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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE EN POSTGESCHIEDENIS 

Internationaal het best georiënteerd 

482 

Uit de collectie voorfilatelie vanaf 1565 

jd 
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Damesbrief 

Brief uit 1622 met geschreven per vrindinne die Godt bewaere . 
Brieven meegegeven aan dames zijn in deze periode een grote bijzonderheid. 

In de volgende veiling o.a.: 

Prachtig voorfilatelie met interessante bodekasteleins en trekschuitbrieven 
Nederland en Overzee w.o. zeldzame proeven en rariteiten 
Veel Eerste Emissie in prachtkwaliteit 
Ramppost (recovered mail) Tentoonstellingscollectie verdeeld over 
ca. 250 kavels 
Zeer veel collecties, dozen, handelstocks en restanten van de gehele wereld 

Inleveringen voor deze grote najaarsveiling zijn mogelijk tot uiterlijk 15 augustus. 

Extra promotie/kijkgelegenheid van de kavels op de NVPH show 1998. y^ssMisss^ 

Na overmaking van 15,— op girorekening 461000 ontvangt u de 
catalogus. 

inzendingen dageiijics. Voor taxaties/adviezen bei of sciirijf: 
Rokin 60 1012 KV Amsterdam  TEL. 0206230261  FAX 6242380 



PHILAPOST 
Berkel en Rodenrijs 

RMtanlJm Wondardopi 
"Plirt 1" 

Slechts f 299,= 
Vele duizenden restantjes blijven iedere maand over uit 
de honderden partijen die Philapost elke maand inkoopt op 
de open dagen. 

Snelle 
bestellers

bonus 
De eerste 25 bestellers 

krijgen een dik witbladig 
- of zwartbladig album ^ 

30/60 naar ^ 
keuze. 

Pergamijnzakjes met nooit opgeborgen nieuwtjes, Restantjes worden iedere keer weer 
een insteekalbum met postzegels van de hele 
wereld, losgeraakte albumbladen of deels 
leeggehaalde rondzendboekjes. Maar ook 
postzegelboekjes, velletjes, gelegenheids-
enveloppen, PTT mapjes en F.D.Cs. 

terzijde gelegd, maar de berg wordt 
steeds groter en hoger. 
Arbeidstijd is kostbaar en capaciteit ontbreekt 
bovendien om alles per land te sorteren en 
afzonderlijk aan te bieden. 

Alles is verdeeld in Wonderdozen en iedere Wonderdoos heeft 
ruim 5_00 van deze restantjes. De items zijn afgeteld door 

uitzendkrachten en willekeurig verdeeld. 

^^èë^'^ èë^ èë^ èë^ èë^ èë^ èë^ èë^ èë^ èë^të^^^^bë^ 
Vondsten zijn daarom gegarandeerd - laatst vond een klant de blauwe nr. 9 van 

Hawaï met een waarde van f 5.500,=! (Yvert 16.500,=) (naam en adres bekend 
bij de redactie van uw Maandblad). 
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Veiling 571 die wordt gehouden op 212224 en 25 september a.s. bevat 
weer diverse collecties van naam en faam o.a.: 

Collectie wijlen de heer V. Esbensen te Singapore* 
Prachtige verzameling Indonesië Interim Periode 19451950. 

Totaal ruim 300 kavels, vooral echt gelopen brieven, postwisselformulieren en een 
interessante afdeling proeven o.a.: 

^ ^ 
^ETAI ÖOSIALIS 

ïJABöJNG 
POELQE B A U A T . 

r^e'^Trfw? TS^T^rr?! 

m J a n g t e r t i o r m a t 
Toean b e o r e t a r i a t Oenosia Jewan J a e r a i 

J0SIALI3" 

I 3 A 2 A N 

■»j. 

dHÜ itiJLLiki 
Gecensureerd couvert met strip van 4 ex. 10 Cent Konijnenburg met overdruk 

22lzJmet bol/92z43II van Poelauradja 1571946 naar Kisaran. 
Voorts uitgebreide speciaal verzamelingen van België en Luxemburg, w.o. veel stempelmateriaal. 
Nederland en Overzee zeer uitgebreid met het laatste gedeelte platen collectie van wijlen 

Dr. G.C. van Balen Blanken. 
De catalogus wordt u half augustus toegezonden, tezamen met speciaal collectie John de Leeuw 
(zie advertentie achterpagina), na ontvangst van ƒ 20,- op onze giro no. 17369. 

5k»-T-v. VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

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

Een begrip in de Nederlandse filatelie 



MONDIAL STAMPS BV. 
BRINKGREVERWEG 13 7413 AA DEVENTER TEL : 0570-633258 FAX : 0570-636293 

FILATELISTISCHE MAKELAARDIJ : Th.C.BAKKER 
GROTE VERKOOP VAN CONSIGNATIE PARTIJEN 

Aangeboden namens diverse eigenaren/erfgenamen. 
Grote verzamelingen, koffers, verhuisdozen en nalatenschappen. 

U kunt voor de netto bedragen, zonder opgeld of andere kosten, 
onderstaande partijen direkt kopen. Wij treden op als makelaar/taxateur. 
Op afspraak zijn de aangeboden partijen op ons kantoor te bezichtigen. U kunt ook 

telefonisch informatie inwinnen over de betreffende partijen. 

Holland Londen 

01 Afrika div landen ** m album ƒ 175,-
02 Aitutaki-Cook Isl * in album ƒ 250,-
03 Australi 1913/90 veel postfris ƒ 1100,-
04 Austrah 1913/81 o m album ƒ 500,-
05 Belgi 1944/62* 7* Yv 14000,- ƒ 700,-
06 België **/* Spoorweg Yv4500,- ƒ 275,-
07 België **/*/o wo beter-hoge wrd/ 450,-
08 België *77o cat Yv 13650,- ƒ 400,-
09 België 7o cat Yv 10000,-+ ƒ 250,-
10 België 100 brieven Ie WO ƒ 500,-

Duitse Bez uitg (censuur) 
11 België 1849/76 * 7 7 o Yv7200,- ƒ 400,-
12 België 1894/1944 Yv 5500,-+ ƒ 300,-
13 België 7o betere nrs Yv 11950,- ƒ 300,-
14 Bermuda 7o cat Yv 3475,- ƒ 150,-
15 Berlijn 1954/75 o in Schaubek ƒ 200,-
16 Berlijn 1956/85 vnl* * Mi 1900,- ƒ 300,-
17 Berlijn verz ongebruikt hoge wrd ƒ 400,-
18Bund,Berlijn,DDRinalbum ƒ 200,-
19 Bund 1974/86 gest Leuchtturm ƒ 250,-
20 Bosnië verz vnl gestempeld ƒ 250,-
21 Bosnië * 7 * woookongetand ƒ 150,-
22 Brazihe 7o cat Yv 8000 -++ ƒ 250,-
23 Bulgarije 7o cat Yv 23 780,- ƒ 700,-
24 Cambodja,Vietnam *Yv 3900,- ƒ 200,-
25 Canada *77(* )Yv 59 780,- ƒ 1250,-
26 Canada * 7 * m stockboek ƒ 175,-
27 Curacao,Ned Ant cat 1160,- ƒ 175,-
28 Danzig vnl 'ongesorteerd ƒ 120,-
29 Duitse Staten omvangrijke coli ƒ10000,-

met referentie materiaal 
30 Preussen,Sachsen stempelverz ƒ 200,-
31 Duitse St Baden,Bayern ƒ 200,-
32 Duitsland geb 1914/20 interes ƒ 4250,-
33 Duitsland 1914/20 Geb-CIS- ƒ 2250,-

Bez Ie WO-Ruhleben 
34 Duitsland 1933/39 * 77o album ƒ 350,-
35 Duitsland vanaf 1942 Ml 4100,- ƒ 350,-
36 Bund 1986/89 335 couverts ƒ 250,-
37 Reich 12x Halb Amtl Flugpost ƒ 700,-
38 Reich 2e WO doos Feldpost ƒ 850,-
39 Reich 2e WO Feldpost,passen, ƒ 1400,-

Documenten etc 2 dikke albums 
40 DDR+zones m 4x Schaubek ƒ 1900,-
41 DDR 1951/70 vn l * * Ml 4900,- ƒ 600,-
42 DDR ZentrKurierd * uit 16/31 ƒ 300,-
43 Denemarken */o cat Yv 7290,- ƒ 250,-
44 Denemarken */o cat Yv 7700,- ƒ 250,-
45 Denemarken 1851/1984 ** /* in ƒ 750,-

Davo album cat Yv 19 000,-+ 
46 Isle of Man 1973/1995 postfris ƒ 750,-
47 Engeland */o cat Yv 10 400,- ƒ 250,-
48 Eng Kol Omnibusseries vanaf ƒ 700,-

1935**/* en Zuid Afrika 
49 Estland diversen cat Ml 1750,- ƒ 250,-
50 Estland verztot 1940 Ml 1900,- ƒ 350,-

51 Estland verz ongebruikt ƒ 900,-
52 Europa Luchtpost verz Ml 8000,- ƒ 800,-
53 Ethiopië 1894/1930 meest engros ƒ 1400,-

postf ris cat Yv 90 000,-
54 Ethiopië Rode Kruis ca 115 x ƒ 2350,-

Met drukfouten,kopstaand enz 
55 Finland */o cat Yv 9065,- ƒ 250,-
56 Finland ongebruikt cat Yv 7485,- ƒ 250,-
57 Frankrijk 1849/1900 Yv 179 000,- ƒ 3000,-

meest gest veel met geteld 
58 Frankrijk 1876/1910 poststukken ƒ 3000,-
59 Frankrijk 1946/96 poststukken ƒ 1750,-
60 Frankrijk luchtpost **/*/o+brieven ƒ 500,-
61 Frankrijk oud/klassiek Yv 15000,- ƒ 250,-
62 Franse kol Azi */o Yv 70 700,- ƒ 3500,-
63 Franse kol Afrika */o Yv 80 000,- ƒ 2500,-
64NvCaledonie*/oYv4870,- ƒ 250,-
65 Gen Gouvernement verz ** ƒ 250,-
66 Griekenland */o w o beter Yv 4840 ƒ 150,-
67 Guernsey 1969/95 **Yv 9000,- ƒ 700,-
68 Hongarije **/* en divgebieden ƒ 2250,-
69 Hongarije meest **Yv 5125,- ƒ 250,-
70 Ierland 1922/88 **/*Yv 18 370,- ƒ 1250,-
71 Indonesië **/* in Davo Zbl 3940,- ƒ 700,-
72 Indonesië ** 1995/97 blokken lOx/ 850,-

Nieuwprijs 1400-
73 Israel 1948/73 ** m Leuchtturm ƒ 2750,-
74 Israel gespec afwijkingen etc ƒ 1900,-
75 Israel** 1980/93 in Davo ƒ 700,-
76 Israel-Judaica 2 stockboeken ƒ 350,-
77 Israel 1967/79 postfris in davo ƒ 350,-
78 Israel 1 e emissie gebruikt engros ƒ 250,-
79 Japan 1949/68 FDCs J150 000 ƒ 275,-
80 Kan Eil tot en met 1994 postfris ƒ 1750,-
81 Kerstmis motief vnl ** in Lindner ƒ 300,-
82 Kerstmis kaarten 1880/1922 ƒ 250,-
83 Krijgsgevangenenpost Russisch ƒ 400,-

Ie WO 42 brieven wo censuur 
84 Liechtenstein luxe velletjes gest ƒ 600,-
85 Liechtenstein **/o cat Yv 5000,- ƒ 350,-
86 Litauen verz ongebrin album ƒ 950,-
87 Luxemburg */o cat Yv 248 450,- ƒ 6500,-
88 Luxemburg 1930/90 postfris ƒ 1000,-
89 Luxemburg */o cat Yv 25 900,- ƒ 700,-
90 Luxemburg 1880/1975 **/*/o ƒ 200,-
91 Malediven,Montserrat,Natal ƒ 200,-
92 Mexico */o cat Yv 6400,- ƒ 150,-
93 Monaco oude postwaardestukken ƒ 200,-
94 Montenegro postwaardestukken ƒ 350,-
95 Jaar van het Kind ** 2 Lindners ƒ 400,-
96 Mijlpalen der Luchtvaart postfris ƒ 700,-

