
rode kruis ƒ 1 5 , - Jac van Welse-
nis, Coloniastraat 57, 3024 TA 
Rotterdam Gironr 6513551 

Indonesië** - Jrgn 1952-1997 
compl (met Jakarta '95) voor 
ƒ 5299 Gratis prijslijst voor blok
jes en J rgn M Geppert, Hainster-
bachstr 8, D-74722 Buchen, 
Duitsland, Tel /Fax 00496281-
96102 

Tro-Fd bladen 1992 en 1993 in 
een band ƒ 90 - mcl verz kos
ten tel 0521-381847 " G Mos-
sink, Hoofdweg 29, 8383 EG Nij 
ensleek Tel 0521 381847 

Complete serie Postzegel mapjes 
J Dijkstra, Kastanjelaan 19, 2351 
Leiderdorp Tel 071 5410476 

Duitsland Bund-Rijk-Berlijn 
DDR*** 0 20-45% J V Hal, Dal 
tuin 3, 7041 CH 's Heerenberg 
Tel 0314 663396 

ZO GEEFT U EEN KLEINE ANNONCE OP 

Als abonnee van 'Philatelie' kunt u gebruik 
maken van de rubriek 'Kleine annonces'. Een 

advertentie in deze rubriek kost tien gulden voor 
de eerste drie regels en vijf gulden voor elke 

volgende regel. 

Schrijf uw advertentie op een briefkaart of -
beter nog - maak gebruik van de speciale bon 

op de wikkel van dit blad. Per regel heeft u 
ongeveer dertig leestekens tot uw beschikking 

(spaties, punten, komma's en andere leestekens 
tellen ook meel). Vermelding van naam + adres, 

of naam + telefoonnummer is verplicht. 

Stuur uw kleine annonce - vergezeld van een 
betaalcheque of girobetaalkaart (giro 4988 ten 

name van Bosch & Keuning te Baarn) - aan: 

Brouwer Media 
Kleine annonces Philatelie 

Postbus 345 
3740 AH Baarn 

Prijslijst franstalige gebieden' (te 
gen porto 2,-) , ook Roemenie en 
Tsjechoslowakije (porto 0,80) 
porto bij bestelling retour Nieu
we uitgiften hele wereld! Vraag 
onze gratis, uitgebreide lijst met 
nieuwtjes Van Dal Postbus 773 
5700 AT Helmond 
Fax 0492-529863 Tel 0492 
522224 (na 19 00 uur) 

Bod gevraagd op beschadigde en
velop uit postlading van de Uiver 
Info ( . \ d Buig Hoge Hondstr 
148 7415 GG Deventer 

Duitsland: 85 versch vanaf j an 
'95 tot heden voor ƒ 20,-, 450 
versch vanaf j an '86 heden 
ƒ 9 5 , - Prijslijst Giro 5312882 
Verseveld - Boschman, De Ol
men 80, 6903 BP Zevenaar 

Ned Rolzegels genummerd los 
en in 5 /b strippen, alsmede boek
jes cpl alle nrs Ook de types 6 /9 
Mancolijsten aan H C de Jager, 
Roggeveenstr 2, 1212 BA Hilver-

100 gest aanbieding veel grf 
Frankrijk ƒ 32 , - Luxemb ƒ 28 , -
Oost tnnjk ƒ 32, - Giro 2300785 
RSD I mdelaan 23, 1775 GK Mid
denmeer Ook voor uw mancolijs
ten europese landen 

Polen, Joegoslavië, Roemenië, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsje
choslowakije PZH Robert Wik
tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit
tard T e l / f a x 046-4512751 Ook 
rantei ten ' 