In 2 luxe Lmdneralbums 
97 Motief Vervoer,Ber Personen ƒ 500,-
98 Motief Vlaggen meest postfris ƒ 500,-
99 Motief 150 jaar Zeppelin Lindner ƒ 350,-

100 Motief Zeppelin ** in 2 albums ƒ 400,-

101 Nalatenschap poststukken/zegels ƒ 1600,-
102 Nauru,Norfolk **/* mooie collectie ƒ 400,-
103 Niue.Tokelau verz postfris ƒ 175,-
104 Nederland 1945/56 * cat 1015,- ƒ 125,-
105 Ned 1852/1944 gest 6790, ƒ 1500,-
106 Nederland 1941/57 **/*/o 3200,- ƒ 400,-
107 Ned kol meest postfns 2055,- ƒ 300,-
108 Nieuw Zeeland 1871/1996 ♦*/*/o ƒ 1200,-
109 Olymp Spelen 1984 postfns ƒ 850,-

Duitse Sporthilfe in 3 Kabe albums 
110 Olymp Spelen 1988 in 3 albums ƒ 800,-
111 Olymp Spelen 1984 m 2 albums ƒ 450,-
112 Olymp Spelen 1980 in 3 Lindners ƒ 300,-
113 Oostenrijk 1945/69 * 7 * Yv12 000,- ƒ 800,-
114 Oostenrijk 1980/93 ** Leuchtturm ƒ 450,-
115 Oostenrijk 1945/83 ** m 2 albums ƒ 450,-
116 Oostenrijk ongebr vanaf 1945 ƒ 350,-
117 Polynesie,Terre Australes FDCs ƒ 125,■ 
118 Raketpost Ned brieven en doe ƒ 4750,-

en proeven in oude koffer 
119 Royal Wedding Charles en Diana ƒ 900,-
120 Ruimtevaart geschiedenis **/o ƒ 300,-
121 Rubens motief in Lmdneralbum ƒ 150,-
122 Rusland postst motief Schepen ƒ 125,-
123 Saar gespec Ml 211/238 hoekbl ƒ 475,-
124 St Vincent postfris veel motief ƒ 200,-
125 Solomon Isl 1907/86 **/* in album/ 700,-
126 Suriname 1975/93 cat Zbl 3000,- ƒ 700,-
127 Rep Suriname pzm 1/82 postfris ƒ 250,-
128 Tremen motief ** m 2 Lindners ƒ 500,-
129 Tsjechoslowakije */o Yv 37 000,- ƒ 1000,-
130 Tuvalu postfris WO ongetand ƒ 400,-
131 Verz zegels en brieven 2e WO ƒ 350,-
132 UPU 1984 verz** in 2 Lindners ƒ 300,-
133 UPU 1949 ** in speciaal album ƒ 275,-
134 USA verhuisdoos met diversen ƒ 700,-
135 USA verz poststukken in 2 album ƒ 300,-
136 USA verz poststukken tot 1940 ƒ 300,-
137 USA geb Palau enz nom $ 100 ƒ 175,-
138 Vaticaan 1933/86 **/*Yv 7600,- ƒ 350,-
139 Vaticaan * */*/o indik winkelboek ƒ 250,-
140 Venezuela */o cat yv 6200,- ƒ 175,-
141 Voetbal motief 1972/78 7 albums ƒ 1500,-
142 Voetbal motief in 4 albums en 2 ƒ 1300,-

Albums met Olympiade 1980** 
143 WK Voetbal 1978 verz couverts ƒ 150,-
144 Wereld in dikke oude Schaubek ƒ 300,-
145Wereldvluchtelmgen 1960verz** ƒ 200,-
146 Zeppelin bneven 110 stuks meest ƒ 4500,-

Duitsland veel Olympiade 
147ZuidAfnka poststukken WO met ƒ 300,-

handtekening Botha enz 
148 Sport in 4 Lindners Zw Sporthilfe ƒ 300,-
149 Zwitserland gest cat Yv 12 000,- ƒ 300,-
15013 Albums motief WO Wedding ƒ 1000,-

Lady Diana enz 

486 U WILT LIEVER VERKOPEN !! Neem dan kontakt op met onze fi lateiistischemakelaardij. 
Tel : 0570 - 633258 Fax : 0570 - 636293 

"Laat onze Wereldwijde kontakten in uw voordeel zijn" 
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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. 
• 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. 

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

• Renteloos voorschot tot 60% van de getaxeerde waarde mogelijk. 
1̂  Deskundige verkaveling en presentatie d.m.v. luxe catalogus en 

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

bankkluis. 
B E L V O O R H E T M A K E N V A N E E N A F S P R A A K O F M E E R 

I N F O R M A T I E 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 

ATTENTKE! Voor deze veiling ontvingen wij reeds een groot 
aantal inzendingeng waarbij de zeer importante collectie en 

voorraad van de gerenommeerde postzegelhandel EDERZEEL te 
Amsterdam. De extra publiciteit en belangstelling van het 

koperspubliek kan ook uw inzending ten goede komen! 

R i e t d i j k POSTZEGELVEILINGEN 
■■^"^»^o'J Londen ., 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) | ! j 
2514 GC Den Haag, Tel. 0703647957/3647831, Fax 0703632893 

EMail 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
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INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 7 september haar 93e veiling 
In deze veiling ruim 5000 l<avels met de nadruk 
op de volgende gebieden: 
- Nederland en Overzee; veel topmateriaal, w.o. 

plaatfouten, kleinrond- en puntstempels, etc! 
- West- en Oost-Eropa. 
- Duitse, Engelse en Franse koloniën. 
- U.S.A. 
- Collecties en partijen. 

Uw voordelen: 
- Vaste prijzen; geen veilingkosten. 
- Pas betalen na toezending kavels. 
- 100% service: terugsturen kavels geeft nooit 

problemen! 
- Ruimte voor persoonlijke wensen 

INVER HEEFT DE MANCO'S DIE U AL JAREN ZOEKT! 

Bel, fax of stuur een briefl<aart voor een gratis catalogus: 

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

INVER BETAALT DE BESTE PRIJS 
VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN 

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

Onze 76e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 5 september a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 76e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
77e veiling worden Ingeleverd. 
Wij zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
onze veiling in november a.s.. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 
vrijdag 
zaterdag 

3sept. van 13.00-18.00 
4sept. van 13.00-21.00 
5sept. van 08.00-12.00 

Onze volgende veiling zal worden gehouden op 
21 november a.s. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 

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

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, FDCs, 
partijen of engros-posten betreft. Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse. 

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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



5e jaargang 
l/augustus 1998 nummer 864 

t maandblad Philatelie waann opgenomen 
Philatelist IS een uitgave van de 
jfhankeliike Stichting Nederlandsch Maand 
d voor Philatelie te Den Haag 

jit maandblad zijn buiten verantwoordelijk 
d van de redactie - de officiële mededelingen 
1 de Nederlandse Bond van Filatelisten 
•enigingen opgenomen 

«latelie verschi/nt omstreeks het midden van 
maand uitgezonderd in luli 

ofdredacteur 
d Knikman A IJP 
)per2 1276 BP Huizen 
efoon 035 52 54 391 
efax 035 52 40 926 
nail philatelie@tip nl 
ibsite http //wv™ tip nl/users/philatelie 

vertentieverkoop 
auwer Media bv 
ïtbus345 
(OAHBaarn 
line de Troye 
efoon 035 54 82 341 
efax 035 54 82 344 

onnementenadminislratie 
klachten over de bezorging 

Duwer Media bv 
vr R van Bolderen 
ïtbus 30225 6803 AE Arnhem 
efoon 026 3231123 

reswi|zigingen 
'eswijzigmgen moeten worden opgegeven 
I de secretaris van de vereniging of 
eling waarvan de ontvanger lid is 
len individuele abonnees (zi| die het blad 
htstreeksaan de Stichting betalen) 
iden een adreswijziging aan de administratie 
res zie boven) 

onnementen 
!ijn twee wi|zen van abonneren 
len collectief abonnementvoo! aangesloten 
enigingen het abonnement voor leden is m 
contributie inbegrepen 
len individueel abonnement Het 
)nnementsgeld moet bi| vooruitbetaling wor 
1 overgemaakt tarieven voor 1998 
linnen Nederland f 39 op giro 5005485 van 
Stichhng Nederlandsch Maandblad voor 
latelie te Dordrecht 
'Oor België Bfr 800 op giro 000 0350882 
van de penningmeester van het maandblad 
latelie te Brussel 
1 het buitenland f 68 50 (incl port) op 
:elfde rekening als vermeld onder 2a 
het abonnement op 1 april of 1 |uli ingaat 
et een evenredig bedrag tot het eind van het 
• worden gestort Abonnementen per 1 okto 
z in slechts mogeli|k in combinatie met een 
innement op de daaropvolgende jaargang 

zegging abonnement 
individueel abonnement kan per 31 

ember worden beëindigd door een 
riftelijke opzegging die uiterlijk op 30 
'emberbii de administratie moetziin 

sse nummers 
se nummers van de lopende jaargang kun 
worden besteld door overmaking van f 5 00 
nummer (inclusief porto) op 
tg ro 5005485 te Dordrecht onder 
Tielding van de gewenste nummers 

Btuur 
irzitter 
tretaris 

iningmeester 

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

(voorzitter 
W van der Flier AIJP 

pynght 
998 Maandblad Philatelie 

kge ISSN nummer 
boo exemplaren 0166 3437 

van de internationale uitgevers 
in g ng van postzegelcatalogi en 
tzegeltijdschrilten ASCAT 

INHOUD Philateïe 
490/491/492 

493 

496/497/498 

498 

500/501/502 

Uit de v/ereld van de filatelie 

Nederlandse stempels 

Verzamelgebied Nederland 

Nieuw op het postkantoor 

Nederland Waterland 

Filatelistische evenementen 
504/505 

Een vals Toebanstempel dat echt blijkt te zijn 
506/507/508/509/510/511 

Zeestraat 82, 's-Gravenhage 
512 

Postwaardestukken 
513/514/515 

50 jaar Israël: zo lovamen er zegels 
516/517/518/519 

Nieuwe postzegelboekjes 
520/521/522 

Wij lazen voor u 
526/527/528 

Den Haag of 's-Gravenhage? 
529 

Boekenplank 
530/531 

Lezerspost 
532/533 

De andere top-10: adviezen voor thematic! 
534/535 

Bondspagina's 
536/537/538 

Friesland is anders 
539/540/541/542/543 

Herzls droom kwam na een halve eeuv^ uit 
544/545 

Nieuwe uitgiften 
548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558 

Thematisch panorama 
560/561/562 

Kleine annonces 
566 

BIJ DE VOORPAGINA: 
In |uni verschenen twee sfeervolle 'waterlandzegels', die nneteen 
ook het tweede eeuwfeest van Ri|kswaterstaat herdenken Thema 
'Bescherming tegen zoet en zout water' In dit nummer gaat onze 
medewerker voor thematische zaken, de heer D Veenstra uit het 
waterri|ke Friesland, vooral in op de bescherming van ons kostba 
re water Hi| doet dat onder de titel Nederland Waterland 

Vragen? 491 

» 

Dit IS uw kansl Hebt u een 
originele vraag over de 
toekomstvan de filatelie? 
Schri|f 'm op een briefkaart 
en win een pincet Meer 
informatie vindt u in de 
rubriek 'Uit de wereld van 
de filatelie' 
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een staande uitdrukking De recente 
Waterland zegels illustreren dot het 

belangri|k is ons land tegen het water te 
beschermen Maar het is ook van belang 

het water zelf in bescherming te nemen 
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voor Israel Otto 
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staat in 1948 
postzegels kreeg 
en Arie Bakker 
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Herzl een eigen 
staat voor de Joodse 
burgers 
Het gouden |ubileum 
werd ook filatelistisch 
herdacht, getuige de 
hiernaast afgebeelde 
fraaie postzegel 
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U r r DE WERELD VAM DE FILATELIE 
ROYAL MAIL HAALT MILJOENEN ZEGELS 
DOORDEVERSNIPPERAAR 

Enkele miljoenen Engelse 
zegels van 30 p. uit de 
serie Comedians (komie
ken) zijn dit voorjaar 
door de popierversnip-
peraar gegaan. De Brit
se PTT, Royal Mail, werd 
tot deze ongebruikelijke 
stap gedwongen door 
het uitblijven van een 
vast luchtposttarief voor 
alle Europese bestem
mingen. Het uitstel hield 
verband met de komst 
van het zogenoemde 
RIEMS-verdrcg (RIEMS = 
Renumeration for the 
Exchanqe of Internatio
nal hAail Services). Dat 
verdrag was toen de Co-
medians-serie uitkwam 
noq niet door alle landen 
bekrachtigd. De eind 

1997 gedrukte zegel van 
30 p met daarop een 
karikatuur van de comé
dienne Joyce Grenfell 
werd daarom vernietigd 
en vervangen door pre
cies dezelfde zegel, 
maar nu met het waar-

de-inschrift37p. 
Het curieuze - tom/e/ce 
zouden we bijna zeggen 
- van het geval is dat 
RIEMS bij nader inzien 
geen enkele invloed 
bleek te hebben op de 
vaststelling van het be
wuste tarief van 30 p.; 
dat kon uiteindelijk op ó 
april van dit jaar worden 
ingevoerd 

Ho ' Ho ' Hal - de Engelse PTT lachte als een boer die kiespi|n h 
. vj I . I o p c 

eerstedogenvelop) ook heel goed de oorspronkeli|k geplande waar
de 30 p nad mogen dragen 

NOREN: LIEVER 
ZELFKLEVEND 

De overgrote meerder
heid van de Noorse post
zegelgebruikers verkiest 
zelfklevende postzegels 
boven de ouderwetse 
met gom Dat blijkt uit 
een enquête die de filate-
listische dienst van Pos
tens Frimerkefjeneste (de 
Noorse PTT) begin van 
dit jaar heeft gehouden 
Van de ondervraagde 
klanten gaf 80% de voor
keur aan zelfklevers; vier 

procent hield liever de tot 
dusver gebruikelijke, van 
'likgom voorziene ze
gels in ere en de reste
rende zestien procent 
kon het niet scnelen. 
Een gevolg van de uit
komst van net onderzoek 
is dat de Noorse PTT in 
de toekomst vaker zelf
klevende zegels, velletjes 
en boekjes zal uitgeven. 
'Maar,' zo voegt de fila-
telistische dienst er aan 
toe, 'Ook de gewone, 
van gom voorziene ze
gels, zullen op ons pro
gramma blijven staan.' Zelfklevers veruit favoriet in 

Noorwegen 

NATIONALE RUILBEURS BRAND EN 
BRANDWEER IN BILTHOVEN 

Op zondag 25 oktober 
wordt in BiTthoven de 
derde nationale ruilbeurs 
'Brand en Brandweer' 
gehouden. In de brand
weerkazerne aan de Ley-
enseweg 40 kunnen ver
zamelaars van het ge
noemde thema tussen elf 
uur 's morgens en vier 
uur 's middags hun hart 
ophalen. 
Om twee uur 's middags 
wordt een inleiding ge
houden over het opzetten 
van een postzegelverza
meling 'Brand en Brand
weer'. In Nederland en 

^ v ^ ^ l ^ ^ ^ p ^ l ^ n ^ p p p n * * ^ 
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Brand en Brandweer een vu 
rig thema 

België zijn al ruim hon
derdzestig verzamelaar 
bezig met het bijeen
brengen van filatelistisc 
materiaal over het ge
noemde onderwerp. 

POSTBEELD CLAIMT 'UITGEBREIDSTE 
FILATELISTISCHE SITE TER WERELD' 

o f de claim klopt valt 
maar moeilijk te contro
leren - daarvoor is het In
ternet te dynamisch -
maar het Haarlemse 
postzegelbedrijf Post-
beeld zegt dat het over 
de uitgebreidste filatelis-
tische site ter wereld be
schikt. 
De website van Postbeeld 
ging op 23 mei 'op het 
net' en biedt de Internet
gebruiker sindsdien de 
mogelijkheid om maar 
liefst vierhonderd ver
schillende prijslijsten van 
postzegels te bekijken. 
Er kan op de Postbeeld-

site zowel op land als o 
thema worden gezocht. 
Een wereldprimeur - al
dus Postbeeld - is het oi 
/;ne opvragen van lijstei 
met inruilprijzen. Verzc 
meiaars kunnen hun 
dubbele zegels inruilen 
tegen andere zegels di« 
in nun collecties passen 
Het Internet-adres van c 
Postbeeld-s/te is als volc 
www. postbeeld. com 
Meer informatie wordt 
verstrekt door Rob Smit 
telefoon 023-5272136 
Zijn e-mailadres is 
pstbeeld@worldonline. i 

LITERATUUR CENTRAAL TIJDENS 
LORCA 98 IN GRANADA (SPANJE) 

Van 2 tot en met 7 juni 
werd in Granada de in
ternationale tentoonstel
ling voor filatelistische li
teratuur Lorca 98 gehou
den. Aanleiding was de 
honderdste geboortedag 
van de schrijver, dichter 
en musicus Federido 
Garcia Lorca, die in 
1936 ten tijde van de 

De enige r i | die ti|dens de tentoonstelling voor de 
deur werd gesignaleerd 

Spaanse burgeroorlog 
werd vermoord. 
Helaas bleek de litera
tuur ook deze keer geen 
grote publiekstrekker. En 
dat, terwijl de organisa
toren ervoor hadden ge
zorgd dat ook nog ander 
moois te zien was (veel 
postgeschiedenis). Bo
vendien was de toegang 

gratis en 
werd er op 
bijzondere 
wijze recla
me ge
maakt. 
Verheugend 
was het dat 
veel aan
dacht aan 
de jeugd 
werd ge
schonken. 

Het grootste warenhuis van Granada (het chique 
El Corte Ingles] besteedde op zi|n uitverkoopar-
deling ruime aandacht aan torco 98, zelfs met 
' ' fila ' leuk filatelistisch materiaal 

Hele schoolklassen tege
lijk kregen een uitgebrei-
cfe rondleiding met daar
bij volop instructies voor 
het verzamelen van post
zegels. De enige rij die in 
al die dagen voor het 
mooie Palacio de Exposi-
ciones y Congresos kon 
worden gesignaleerd was 
dan ook een schoolklas. 

Ondanks 
het matige 
bezoek was 
de tentoon
stelling met 
zijn vier-
honderd(!) 
inzendingen 
voor de lief
hebber van 
literatuur 
een bijzon
dere beleve
nis. Zelden 
was zo uit
gebreid te 
zien wat er 

zoal verschijnt. Interes
sant waren met name 
publicaties die op heel 
bescheiden schaal wor
den uitgegeven, bijvoor
beeld die over lokale fi
latelie; ondanks hun klei
ne tot zeer kleine opla
gen kunnen die bijzon
der belangrijk zijn. 
De jury - die er ongetwij

feld zijn handen aan vc 
had - kende de volgenc 
bekroningen toe: 

goud 
groot verguld zilver 
verguld zMver 
groot zilver 
zilver 
verzilverd brons 
Brons 

2 
2 

6 
8 
e 

De 'nieuwe media' -
CD/ROM's, Internetsitej, 
- blijken nu definitief hi 
intrede te hebben ge
daan; er waren in deze 
categorie maar liefst 
achtendertig inzendin
gen. Ook videoproduc 
ties en diaseries werde^ 
'tentoongesteld'. Jamm 
genoeg kon het publiek 
niet echt kennismaken 
met de nieuwe media, 
uitproberen was er na
melijk niet bij. Een mis 
Ser I RENE HILLESUM GOU t 



'ze zegel vonden de Franse verzamelaars de mooiste van 1997 

FAP-ZEGEL: 
IOOISTEVAN'97 

e Franse PTT heeft de 
tslag bekend gemaakt 
jn de verkiezing 'Mooi-
s Franse postzegel van 
997'. Van de ruim 
50.000 abonnees van 
5 filatelistische dienst 
ïten er honderdduizend 
3ten welke zegel ze de 

mooiste vonden. Ruim 
eenvijfde (21.4%) van de 
inzenders hield het op de 
zegel van drie frank, ge
wijd aan het zeventigja
rig bestaan van de Fede
ration Fran^aise des As-
sociafions Philatéliques. 
Het bewuste jubileum 
werd gevierd in Versail
les; dat verklaart de af
beelding van het paleis 
op de zegel. 

OK ZEGELS VS 
U OP CD/ROM 

CD/ROM rukt aller
egen op Ook de post-
sgels van de Verenigde 
aten zijn nu op hetzil-
iren schijfje te vinden. 
5 belangrijkste catalo-
isuitgever van de VS, 
:oft Publishing Co in 
dnev (Ohio) brengt 
ids kort de U S. Stamp 
ollectors Database op 
j markt. Meer dan vijf-
jizend Scott-nummers, 
idersteund door enkele 
lizenden illustraties. 

staan de verzamelaar ter 
beschikking. De C D / 
ROM, die bijna zeventig 
dollar kost, is bijgewerkt 
tot en met juni 1998 en 
is geschikt voor zowel 
het Windows- als het 
Macintosh-platform. 

CONCLUSIE JUVALUX 98 LUXEMBURG: 
DE JEUGD KOMT ERAAN! 

Voor de vierde keer 
sinds 1969 werd in 
Luxemburg een wereld
tentoonstelling voor 
jeugdfilatelie gehouden 
De expositie, Juvalux 98, 
werd gehouden in het ul
tramoderne tentoonstel
lingscomplex van Kirch-
berg. Van de 314 jeug
digen uit meer dan vijftig 
landen was een flink 
aantal uit de Benelux af
komstig: 21 uit België, 
twintig uit Luxemburg en 
- enigszins teleurstellend 
- elf uit ons land 
Duidelijk is dat de jeugd 
eraan komt, hoewel één 
zwaluw nog geen zomer 
brengt. Plaatselijke 
jeugdclubs, JFN en de 
Bond moeten eraan wer
ken om meer jeugdige 
verzamelaars te stimule
ren aan tentoonstellingen 
mee te doen. 
Hier en daar vond men 
de resultaten tegenval
len: eenmaal groot zil
ver, zesmaal zilver en 
viermaal verzilverd 
brons. We moeten daar
bij wel bedenken dat het 
om een were/c/tentoon-
stelling ging; daar wor
den hogere eisen gesteld 
dan nationaal. 

Wat de onderwerpen 
van de Nederlandse in
zendingen betreft: 'the
matisch' stond met zeven 
inzendingen op de eerste 
plaats. Verder waren er 
twee inzendingen buiten
land, één luchtposton
derwerp (transatlantisch) 
en één onderwerp dat de 
Nederlandse filatelie be
trof Zonder de andere 
onderwerpen te kort te 
doen: er moeten uit onze 
rijke vaderlandse filatelie 
toch meer inzendingen 
kunnen worden samen
gesteld. 
Hetzelfde gold voor de 
inzendingen van de vol
wassenen. Juvalux 98 
was deels gewijd aan 
postgeschiedenis; van de 
125 inzendingen kwa
men er slechts vijf uit ons 
land. 
Een speciale attractie tij
dens Juvalux 98 was het 
grote aantal lezingen' 
zeventien, verdeeld over 
drie dagen. Dit neusje 
van de zalm wist een re
delijk aantal fijnproevers 
te lokken. Voor ons land 
trad op de heer C. Muys 
uit Den Haag; hii belicnt-
te de postverbindingen 
Groot-Brittannië met het 

»TEL EEN VRAAG EN 
^IN EEN PINCET! 

/an donderdag 8 tot en met zon-
Jag 11 oktober wordt in Den 
Haag de Vijfde NVPH-Postzegel-
i/)owgeorganiseerd. Op de der-
je showdag, de zaterdag, staat 
ïen paneldiscussie op het pro
gramma. Een forum van verte-
jenwoordigers van de NVPH, 
'TT Post, de Nederlandse Bond 
'an Filatelistenverenigingen en 
iet maandblad 'Philatelie' zal 
iaar praten over de toekomst van 
Je filatelie in Nederland. 
J, als lezer van het grootste post-
:egelblad van Nederland, kunt 
iet panel een vraag voorleggen. 
)e tien origineelste vragenstellers 
vorden beloond met een prach-
ig, 155 mm lang SAF£-pincet. 