Verzamelingen Europesche lan
den © en **/*** a 20% Yvert 
Derkx, Chemin du Bosquet 7, 
B7322 Pommeroeul , tel 
003265621527-Belgie 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc J Stienstra, Banetgeel 21, 
2718 BL Zoetemeer, tel 079-
3610229 

lOOveisch telefoonkaarten ƒ 5 0 -
Giro 1537084 H Gaiields - Hen
gelo 

NZ/Australië en / regelmatige 
verkoop lijsten en ruil mogelijk 
bij Phila NZ - p o Box 39-014 
Howick -Auck land New Zealand 

Kilowaar Finland Noorwegen 
Denemarken of Zweden, 50% 
herdenkingszegels Zend ƒ 20 , -
m een bnef of op gi ronummer 
1624853 en ontvang 125 gr franco 
thuis Correspond in Lnglish 
Lennart Runfors, Gotlandsgatan 
1, S-602 17 Norköping, Zweden 

Nederland en Ver. Europa***, 
0 V a No 1 Stuur uw no s, ont
vang mijn prijs F Ghyben, Zon 
egge 1916, 6903 GV Zevenaar 
T e l / F a x 0316-529241 

Diverse partijen, collecties en res
tanten Pzh f t ntro Filatelie, O 
Havenstr 43 Woerden, 0348 
423885 Ook losse verkoop 

GEVRAAGD 
Engeland/Guernsey Nominaal 
ƒ 2, 40 /£ , Jersey ƒ l ,25 /£ . Man 
ƒ 1, 9 0 / £ Brouwer Kollum 0511-
453726 

En\ Nationale vlootdagen 1989, 
event ruilen voor oudere ex M J 
van Wijnen, 078-6312216 

Frankeergeldige zegels Bund G 
Engels, Thorbeckelaan 69, 9665 
CC Oude Pekela, 0597 618756 

Stuur mi] post/egels van na 1950 
Tunesië en ontvang Europese re
tour van Dam, Oudeweerd, 6067 
BZ Einne 

John F. Kennedy zegels blokken, 
fdc s e d F Talsma, Beyerstr 73, 
9151 KG Holwtrd Tel 0519562276 

Voor elke Ie dagenveloppe FDC 
Ned na no 280 Stuur ik 4-5 an
dere retour R Otten v Panhuys-
str 22,9721 GD Groningen 

Ansichtkaarten Berlicum, liefst 
mets tempel Berlicum NBr Aanb 
aan A Pennmgs, tel 0735032560 

Nederland Portzegels 44-60 in 
alle tandmgen enkelvoudige en 
tweevoudige druk Bij voorkeur 
postfns A F Koeneman 024-
3582532 na 18 00 uur 

Poststukken van alle Waddenei
landen, Wienngen, Den Helder 
en Koegras N Huijsman, Duyker 
dam 39, 1791 TA Den Burg, 
Texel Tel 0222 310601 

Postfrisse frankeei^eldige zegels 
Nederland. P | Rotgers, tel 010-
4205276, fax 010-4552991 

Frankeergeldige zegels Ned tot 
85 % verzamelingen partijen en 
gros FDC. C C ruyssen, Ysvogel-
hoek 6, 3201 HR Spijkemsse, 
0181 62 4635 of 010 4153844 

Oude Sluitzegels. P Doensen, J 
V Scoiclstr 40, 3583 CR Utrecht 
030-2517619 Fax 030-2544085 

DIVERSEN 
Gezocht Ned. ongest. div zegels 
voor nr 350 In ruil voor Profil 
pfr nr 1 nu, EdB-visje nr 1 nu, 
en/of mapjes 1-119 v Essen, Stol 
lenb w 192, 6572 AH Berg en 
Dal Tel 024-6843411 

Ruilen postfrisse /egels Duitsland 
en Nederland, van andere landen 
thema's als fauna, Olympics, 
kunst Nieuwe en oude zegels van 
Britse, Franse gebieden Op basis 
Michel, Wert, Scott Contact van 
Eijnatten Rosmolenstraat 148, 
3833 KK I eusden 

Ell ver zuidelijk Afrika Bijeen
komsten, veilingen, Rondzend-
verkeer, eigen blad en biblio
theek tvza pb 33223, 3005 LE Rot
terdam 