Vaar mag uw vraag over gaan? 
lijvoorbeeld over de volgende 
)nderwerpen-
ilatelie en 'elektronica' (geauto-
natiseerde postverwerking, de 
ol van de computer, CD/ROM's, 
jnzovoort); 
fe rol van de postzegelhandel 
postzegelwinkels, handelaren, 
eilingen, rondzendingen, post-
)rderbedrijven); 
^e invoering van de Euro en de 

en daarvan voor het> 
zamelen van postzegels; 
het emissiebeleid van PTT Post 
(omvang, thema's, betaalbaar
heid, originaliteit); 
de rol van de georganiseerde fi
latelie (verenigingen. Bond, ten
toonstellingen); 
de filatelistische pers (vereni
gingsbladen, landelijke postze-
gelbladen). 

Natuurlijk mag u ook een origi
nele vraag inzenden die niet in 
een van de hiervoor genoemde 
categorieën past. 

Ö ' NVPH 
OSTZEGEL 
S H O W 

HFr VrU IVINEMtNri-N 

Denkt u er om dat de commissie 
die uw inzending beoordeelt er 
op zal letten dat net om een 
vraag gaat. Pamfletten, verhan
delingen, overwegingen, schot
schriften en soortgelijke inzendin
gen worden - hoe interessant ze 
ook kunnen zijn - niet in behan
deling genomen. 

De ideale inzending bestaat uit 
één korte, heldere vraag die -
hoewel hij ook door talloze ande
re verzamelaars zou kunnen wor
den gesteld - tóch origineel is. 
Een fiele opdracht, maar er moet 
onder de 45 000 abonnees van 
dit blad voldoende creativiteit 
aanwezig zijn om interessante 
stof tot discussie bij elkaar te 
brengen. Doe uw best! 

Uw vraag zendt u vóór 
1 september 1 9 9 8 aan: 

Philatelie 
Klipper 2 
1 2 7 6 BP Hu izen . 

Zet linksboven op uw brief of 
briefkaart het trefwoord Panel-
vraag. 

De prijswinnaars worden in 'Phi
latelie van oktober of november 
bekend gemaakt. 

continent in de periode 
1790-1813. De lezingen 
waren extra aantrekke
lijk door de vele dia's die 
erbij werden getoond. In 
de catalogus van 
Juvalux 98 is een korte 
samenvatting van alle le
zingen te vinden. 
Kort en goed: Juvalux 98 
was een interessante ten
toonstelling, waarvan 
weer veel kon worden 
geleerd! 
H W M HOPMAN AlPHEN AAN DEN RIJN 

Bekroningen Juvalux 98 
(volwassenen) 

Groot verguld zilver H van 
Vucht ('The Belgian revolt') en 
A Voorbraak f^The postal histo
ry of Edinburgh 1840-1902') 
Verguld zilver F S J G Hermse 
('Insn mail, the n^iddle route ca 
1700-1840') en CJ Witmond 
('Post in times of war 1939-
1945') 
Zilver A van der Linden 
('Druksachen wahrend der Infla
tionszeit 1920 1923 m Deutsch
land') 

EEN VORSTELIJK 
ZEGELEVENEMENT 

Honderd jaar geleden 
verscheen in hJederland 
de zogenoemde Kro
ningszegel van 1 gulden. 
Dit eeuwfeest wordt ge
vierd met een bijzondere 
propogandatentoonstel-
ling: Europese vorsten
huizen Op 4, 5 en 6 
september is een bezoek 
aan het World Trade 
Center in Rotterdam 
daarom zeker de moeite 
waard. Aan de exposi
tie, die wordt georgani
seerd door het Comité 
Dag van de Postzegel 
Rotterdam, wordt mee
gewerkt door het PTT 
Museum, het Gemeente
archief van Rotterdam, 
het maandblad Vorsten, 
het Koningin Wilhelmina 
Fonds (KWF) en de 
Bond. Ruim zestig han
delaren zullen met een 
stand aanwezig zijn 
Verder wordt een dub-
beltjeshoek ingericht en 
er zal ook een grootse 
Oranjebeurs worden ge
houden. De toegang is 
gratis. Er is een bijzon
dere catalogus te koop; 
de opbrengst daarvan 

gaat naar het KWF. 
'e openingstijden van 

Europese vorstenhuizen 
zijn als volgt: op 4 sep
tember van 11 tot 18 
uur, op 5 september van 
10 tot 18 uur en op 6 
september van 10 tot 17 
uur. U vindt het World 
Trade Center aan de 
Coolsingel, hoek Beurs. 
Wilt u meer informatie? 
Bel dan 010-4512925. 
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CONSORTIUM LEGT HAND OP 'KOOPJE 
VAN DE EEUW' BIJ STANLEY GIBBONS 

Op 24 juni veilde Stan
ley Gibbons in Londen 
het waarschijnlijk be
langrijkste poststuk uit de 
Britse postqeschiedenis: 
een eerstedagbrief met 
daarop een olok van tien 
exemplaren van de eer
ste zegel ter wereld, de 
Penny Black. 
Het stuk, dat als kavel 30 

X onder de hamer kwam, 
™ stond in de veilingcatalo

gus vermeld met een ge
schatte opbrengst van 
250 ó 300 duizend 
pond (tussen de acht ton 
en een miljoen gulden). 
De brief werd voor 200 
duizend pond ingezet en 
even later voor 
£ 220.000.- afgeslaaen. 
De koper bleek een func

tionaris te zijn van een 
zojuist opgerichte inves-
teri ngsmaatschappi j . 
Deze onderneming neeft 
tot doel een String of Pe
arls (een kleine collectie 
absolute topstukken) bij 
elkaar te brengen. Mee
gedeeld werd dat de ge
veilde eerstedagbrief 
Groot-Brittannië niet zal 
verlaten. 
De betaalde prijs mag 
als bijzonder laag wor
den beschouwd. Een 
brief met daarop het -
voor zover men weet -
grootste veldeel van de 
eerste zegel ter wereld 
mag tot de belangrijkste 
zeldzaamheden uit de fi
latelie worden gerekend. 

OTTO HORNUNG, LONDEN 

(^l//ft/êr-/f^//ft^fjé/^ 

Topstuk Britse postgeschiedenis; ...verrassend lage opbrengst.. 

NEDERLAND PRESTEERDE GOED OP 
WERELDTENTOONSTELLING ISRAEL 98 

Op 13 mei opende de Is
raëlische president Ezer 
Weizman de werldpost-
zegeltentoonstelling Isra
el 98. De expositie, die 
in het teken stond van het 
gouden jubileum van de 
staat Israël, werd druk 
bezocht. In Tel-Aviv wa
ren verscheidene Neder
landse verzamelaars 
aanwezig die konden 
genieten van de mooie 

collecties. In de Erehof 
waren veel 'Palestina'-
hoogtepunten te bewon
deren uit de collecties 
van koningin Elizabeth II, 
de British Library en het 
National Postal Museum. 
De Nederlandse deelne
mers lieten zich van een 
goede kant zien, zoals 
ook duidelijk uit de lijst 
van bekroningen bleek. 

P F A VAN DE LOO, HILVERSUM 

B e k r o n i n g e n Israe l 9 8 

Groot goud: J.L. Klein ('Cze
choslovakia 1918-1939'). 
Goud: W.E.J. van den Bold 
('Mag ik mij even voorstellen: c 
AutoT 
Groot verguld zilver: J.D.H, va 
As ('De luchtpostgeschiedenis 
van Palestina') en C.B. van Nu 
teren ('Belastingzegels van 
Groot-Brittannié'). 
Verguld zilver: A. Kaplanian 
('Palestina - EEF-zegels 1918-
1927'). 
Groot zilver: J.C. van Duin 
('Holland') en J.G.E. Petersen' 
('Naar een definitieve oplos
sing'). 

' = Literatuurinzending 

OECUIVLENISCHE FILATELISTENVERENIGING 
GABRIEL DIT JAAR EEN HALVE EEUW OUD 

Op 16 september 1948 
werd de filatelistenver
eniging Gabr/ë/opge
richt, öabriël is daarmee 
de oudste thematische 
vereniging van Neder
land. De 250 leden van 
deze oecumenische post-
zegelclub baseren hun 
verzamelingen op onder
werpen die Detrekking 
hebben op de bijbel, de 
kerkelijke geschiedenis 
en de culturele doorwer
king van het christen
dom. Er zijn in de gehele 
wereld enkele tiendui
zenden postzegels en 
poststempels verschenen 
die christelijke motieven 
laten zien. 

Er zijn leden die een bij
belse persoon of een be
paald bijbelboek als mo
tief kiezen, maar er zijn 
ook volop mogelijkheden 
voor die filatelisten die 
het liever bij kerkbouw, 
personen uit de kerkge-
chiedenis. Reformatie, 
zending of missie hou
den. Heel populair zijn 
de jaarlijks verschijnende 
zegels ter gelegenheid 
van christelijke feestda-

Pen zoals Kerstmis en 
asen. 

Gabriel geeft diverse 
boekjes uit; titels zijn on 
der meer Bijbelcitaten o 
postzegels, Werken in 
Gods wijngaard en Ni-
kolaos van Myra. Er zijt 
uitgaven in voorberei
ding over handschriften 
en kerkelijke kunst. 
In de maand augustus 
organiseert Gabriel een 
jubileumtentoonstelling 
het Museum voor Religi
euze Kunst te Uden; 
daaraan doen zo'n ze
ventig leden mee (zie ds 
rubriek Filatelistische 
evenementen elders in c 
nummer). Meer informa 
tie: E.P. van der Veen, 
Oenenburgweg 13, 
8072 GGNunspeet, te
lefoon 0341-257470. 

NA 10 JAAR WEER EEN INTERNATIONALE 
EXPOSITIE IN TSJECHIË: PRAGA 98 

Van 10 tot en met 13 
september wordt in de 
Tsjechische hoofdstad 
Praag de wereldpostze-
geltentoonstelling Praga 
98 gehouden. De vorige 
editie van deze expositie 
werd tien jaar geleden 
gehouden, toen Praag 
nog de hoofdstad van 
Tsjechoslowakije was. 

" Praga 98 worcft georga-
^ niseerd door de Tsjechi-
^ sehe PTT, samen met de 
= nationale bond. Het is de 
!^ eerste 'internationale' die 
2 na de fluwelen revolutie 
= wordt gehouden. 
\ Praga 98 zal worden on-
- ' dergebracht in het Pra-
T. gue Trade Fair Palace 
^ aan de Dukelskych hrdi-
^ nu 47; ook het Tsjechisch 
2 postmuseum aan de 
ï Nové mlyny 2 biedt on-

derdak aan een deel van 
AQO de expositie. Dit laatste 
" " instituut toont alle zegels 

die ooit door Tsjechoslo
wakije zijn uitgegeven. 
Bijzondere aandacht zal 
er zijn voor de jeugd. In 

een speciale Children's 
Corner worden spelletjes 
gedaan en wedstrijden 
gehouden. Er is een aan
tal (filatelistische) prijzen 
beschikbaar. 
Voor het eerst in de ge
schiedenis mogen zowel 
Tsjechische als buiten
landse handelaren op 
Praga commerciële 
stands inrichten. 
Ook Nederland is in 
Praag present. De Ver
eniging voor Tsjechoslo
wakije Filatelie bemant 
samen met de Duitse 
Bundesarbeitsgemein
schaft Tschechoslowakei 
een informatiestand. De 
twee studiegroepen or
ganiseren voor hun le
den diverse rondleidin
gen, onder meer naar 
riet briefsorteercentrum 
in Praag-Malesice en het 
Tsjechisch postmuseum. 
De Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni
gingen in Utrecht treedt 
op als Nederlands com
missaris voor Praga 98. 

CINDERELLABEURS: ONDERDAK VOOR 
STIEFKINDJES VAN DE VERZAMELAAR 

Op zaterdag 19 en zon
dag 20 september wordt 
de tweede Internationale 
Cinderellabeurs georga
niseerd. Op deze beurs 
draait het om de randge
bieden van de filatelie. 
Net als vorig jaar biedt 
het statige Belasting & 
Douane Museum in Rot
terdam onderdak. 
Tot de Cinderella's wor
den gerekend zegels die 
niet door de posterijen 
zijn of worden uitgege
ven, maar die kennelijk 
toch interessant genoeg 
worden gevonden om te 
worden verzameld. De 
term Cinderella komt van 
David C. Waters, oprich
ter van de Cinderella 
Stamp Club. Over de 
vraag wat nu precies on
der Cinderella's valt en 
wat niet lopen de menin
gen uiteen. Gedacht kan 
worden aan treinbriefze-
qels, scheepspostzegels, 
sluitzegels, kerstzegels, 
stadpostzegels, tele-
graafzegels, hotelpost. 

proeven, vervalsigen, 
rantasieuitgiften, sta-
kingspost en allerhande 
postale etiketten, zoals 
aanteken- en luchtpost
strookjes. 
Omdat het gebied niet 
scherp valt af te bakenen 
zullen ook veel 'gewone' 
filatelisten plezier bele
ven aan een bezoekje 
aan de Internationale 
Cinderellabeurs. Op de 
beurs zijn Nederlandse 
zowel als buitenlandse 
handelaren aanwezig. 
Er wordt een breed as
sortiment aangeboden: 
losse zegels, poststukken 
en documenten. Ook zal 
er literatuur over Cinde
rella's te koop zijn. 
De Internationale Cinde
rellabeurs is van 10 tot 
17 uur geopend. U vindt 
het Belasting & Douane 
Museum aan de Park
laan 14 /16 (vlak bij de 
Euromast). Meer infor
matie: Postbus 474, 
2800 AL Gouda, fax 
079-3311218. 

PARADIJSELIJK 
POSTZEGELLAND 

Nog 8 werkenden 
Pitcairn-eilanden 
NI w Yo UK - Op d« Pttcalm-allM-
d«n waricM nog maar acht man. 
Da bawonan maJteti zidi Eoraafl 
dat ar Mnnankott onvoldoende 
bamannlngsladen aiNen zijn voor 
de schepen die de e n ^ vertijn-
dinc vormen met de Iwitenwe-
rM. vi|f laar taladMi »mictan nog 
14 van de in totaal 40 Pltca^-
ellandarf, maar da anhno voor ba-
taald «nik zinlit. omdtf hal land 
veel geM veidient met de verkoop 
van postzegels. 

Algemeen Dagblad, 5 juni '9£ 

DEENSE DIENST IS 
VERHUISD 

De filatelistische dienst 
van Denemarken heeft 
het vertrouwde pand ac 
de Vesterbrogade in Kc 
penhagen verwisseld 
voor een nieuw adres. 
Correspondentie moet i 
voortaan richten aan: 
Post Denmark Stamps 
Telegrafvej 7 
DK-2750 Ballerup 
Fax 0045-44662575. 



lEDERLAHIDSE 
erstedagstempels 

september 

en Haag: eerstedog
empel emissie '100 
ar inhuldiging konin
n Wilhelmina en 100 
ar Gouden Koets'. Het 
empel wordt uitsluitend 
sbruikt op officiële, 
jntenklare NVPHen
loppen. 

september 

en Haag: wellicht 
ordt ter gelegenheid 
m de zogenoemde ver
issingsemissie die voor 
indaag gepland staat 
>k een eerstedagstem
3I geplaatst op officiële, 
intenklare NVPHen
iloppen. Op het mo
ent dat dit blad ter per
ging was daarover 

)g niets bekend. 

elegenheids
empels 

september 

p 5 juli 1998 was het 
ftig jaar geleden dat 
i eerste vlucht van de 
M naar het toen nieu
3 vliegveld ZürichKlo
1 een feit was. Deze 
ïbeurtenis is aanleiding 
\ een herinnerings
jcht die wordt georga
seerd met medewer
ig van de Zwitserse 
istdienst. Op de eerste 
ig van de AeroFilatelia 
>liAmo Ambri Alpine 
rshow 98 (3 6 sep
nber, Zwitserland) zal 
n bijzondere post
jcht plaatsvinden van 
t vliegveld ZürichKlo
1 naar Amsterdam
hiphol. Het toestel 
idt volgens vluchtsche
3 om 18.55 uur onder 
ichtnummer Crossair 
798. Op speciaal ver
ek van de organisatie 
n de show wordt in 
äderlond op de aonge
erde stukken een bij
nder poststempel (ont
)rpen door Paul Pleijs 
Den Haag) als aan

onderflug APost 

? 
Amsterdam <« ■ ■ 
t september 1998 

komststempel geplaatst. 
Het stempel laat de 
Grossmünsterkerk in Zü
rich (het in de Romeinse 
tijd ontstane Turicum) 
zien. Kerk en klooster 
werden in 885 gesticht 
door keizer Kan der 
Dicke op de plaats waar 
de Grossmünsterkapel 
stond. Omstreeks het 
jaar 300 werd deze ka
pel ingericht bij het graf 
van twee martelaren, Fe
lix en Regula. De Gross
münster is in de kerkelij
ke geschiedenis bekend 
door Huldrych Zwingli, 
die hier in 1519 als we
reldheer' preekte. Daar
mee begon de reformatie 
in Zürich. In 1524 werd 
het klooster opgeheven. 
De Grossmünster bleef 
bestaan als school voor 
theologiestudenten. 
Het stempel wordt zoals 
gezegd geplaatst op 
stukken die met de bij
zondere vlucht worden 
vervoerd. Daarnaast 
kunnen afdrukken wor
den verkregen (alleen als 
bijzonder poststempel op 
de postzegels) door en
veloppen of kaarten die 
voldoende zijn gefran
keerd aan PTT Post, de 
Verzamelservice te zen
den (adres: zie kader). 
Op de (eveneens vol
doende gefrankeerde) 
omslag of envelop waar
in de te stempelen stuk
ken worden verzonden 
moet ü vermelden 'stem
pel postvlucht Ambri ' . U 
kunt uw stem pel verzoe
ken nog tof / O septem
ber a.s. inzenden. 

4 , 5 en 6 september 

In het World Trade Cen
ter aan de Rotterdamse 
Coolsingel wordt van 4 
tot en met 6 september 
de tentoonstelling '100 
jaar vorstinnen op de 
Nederlandse troon, Eu
ropese vorstenhuizen' 
gehouden. Ter gelegen
rïeid van deze tentoon
stelling wordt een bijzon
der poststempel gebruikt 
dat werd ontworpen 
door Paul Pleijs uit Den 
Haag. 
De afbeelding in het 
stempel is ontleend aan 
de postzegel die is uitge
geven op 6 september 
1898, bij verzamelaars 
bekend als de 'kronings
gulden' of 'kroningsze
gel'. Het ontwerp van 
deze nu honderd jaar 

oude postzegel was van 
professor R. Stang. 
Het speciale stempel is 
gedurende de opening
stijden van de expositie 
(op vrijdag 4 september 
van 11 tot 18 uur, op za
terdag 5 september van 
10 tot 18 uur en op zon
dag 6 september van 10 
tot 16 uur) in gebruik. 
Daarnaast kunnen af
drukken worden verkre
gen (alleen als bijzonder 
poststempel op de post
zegels) door enveloppen 
of kaarten die voldoende 
zijn gefrankeerd aan PTT 
Post, de Verzamelservice 
te zenden (adres: zie ka
der). Op de (eveneens 
voldoende gefrankeerde) 
omslag of envelop waar
in de te stempelen stuk
ken worden verzonden 
moet u vermelden 'stem
pel Vorstenhuizen'. U 
kunt uw stempelverzoe
ken nog tot 13 septem
ber a.s. inzenden. 

1 6 september 

Op 16 september 1998 
viert de filatelistenvereni
ging Gabriel haar vijftig
jarig bestaan. Ter gele
genheid hiervan wordt 
een bijzonder poststem
pel gebruikt dot werd 
ontworpen door Paul 
Pleijs uit Den Haag. 
De afbeelding in het 
stempel is ontleend aan 
een miniatuur waarin 'de 
Verkondiging' met de 
aartsengel Gabriel en 
Maria wordt weergege
ven. De tekst 'Vier uw 
feesten' verwijst naar een 
citaat uit de bijbel: No
hum 1:15. 
Gabriel, de oudste the
matische vereniging van 
ons land, werd op 16 
september 1948 opge
richt onder de naam Ne
derlandse Vereniging 
van Verzamelaars van 
Postzegels met Christelij
ke Motieven 'St.Ga
briel'. In de loop van de 
jaren kreeg de vereni
ging steeds meer een 
oecumenisch karakter; in 
1990 werd het woordje 

'Sint' uit de verenigings
naam weggelaten. De 
naam is nu Filatelisten
vereniging Gabriel, met 
als toevoeging: themati
sche vereniging voor ver
zamelaars van postze
gels, poststempels en 
poststukken, waarvan de 
thema's direct of indirect 
verband houden met bij
bel en christendom. 
Het poststempel wordt al
leen gebruikt voor de 
stempeling van toege
zonden poststukken en 
voor de door de vereni
ging ingezamelde post
stukken. Het stempelen 
gebeurt uitsluitend bij de 
Verzamelservice van PTT 
Post in Groningen. 

Filatelisten Vereniging 
Gabriel 1948-1998 

(Nahum 1:15) _ * 0 

Afdrukken kunnen alleen 
als bijzonder poststempel 
op postzegels worden 
verkregen. U kunt enve
loppen of kaarten die 
voldoende zijn gefran
keerd aan PTT Post, de 
Verzamelservice zenden 
(adres: zie kader). Op 
de (eveneens voldoende 
gefrankeerde) omslag of 
envelop waarin de te 
stempelen stukken wor
den verzonden moet u 
vermelden 'stempel Ga
briel'. U kunt uw stem
pelverzoeken nog tot 23 
september a.s. inzenden. 
Enveloppen met het spe
ciale Gobriëlstempel 
kunnen ook per post 
worden besteld. Wie vier 
gulden (of een veelvoud 
van dat bedrag) over
maakt op Postbankreke
ning 5 2 / 4 7 0 t.n.v. mevr. 
A. Meeuwenoord, Tulp
straat 1 Oa, 3702 VB 
Zeist, krijgt de envelop 
(afbeelding: een Ga
briëlminiatuur), thuisge
zonden. Het couvert 
wordt gefrankeerd met 
de Nederlandse zegel 
met tab die in 1 9 7 / a a n 
de Delftse bijbel werd 
gewijd. Een onder cou
vert verzonden blanco 
envelop met frankering 
en stempel kost vijf guh 
den per stuk. 

6 , 7 e n 8 n o v e m b e r 

Van 6 tot en met 8 no
vember 1998 wordt in 
de Sorghvliethal te Veen
dam de postzegelten
toonstelling Veendamp
hila 4 gehouden. Ter ge
legenheid van de exposi
tie wordt een bijzonder 
poststempel gebruikt dat 
werd ontworpen door 
Paul Pleijs uit Den Haag. 
Veendam is ontstaan in 
het tijdperk van de grote 
ontginningen die door 
de Amsterdamse Gronin
ger Adriaan Geerts Wil
dervanck werden geëxp
loiteerd. Hii liet onder 
andere het Veendom
merdiep (nu Oosterdiep) 
aanleggen om het ver
voer van veen over water 
mogelijk te maken. De 
vele bruggetjes herinne
ren nog aan de veenko
loniale periode. In het 
stempel is de ophaalbrug 
in het huidige recreatie

ebied Borgerwold ofge
leeld. 

41 Filatelisten 
-.vereniging 
c^iVeendamen 
m'-'-Omstrekêrt 

Het stempel is gedurende 
de tentoonstelling in ge
bruik. Ook kunnen af
drukken worden verkre
gen (alleen als bijzonder 
poststempel op de post
zegels) door enveloppen 
of kaarten die voldoende 
zijn gefrankeerd aan PTT 
Post, de Verzamelservice 
te zenden (adres: zie ka
der). Op de (eveneens 
voldoende gefrankeerde) 
omslag of envelop waar
in de te stempelen stuk
ken worden verzonden 
moet u vermelden 'stem
pel Veendamphila 4 ' . U 
kunt uw stempelverzoe
ken nog tot 15 november 
a.s. inzenden. 