Studiegioep Britannia de verza
melaars van ENGELAND en 
ENG GEB organiseren 4 keer 
per jaar een bijeenkomst in Nieu
wegein Rond/ending, veilingen 
en eigen clubblad L van Dijk 

Lek 54, 1703 KJ Heerhugow.i, 
072 5711935 h t t p / / h u i / e n 
kanaal nl /~bri tanni 

Israel: postfrisse /egels met tal 
koop, en verzorging van abor 
meuten Inl A Bouwens<, 
0113-212762 

(i Postzegels 
W. van der Bijl 

Zadelstraat 35 
3511 LS Utrecht 

tel. 31 (0)30-2342040 
fax 31 (0)30-2317077 
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et regenwoud is de natuurlijke apotheek van onze 
laneet. Talrijke medicijnen en geneesmiddelen base-
in op plantaardige werkzame stoffen uit het regen-
oud. Het is een leefruimte met gigantische afmetingen 
1 neemt als „leverancier" van werkzame stoffen uit 
opische gewassen steeds meer in betekenis toe. 
et is het groene hart van de blauwe planeet en dit 
art staat vlak voor een infarct. Op de biologische 
'ok van het regenwoud is het reeds 5 voor 12. Als 
ij verder zo zorgeloos met de tropische bossen 
Tigaan als tot nu toe, is het definitieve „CIIT" nog 
laar een vraag van enkele (tientallen) jaren. 

Is de boom geveld wordt, 
vliegen de vogels w e g . 

Naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van de Wereld
gezondheidsorganisatie (WHO) geeft de Postadministratie van 

de Verenigde Naties 3 herdenkingspostzegels en 
3 souvenir velletjes in drie valuta (ATS, CHF en 
USD) met betrekking tot het onderwerp „regen
wouden" uit. De afbeeldingen op de zegels stam
men van de surrealistische pop-kunstenaar Rick 
Garcia en tonen een ocelot, een orang-oetang-
moeder en een jaguar. Zij betoveren door realisti
sche getrouwheid van de details gecombineerd 

met uiterst bonte kleuren en zijn een markant teken voor de 
bescherming en het behoud van de regenwouden in onze wereld. tiM'!/Wi'.'**"'"!TO 

oupon Coupon invullen, uitknippen of copiëren en inzenden aan: UNPA, Postadministratie van de 
Verenigde Naties, Palais des Nations, CH-1211 Geneve 10. 

Alk prijzen incl porto en verzending, 
betaalbaar na ontvangt. 

J J a , Stuur mij a.u.b set(s) bestaande uit 3 herdenkingsseries en 3 souvenir velletjes voor de set-prijs van Hfl 19,15. 

J J a , stuur mij a.u.b set(s) van 6 eerstedagenveloppen, daarvan 3 met elk een herdenkingspostzegel en 
3 met elk een souvenir velletje voor de set-prijs van Hfl 24,10. 

J J a , stuur mij a.u.b set(s) van drie maximumkaarten met elk een herdenkingspostzegel voor de set-prijs van Hfl 9,30. 

Klantnummer Adres Postcode/plaats Datum/handtekening PN 5198 
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EE/V BIJZONDERE COMBINATIE IN 

EEN UNIEK ORANJEALBUM 

• gedrukt in kleur op fraai papier 
• alle onderwerpen rijk geïllustreerd 
• klemstrook voor elke postzegel 
• uitvoerige beschrijving van de 

onderwerpen 
• omslag bedrukt met rijk bladgoud 
• biografieën van de drie vorstinnen 
• praktisch mancoboekje om bij te 

houden welke zegels U in uw 
verzameling heeft 

Een uniek historisch document en 
postzegelalbum in één voor ƒ125,-
inclusief fraaie beschermcassette. 
Het album is verkrijgbaar 
bij de vakhandel Filatelie 
(vanaf 10 juli) 