Adres PTT Post 
De Verzamelservice: 

Postbus 30051 
9700 RN Groningen 
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HOLLANDS 

HILLEGOM 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP G/7/ir/S PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 918 UUR. ZATERDAG VAN 917 UUR, DONDERDAG OOK 1921 UUR 

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

NEDERLAND EN INDONESIË 
NIEUW! JAARGANGEN 1997*"^ 

ALAND 
ALDERNEY 
AMERIKA 
ANDORRA Fr. 
ANDORRA Sp. 
ANTILLEN Ned. 
AZOREN 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
CHINA 
CYPRES Gr. 
CYPRES Turks 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
ESTLAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GIBRALTAR 

54,

43,

139,

32,

7,

133,

19,

205,

162,

107,

71, 

20,

34,

98,

195,

211,

34,

81, 

134,

237 

120,

GROENLAND 
GUERNSEY 
HONGARIJE 
HONGARIJE ® 
IERLAND 
INDONESIË 
ISRAËL 
ITALIË 
JERSEY 
KROATIË 
LETLAND 
LIECHTENST. 
LITAUEN 
LUXEMBURG 
MADEIRA 
MALTA 
MAN 
MONACO 
NW. ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 

103,

95,

88,

88,

238. 

137,

130,

151,

170,

68,

38,

104,

30,

78,

19,

45,

118,

215,

260,

112,

76,

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

69,

45,

179,

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 
MoreleyBright INSTATECTOR 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,— 
30,— 
3 1 , — 
35,— 
36,— 
49,— 

B E S T E L P E R P O S T ! Kompleet 4 2 5 ,  4 9 5 , 

F.D.C. 

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

KINDERVELLETJES 
jaar 

OOSTEUROPA vanaf 30% 
Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus, echter géén 
zegels uit blokken en velletjes Wi) leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels. 
Stuur ons Uw mankolijsteni Tevens leveren w/ij 
van de Oosteuropese landen alle nieuwtjes. 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
64,
74,
78,
90,
84,
81,
66,
91,
84,
78,

© 
54,

61,
60,
73,
65,
66,
50,
73,

70/79 
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,

80/89 685, 525.

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

67,
224,

9 1 , 
79, 
79, 
49, 
9 3 , 

51 , 
224,

91 , 
79,
79,
49,
93,

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1996 
postfris 2115,

gestempeld 1790,

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

** 
65,
75,
102,
75,
72,

217,
82,
128,

® 
35,
32,
55,
54,
49,
195,
47,
94,

317, 274,
166, 132,

70/79 1275,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

132, 102,
205, 149,
130, 99,
193, 164,
149, 124,
285, 256,
107, 92,
220, 210,

39, 32,

80/89 1625. 1375,

1990 
1991 
1992 

29,
29, 
34,

23,
19,
24,

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfris 2990,

gestempeld 2350,

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

** 
104,
85,
62,
213,
198,
52,
57,
52,
41,
41,

® 
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,
127,
426,
197,
149,
127,
159,
116,

236,
67,

462,
108,
79,
65,
77,
6 8 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

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

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

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

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

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

34,
44,
59,
72,
48,
51 , 
72,

19,
26,
39,
62,
29,
37,
5 1 , 

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1996 
postfris 2260,

gestempeld 1335,

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

88,
83,
111,
88,
99,
71,
149,
149,
129,
90,

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

70/79 1025.- 525,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

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

109,
98,

49,
46,
46,
55,
38,
38,
45,
60,
58,

519.-

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

100,
35,
97,
93,
45,
89,

149,

47,
35,
65,
50,
39,
89,

149,

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1996 
postfris 4275,

gesterripeld 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 

nummer postfris gestempeld 

854 
875 
899 
917 
937 
983 

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

56,25 
6,— 

11,25 
18,75 
20,75 
37,50 
26,25 
16,90 
24,50 
10,25 
6,75 
4,50 
5,10 
5,10 
5,10 
5,10 
5,10 
5,10 
6,75 
6,75 
6,75 
7,50 
7,15 
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 
6,66 
7,— 
8,40 
8,— 
8,75 
8,75 

10,— 
9,50 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 32 STUKS 

POSTFRIS 385, 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 

1 6 4 s t u k s / 9 5 0 , 

AUTOMAATBOEKJES 
15,— 
22,50 

7,50 

5,25 
6a 15,— 
6b 210,— 
6c 65,— 
6d 65,— 
6e 12,

6eF 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 
8bF 37,50 
8CF105,— 
9a 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 34,— 
llbF 37,50 
12a 42,— 
13a 60,— 
14a 19,— 
14b 19,— 
15a 11,60 
16a 3,75 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
26a 

.50 
5,25 
7,50 
3 75 
3,75 
4,50 
4,60 
4,50 
4,50 
5,25 
5,25 
5,25 
5,25 
5,25 
5,25 
5,25 

26a 5,7; 
27a 5,2ï 

6,— 
5,2« 
9 4C 
9,4C 
13,2; 
12,7; 

33a 5,2; 
33b 5,2; 
34a 5,2; 
36 14,5C 
36 11,2; 
37 30,
38 13,25 
39 11,2; 
40 11,2; 
41 11,2; 
42a 15,
43a 5,2; 
43b 5,2; 
43c 5,2; 
43d 5
44a 6,

44b 6,
45 13,2; 
46 13,2; 
47a 5,2; 
47b 5,
48 13,2; 
49 13,2i 

TELBLOKJES  PRIJS OP AANVRAA( 

KOLLEKTIE BOEKJES 
95 ST. 2995,

KERSTBOEKJE er 
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 
1 0 s t u k s 2 1 0 , 

A U T O M A A T S T R O K E I 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 St. 
11 St. 
2 St. 
3 St. 

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 

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

10,

4,

10,

5,

14,

9,

19,

11,

30,

22,

27,

54,

postfris ISRAEL postfris/fullta 

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 1 
Wij leveren alle nieuwe uitgiften van de 

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag Inlichtingen 



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

( O w 

P U I 
o. o 
I I I I 
: ® 
Cat 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
61/96 

c l 

! ® 
Dat 

1969 
1970 
i9/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
'1/80 
981 
982 
983 
984 
986 
986 
987 
988 
989 
990 

11/90 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
'otaal 

OVERZEE 
2 ^ 
^ —I 
3 —■ 
oc — 
U I 1 — 

U j ^ 

NVPH 
• • 

3,
9,
7,
4,
5,

4,
5,
5,
7,
9,

56,

10,
10,
49,
14,
16,

13,
47,
22,
41, 
49,

265,

56,
99,
80,

108,
79,

64,
7 9 
70,
94,
80,

795,

107,
99,
77,

109
75 

107

1665,

Yvert 

* ♦ 
2 6 9 

1 2 7 

389, 

9 5 

3 2 

1 8 

1 4 

2 5 

1 6 

1 2 

1 2 

21 

3 8 

279, 

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

459, 

85 , 

100, 

85 , 

9 2 

7 6 

9 9 

1650,

111 

« ï 

cc 

co 

■111 

< A 
111 

O 
o 
z 

Zonnebloem 
* • 

14,
8,
5,
6,

11,

10,
7,
9,
8,

14,

89,

17,
13,
16,
15,

152,

82,
50,
41 , 
38,
76,

490,

99,
105,
107,
110,
183,

98,
118,
131,
108,
109

1145,

122,
122,
180
186,
182
172,

2620,

z 

< 
Yvert 

• • 

8 

6 3 

9 2 

21 

4 5 

1 1 

1 0 

245,

1 3 

9 , 

10, 

2 3 

3 0 

3 3 

360 , 

63, 
38, 
1 4 
10,
17,

39,
76,
94 , 
25, 

2 1 1 , 

575,

283,
165,
146,
274,
127,

213,
288,
103,
104,
336,

1998,

3 1 1 , 
937,
323,
3 7 1 , 

66, 

57,
108,
554,
5 3 7 
1 6 2 

3375,

102,
1 3 4 
136,
118,
1 1 8 
267,

6675,

—9 

Yvert 

220
85 

295,

133
5 9 
16
14
16
2 9 
25 
14,
19
19

335,

4 3 
3 6 
6 3 
5 2 
4 9 
55 
4 8 
5 0 
5 3 
51 

495

6 3 
6 6 
7 8 
9 4 

125
114

1625,

E l 

E C 

• ï 
oc 
I k 

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,
2 9 1 

243,
200,
1 8 1 , 
220,
1 6 1 

1915,

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

4379,

u . 
O 

Yvert 

** 

3 9 
2 0 
1 4 
3 6 
9 

3 6 
14
2 4 

185,

4 2 
3 5 
4 6 
4 6 
7 3 
5 2 
5 6 
5 5 
4 7 
65 

510,

6 3 
108
6 2 

117
9 5 

116

1230,

l U I 

o 
— i 

UI 

ca 
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,

117,
65,
80,
77 

185

975,

69,
88,
82,

117
124
137

3510,

Yvert 

** 

4 5 

1 3 

3 2 

2 0 

1 9 

1 4 

139,

1 6 

1 8 

5 6 

5 0 

3 9 

5 4 

4 5 

4 8 

4 5 

4 5 

405, 

3 8 

5 5 

4 8 

5 0 

6 4 

8 0 

865, 

IROPA 
o 
cc 
m 
S 
l U 
X 

Y v e r t 
• • 

22,
11,
17,
18,
15,

12,
11,
16,
21, 
9 

145,

25,
20,
2 1 
36 
6 4 

23,
37,
37,
37,
2 4 

319,

45,
31, 
37,
57,
56,

56,
48,
57,
32,
46,

455,

45,
4 7 
4 6 
53,
65,
58,

1200,

a 

•«t 

111 

111 

Yvert 
■ * * 

20,
6,

56,
40,
47,

32,
61,

103
16
4 3 

419,

73,
45,
47,
38,
25,

53,
70,
33,
4 2 
6 2 

465,

70,
95,
95,

112,

103,

85,

71, 
192
162
153,

1125,

133
156,
199,
189,
113,
139,

2850,

cc 
111 
1 — 
co 
o 
o 

Michel 
* * 

14,
20,
15,
15,
16,

15,
17,
17,
20,
19 

165,

18,
18,
2 1 
2 4 
3 0 

29,
30,
28,
30,
36,

259,

35,
37,
38,
40,
41, 

43,
43,
46,
4 5 
46,

405,

50,
5 2 
4 9 
6 2 
69
84

1175, 1 

VERENIGDE NATIES 

>: 
Yvert 

** 
5 
8 

13,

8 
9 
6 
9 

10
2 3 
10
11 
13
19

115,

2 2 
2 4 
2 8 
5 9 
4 7 
6 0 
3 8 
45 
3 2 
2 5 

370,

4 2 
31 
2 9 
21 
3 8 
2 2 

670,

1 
Yvert 

2 7 

27,

15
16
12
12
17
2 1 
15
14
17
14

149,

11 
12 
15
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 

660,

1 
Yvert 

** 

5 
1 7 

22 , 

1 0 

9 

1 7 

3 0 

2 7 

3 9 

2 7 

2 6 

2 0 

3 4 

235, 

4 9 

4 8 

3 5 

6 0 

3 6 

510, 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
B e k e n d m e r k / 6 4 b l a d z i j d e n 

BIJ grotere aanta l len lagere pri jzeni 
'rijs per s tuk 1x 5/9x 10 /24x +25x 
i^ i t tebladz 29,50 2 8 ,  2 7 ,  2 6 , 

w a r t e b l a d z 39,50 3 8 ,  3 7 ,  3 6 , 

m 

1 
Wichel 
• • 

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,

41, 
42,
50,
46,
56,

430,

53 
53 
65,
65,
89,
89 

350,

C 3 

< C 
—J 
OC 
111 
co 
1 — 

I s j 

Michel 
* • 

8 8 
3 1 , 
72 , 
19,
18,

18,
2 5 
2 0 
20, 
1 9 

325,

23 , 
23 , 
3 1 , 
44 , 

158,

22 , 
50 , 
3 7 
3 2 
3 6 

445,

38, 
46 , 
44 , 
52 , 
42 , 

52 , 
6 2 
49, 
55, 
55, 

485 , 

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

1675,

JAARGANGEN, 
C K I 1 / ^ O O C l A f A 

SERIES 

VÓÓR 1961 KUNNEN 
WIJ NATUURLIJK ÓÓK 
LEVEREN; STUUR ONS 
UW MANCOLIJSTEN! 

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

Michel 

23, l a 

l l ,  14,

12, 17,

36, 45,

9, 1 1 , 

57, 25,
9, 1 1 , 

20, 26,
2 9  2 0 
4 5  2 7 

245, 210,

8 6  5 4 
8 2  6 0 
67, 45,
56, 36,
75, 38,

54, 33,
74, 42,
84, 50,
6 6  44,
62, 34,

699, 430,

66, 33,
1 3 8  7 1 , 
95, 46,

96, 56,
104, 58,

108, 55,
108, 56,
135, 72,
168, 84,
165, 106,

1159, 629,

292, 176,
275, 170,
201  125,
186, 1 2 4 
1 5 0  107,
161, 129,

3300, 2075,

BERUJN 

Michel 

♦ ♦ 
22, 44,
10, 10,

1, 1,
20, 22,
13, 13,

42, 42,
12, 14
9, 1 1 

25 26,
30 26,

179, 205,

92, 90,
42 36,
38, 31,
26, 23,
68, 49,

23, 20,
66, 63,
65, 48,
61, 66,
44, 38

519, 469,

45, 38
112, 94,
62, 52,
79, 66,
66, 61,

73, 67,
151, 233,
124, 186,
197, 315,
109, 99,

995, 1195,

1675, 1825,

DDR 

Michel 

* * ® 
96, 96,

111, 209,
80, 104,

230, 200,
73, 49,

72, 57,
73, 53,
69, 61,
62, 52,
94, 83,

950, 950,

55, 51 
54, 54
56, 42
63, 56,
56, 49,

61, 55,
64, 57,
78, 79
68 53
80 66

625, 565,

113, 88
111, 93,
117, 97,
103, 71,

83, 89,

93, 82,
69, 63,
79, 69,
81  84,

106 95,

945, 820,

24S0, 2300,

1 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 
19£ 
19£ 
19£ 
19£ 
19£ 

53 3 2 , 

!4 4 6 , 

i5 4 1 , 

!6 4 3 , 

i7 6 2 , 

1 9 8 8 5 7 , 

1 9 8 9 4 3 , 

1 9 9 0 5 0 , 

1 9 9 1 6 6 , 

1 9 9 2 8 8 , 

1993 9 4 , 

1994 104, 

1995 9 1 , 

1996 1 1 1 , 

1997 106, 

1 K O M P L E E T 1 9 8 3 t / m 1 9 9 7 9 9 5 , 

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

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

Prij 

NED 
BEL( 
FRA 
BUN 

RUIM UW RE{ 
s op basis van frankeer 

ongeteld en/of onge 

ERLAND ƒ 0,65 p gulden 
3IE ƒ 3,00 p i 00 Fr 
MKRIJK ƒ 0,14 p Franc 
D ƒ 0 80 p Mark 

ÏTANTEN OP 
-waarde (zonder toeslag), 
sorteerd minus 5%. 

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

1 Prijs andere landen op aanvraag, vr i jbl i jvende aanbieding | 

TIP: U kunt hiermee natuurlijk ook Uw bestelling betalen! 

BES 

LEV 

VER 
BET 

VOC 

CRE 

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
ZONNEBLOEM-MICHEL-EURDCAT. 

Jaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

56/60 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

61/70 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

71/80 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

81/90 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

56«6 

CEPT 

6 1 1 -
1 6 5 -

1 7 -
1 8 -

3 0 4 -

1095,-

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

605,-

8 5 -
3 5 8 -
1 0 5 -
156 -
149 -
125 -
1 6 2 -
147 -
1 1 2 -
107 -

1475,-

1 3 2 -
196 -
2 8 3 -
2 3 2 -
2 7 6 -
2 8 7 -
2 5 9 -
2 8 5 -
3 1 6 -
2 4 5 -

2460,-

2 7 3 -
5 0 1 -
2 9 1 -
2 7 6 -
1 9 9 -
2 2 9 -

7225,-

® 
9 6 -
8 0 -
1 2 -
1 0 -

2 1 4 -

405,-

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

459,-

6 0 -
2 6 5 -

7 3 -
108 -
115 -
9 4 -

145 -
127 -
9 2 -
8 8 -

1145,-

1 1 1 -
159 -
2 0 7 -
176 -
2 0 9 -
2 2 4 -
2 1 3 -
2 2 9 -
2 5 4 -
2 0 8 -

1950,-

2 3 7 -
4 7 2 -
2 6 5 -
2 5 3 -
195 -
2 1 9 -

5450,-

MEELOPERS 1 
♦ * 
5 7 

1 0 

5 6 

1 4 

134,

6 

8 

1 3 

1 4 

6 

1 3 

3 6 

1 5 

4 7 

9 5 

248,

1 5 

2 3 

3 2 

1 4 

1 0 1 

3 3 

5 2 

3 2 

5 6 

5 5 

405,

4 0 

4 8 

1 1 4 

4 3 

9 0 

1 0 9 

9 6 

1 6 2 

105 

9 6 

885,

3 2 0 

1 8 2 

4 1 

4 6 

1 7 0 

1 3 9 

2500,

® 
34

1 0 

5 2 

1 1 

105,

3 

5 

1 3 

1 3 

6 

8 

2 9 

1 3 

3 5 

7 5 

196,

1 0 

1 6 

2 2 

8 

8 1 

2 2 

4 0 

3 1 

4 6 

3 8 

308,

3 0 

4 3 

8 4 

3 3 

7 0 

7 8 

6 8 

128 

7 1 

8 2 

675,

2 6 4 

144 

3 3 

4 0 

170 

139 

2025,

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

• • 

240 

3 9 

2 5 

450

165

9 6 

165

1250

149

3 9 

575

350 

240 

1 8 

165

4 5 

9 

1 3 

245 

4 1 

6 5 

1 8 

9 5 

9 

® 

6 3 

3 8 

1 9 

445 

129

7 9 

6 0 

1250

2 2 

3 6 

1 1 

195

3 3 

1 0 

110

6 

8 

8 

1 8 

3 5 

5 5 

3 

4 5 

9 

AANBIEDING VOORLOPERS | 
Nr 1/86 kompleet 4395 2625 | 

TELLEN PER POST. H O L L A N D S G L O R I E T E L E F O O N 0252 530007 
H o o g e w e r f s t r a a t 18 o f 0252 524352 
2181 EJ H I L L E G O M FAX 0252 5 1 5 4 2 2 

ERING: NEDERLAND geen portokosten echter bestellingen minder dan ƒ 60 , -
een kleine kosfenbijdrage van ƒ 5,50 per zending Bestellingen 
Albums, catalogi, insteekboeken etc porto extra 
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SAMENSTELL ING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
POSTBUS 7 4 9 2 3 0 0 AS LEIDEN 

PAARTJE VAN 80 CENT IN TEKEN VAN 
SIMON VESTDIJK EN MAURITS ESCHER 

Op 7 juli verscheen een 
nieuw paartje Neder
landse zegels. De rech
terzegel (80 cent) is ge
wijd aan de schrijver Si
mon Vestdijk, de linker 
(ook 80 cent) staat in het 
teken van de graficus 
Maurits Escher. Meer ge
gevens over het ontwerp 
van de zegels vindt u in 
de rubriek Nieuw op het 
postkanfoor in het juni
nummervan 'Philatelie'. 
In de tabel zijn de be

langrijkste druktechni
sche gegevens vermeld. 
In aanvulling daarop kan 
nog het volgende wor
den meegedeeld. 
Paskruizen staan links 
naast de zegels 1 / 9 1 
van het linkervel en 
rechts naast de zegels 
10 /100 van het rechter
vel. Ver links van de ze
gels 11/21 van het lin
kervel zien we enige 
krabbels in zwart (Rofa 
doorgestreept, Jos), en 

een verticale zwarte 
streep ver rechts van ze
gel 20 op het rechtervel. 
Op de ondervelrand is 
één Brunnerbalk aange
bracht, die op de loket
vellen niet meer te zien 
is. Onder de Brunner
balk lezen we de kop
staand geplaatste de 
woorden Cyan', 'Ma
genta', 'Zwart' en 'Geel'; 
ze zijn in de correspon
derende kleuren gedrukt. 
Rastermaten kunnen niet 
worden vermeld; de off
setplaten zijn stochas
tisch gerasterd. 

Vestdi jk/Escher 

Bijzonderheden 

Druif van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren, raster 

070719! 

Velzegels (paartje) van 80 cent 

JESP/otfset 
Roland Favorit 363 

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

Velrandbijzonderheden: 
Loketvellen per drukvel 
Indeling loketvel 
Telcijfers 
Artikelnunnmer 
Verkoopdatum 
Drukvormnummers 

10 X10 zegels (horizontale paren) 
zwart, 110 links, 101 rechts 
'981211', onder zegel 91 92 
7 juli 1998', onder zegels 9496 
'L1111 "R1111', onder zegel 100 

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

Harrison & Sons, HS 1630/7% 
fosforescent otfsetpapier 
<> (liggend) / lllq 
45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c (Harrison/De la Rue) 

Perforatie: 
Formaat losse zegel 25.00 x 36.00 mm 
Perloratie/perforatiemaat kam / 12%: 13V4 
Tanden hor./ver. 16/24 
Tanding velranden d/d/O/d 

Accordering: 
Modelvel/akkoord 
Intern PTTordernr. 

ongeperforeerd /11 05 1998 
onbekend 

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

ZEGEL VAN 80 CENT TER GELEGENHEID 
VAN DE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK 

Een zegel van 80 cent. 
gewijd aan de Koninklij
ke Bibliotheek in Den ■ 
Haag, verscheen even
eens op 7 juli. Ook de 
vormgevingstechnische 
gegevens van deze zegel 
vindt u in het juninum
mer. 
In aanvulling op de ge
gevens in de tabel kan 
nog het volgende wor
den gemela 
Paskruizen zijn te vinden 
boven zegel 1 en 10 van 

" het bovenvel (=rechter
=̂  vel) en onder de zegels 
^ 91 en 100 van het on
= dervel (=linkervel). Ver 
!^ boven zegel 8 van het 
2 rechtervefstaan enige 
= krabbels in het zwart 
^ (Jos). Een verticale zwar
3 te streep is ver onder de 
^ overeenkomstige zegel 

van het ondervel (=lin
kervel) aangebracht. 
Er is bij het cyaanblauw 
kennelijk een plaatwissel 
geweest: sommige sta
diavellen vertonen de 
drukvormnummers L/R 
1112. 
Op de linkervelrand kan 
één Brunnerbalk wor
den aangetroffen; deze 
balk is op de loketvellen 
niet meer te zien. Links 
van de Brunnerbalk, met 
de basis naar rechts, 
zien we de woorden 
'Cyan', 'Magenta', 
'Zwart' en 'Geel' in de 
desbetreffende kleuren. 
Op de rechtervelrand, 
halverwege het drukvel. 
zijn resten van de zegel
tekening te zien. 
De offsetplaten zijn sto
chastisch gerasterd. 

Koninkl i jke Bibl iotheek 07071998 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Druknchting 

Kleuren: 
Kleuren, raster 

Velzegel van 80 cent 

JESP/offset 
Roland Favorit 363 

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

Velrandbijzonderiieden: 
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 

10 X 10 zegels 
zwart, 110 links, 101 rechts 
'981212', onder zegel 91 92 
'7 juli 1998', onder zegels 9495 
'LyR1111"L/R1112', onder 100 

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

Perforatie: 
Formaat losse zegel 36.00 x 25.00 mm 
Pertoratie/perforatiemaat kam /13VA : 12% 
Tanden hor./ver. 24/16 
Tanding velranden d/d/d/O 

Accordering: 
Modelvel/akkoord 
Intern PTTordernr. 

ongeperforeerd / 05 05 1998 
onbekend 

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

Attentie! Als u de auteur van deze rubriek schrijft, sluit dan 
geen origineel materiaal in, maar maak gebruik van duidelijke 
kleurenkopieën. Houd er rekening mee dat de auteur soms ge
ruime tijd nodig heeft om u een reactie te kunnen zenden. Red. 

EERST VERGUISD, 
NU POPULAIR(DER 

De aanvankelijk door 
veel filatelisten verguisd 
blokken van 10 of 20 lij 
ken opeens aantrekkelij 
te worden. Er mag al wi 
dieper in de beurs wor
den getast om ontbre
kende exemplaren als
nog aan te schaffen. 
In de handel kosten sorr 
mige blokjes al enkele 
tientjes; nog aan het lo
ket verkrijgbare blokker 
gaan soms voor dubbel 
nominaal weg. 
Het blokje 10 voor een 
kaart met een vrij domi 
nante rode kleur 
(bloem?) is tot op heder 
hveemaal herdrukt. Op 
de modelvellen in Den 
Haagstaan de data 
07.03.1997, 26.08.199; 
en 24.12.1997. 
Het bulletin van de Stu
diegroep Velrandbijzot 
derheden meldt terloop 
dat het blokje ook met 
fosforescerend papier 
bestaat. De oorspronke 
lijke oplage van 6 mei 
was gedrukt op nietfos 
forescerend papier, 
maar met een verticale, 
geel oplichtende fosfor
balk. De melding van 



PLITSING KPN NV
NT POST GROEP 

Ie in het juninummer ge
lelde 'KPNsplitsingsze
els' (een verticaal paar 
an twee zegels van 80 
ent, die samen het getal 
60 laten zien) zitten 
rhaakbordsgewijs in de 
)ketvellen. Er is een 
ode' zegel (TNT Post 
>roep) en een 'groene' 
elecom). De zegels 
women op maandag 
9 juni aan de loketten, 
e dag waarop de TNT 
ost Groep zijn eerste 
eursnotering kreeg, 
ieheel linksboven in het 
3I zit als eerste zegel 
ood' exemplaar. Uit
aand van het ontwerp 
oortzo'n 'rode' zegel 
oven een 'groene', 
■ant in dat geval is op 
e perforatiescheiding 
s\ getal 160 en het 
oord splitsing leesbaar, 
e zegels verschenen op 
9 juni, de dag waarop 
e beursnotering van de 
/ee voormalige KPN
edrijfsonderdelen een 
iit was. 
»pmerkelijk is dat er ge
ruik is gemaakt van een 
eurloze zesde druk
ang. Voor deze druk

gang is blanke lak ('ver
nis') gebruikt; ze is bij 
schuin opvallend licht te 
zien, in welk geval een 
envelop ('rode' zegel) of 
een draagbaar telefoon
toestel ('groene' zegel) 
zichtbaar wordt. 
De voornaamste druk
technische gegevens 
staan in de tabel. In aan
vulling daarop nog het 
volgende. 
Paskruizen staan boven 
de zegels 1 en 10 van 
het bovenvel (=rechter
vel) en onder de zegels 
91 en 100 van heton
dervel (=linkervel). Ver 
boven de zegels 8 / 9 van 
het rechtervel zien we 
enige krabbels in het 
zwart (Rob). Een vertica
le zwarte streep staat ver 

onder de overeenkomsti

ge zeqel van het onder

vel (=[ïnkervel). Op de 
stadiavellen is de naam 
Rob echter doorge
streept; ernaast is de 
naam Jos aangebracht. 
Het vijfde offsetplaat
nummer (in blanke lak) is 
alleen bij schuin opval
lend licht te zien. 
Op de linkervelrand is 
één Brunnerbalk aange
bracht. Deze balk is op 
de loketvellen niet meer 
te zien. Links van de 
Brunnerbalk, met de ba
sis naar rechts, zijn de 
woorden 'Cyan', 'Ma
genta', 'Zwarf en 'Geel' 
in de volgende kleuren 
aangebracht: blauw, 
rood, zwart en groen. 
De offsetplaten zijn niet 

M998neclerland * 

tnt post groep 
80 

tnt po: 

kpnm 

80 

kpnnv 
1998 nedefiand • 

Ct 

kpn nv : ^ 
^^m ^ ^ ^ 199S nedertand • 

^ ^ P ^^M 1998 nedertand * 

tnt post groep ■ * 

: L 1 1 1 1 

gerasterd, met uitzonde
ring van die blauw (het 
woord splitsing); zie de 
tabel. 

Bij de gom lijkt het door
gaans duidelijke zichtba
re vlekkenpatroon te ont
breken. 

Spl i ts ing KPN 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

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

09061998 

Velzegels van 80 cent (paartje) 

JESP/offset 
Mitsubishi zeskleuren offsetpers 

1 zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
5. blanke lak 

ongerasterd 
ongerasterd 
ongerasterd 
120 75° 
ongerasterd 

Velrandbijzonderheden: 
Loketvellen per drukvel 
Indeling loketvel 
Telcijfers 
Artikelnummer 
Verkoopdatum 
Drukvormnummers 

Papier en gom: 
Papierfabrikant/code 
Papiersoort 
Papienchting/doorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzi|de 
Op/nalichten gomzijde 
Gom 

10x10 zegels (verticale paartjes) 
zwart, 110 links, 101 rechts 
'981910', onder zegels 9192 
'29 juni 1998', onder zegels 9495 
'L11111"R11111', onder zegel 100 

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

Perforatie: 
Formaat zegel 36 O x 25.0 mm 
Perforatie/perforatiemaat kam /13'/^ 12% /13.33 :12 80 
Tanden hor /ver 24/16 
Tanding velranden d/d/d/O 

Accordering: 
l^odelvel/akkoord 
Intern PTTordernr. 

ongeperforeerd /12 05 1998 
onbekend 

> 1998 Philatelie/R C Bakhuizen van den Bnnk 

n andere papiersoort 
eek in zoverre juist dat 
plaats van nietfosfo
scerend papier het wit
jlichtende fosforesce
nde papier HS3 
630/7% is aebruikt, 
aar in combinatie met 
szelfde geel oplichten
i fosforbalk. Óverdre

n, want die balk had 
äwoon weggelaten kun

n worden. Omdat bij 
ze blokken de fosfor 

et een zesde raster
epdrukcilinder wordt 
angebracht en de cilin

rs uit gewoonte alle 

worden ingezet kwam 
die balk er tóch. 
De verwachting dat de 
introductie van nietfos
forescerend papier in 
combinatie met fosfor
balken tot onjuist papier
gebruik zal leiden is dus 
uitgekomen. 
V^aakzaamheid is gebo
den bij andere blokken, 
met name bij de ook op 
6 mei 1997 verschenen 
'verj^aardags'blokken. 
Onderzoek in het PTT 
Museum wijst uit dat het 
modelvel van 24 decem
ber 1997 dubbel van 

fosfor was voorzien. 
Mijn dank gaat op dit 
punt uit naar Jolanda de 
Meijier, die na M^/2 
jaar trouwe dienst het 
PTT Museum verlaat en 
overstapt naar KPN. In 
haar 'museumtijd' heeft 
ze ongelooflijk veel ge
daan voor de filatelie. 
Wie de beide varianten 
van de W vooreen 
<:oort"blokken naast el
kaar ziet zal merken dat 
de 'dubbele fosfor'uit
voering ook zonder ul
traviolette lamp al veel 
witter aandoet. 

Overzicht blokken Nederland 
)atum Omschrijving 
)2.02 1993 Wenspostzegels 
14.09 1993 Briefpostzegels 
)2.01.1995 10 voor Europa 
!2 05 1995 Sterrenbeeld 
)1.04 1996 Verhuispostzegels 
i l .05 1996 10 voor uw vakantie 
31.05 1996 Ten stamps tor your fnends 
)3 09.1996 20 jaar Sesamstraat 'kaart' 
)3 09.1996 20 jaar Sesamstraat 'brief' 

20 jaar Sesamstraat 'post' 
)2 01 1997 20 voor uw verhuizing 
!1.01 1997 10 om te krassen 
8 03.1997 10 voor je post van Suske en Wiske 
)6 05.1997 10 voor een verjaardag 
)6.05.1997 lOvooreen kaart 
)1 07 1997 10 vakantie groeten 
)2 09 1997 10 van 80 'Jongerentrends' 
)7 10 1997 10 voor de baby 
)2 01 1998 Pnorityzegels inclusief stickers 
)2.01.1998 Priontyzegeis inclusief stickers 
7.03 1998 10 voor het huwelijk 
9.05.1998 10 om te scoren 'FC Knudde' 
)9.06.1998 10 groeten uit nederland 
: met alleen de fosforbalk 

Zegels 
10x70c 
10x80c 
10x100c 
10x70c 
20x70c 
10x70c 
10x100c 
10x70c 
10x80c 
10x80c 
20x80c 
10x80c 
10x80c 
10x80c 
10x80c 
10x80c 
10x80c 
10x80c 
5x100c 
5x160c 
10x80c 
10x800 
10x1g 

Hangzak 

X 







X 


X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
7 

Artilcelnummer 

geen 

965442 

geen 
975419 
975420 
975421* 
975422 
975423 
975424 
985412 
985413 
geen 
985442 

HANGZAKJES MET VENSTER IN EEN 
AANTAL POSTWINKELS TE KOOP 

Medio mei 1998  bij de 
uitgifte van de FC Knud
c/eblokken  viel mijn 
oog op de iets andere 
aankleding van de post
winkel bij het postkan
toor Schipholweg. Aan 
de wand hingen venster
zakjes met diverse pro
ducten die (voor het me
rendeel) ook aan het lo
ket verkrijgbaar waren. 
De FC /Cnuc/c/eblokken 
waren in speciaal daar
voor bedrukte hangzak
jes te koop zonder een 
meerprijs, gewoon voor 
acht gulden dus. De ver
pakking vermeldde ech
ter dat het bij deze FC 
Knuddezegeh om zelf
klevende zegels ging! 
Er waren nog veel meer 
blokken op soortgelijke 
wijze te koop; zie daar
voor de tabel links op 
deze pagina. Ook ande
re producten waren ver
krijgbaar, zoals lucht
postbladen, verhuiskocr
ten, zegels in het type 
Beatrixinversie met de 
nominale waarden 80, 
100 en 160 cent in 
hangzakjes van 30, res
pectievelijk 60 stuks. 

Wat die laatste categorie 
betreft: de veldelen van 
30 of 60 stuks waren 
duidelijk uit de gewone 
loketvellen gesneden en 
gevouwen. De extra be
werkingen die voor deze 
speciale wijze van verko
pen nodig zijn worden 
althans vooralsnog  niet 
in rekening gebracht. 
Zoals uit de artikelnum
mers in de tabel blijkt 
gaat het om een experi
ment dat al veel eerder is 
gestart. Behalve in Lei ~ 
den heb ik ze verder nog °
slechts in het Haagse " 
postkantoor Grote Markt = 
gezien. Wie meldt ande I;;; 
re postkantoren? ^ 
U mag uiteraard zelf uit = 
maken of u deze produc ^ 
ten met verpakking tot de 3 
filatelie wil rekenen. Op T, 
dit moment zijn ze nog ^ 
vrij probleemloos te vin ^ 
den, de verpakking kost 2 
niets extra, en is er ver = 
schil met de geheel geac —^— 
cepteerde postzegel 4Q1 
boekjes? W f 
Een voorbeeld van een 
hangzakje met venster 
vindt u in de rubriek 
Postwaardestukken. 



Gouden Koets (blokje) 01-09-1998 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktectiniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren, rastermaat 
en tioek van tiet 
raster met de 
denl<beeldige tionzon 

Twee zegels van 80 cent 

JESP/offset 
Mitsubisfii zeskleuren offsetpers 

cyaanblauvi? 
magenta 
geel 
zwart 
blue 072 
goud 

120 75° 
120 15° 
120 60° 
120 45° 
ongerasterd 
ongerasterd 

Velrandbijzonderheden: 
Blokjes per drukvel 
Indeling blokje 
Telcijfers 
Artikelnummer 
Verkoopdatum 
Drukvormnummers 

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

15 (driemaal vijf blokjes) 
zegel, vignet '1898', zegel 
n.v.t. 
??? 
1 september 1998 
n.v.t. 

Harrison & Sons, HS 1630/7% 
fosforescent oftsetpapier 
<-> (liggend)/lllq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c (Harrison/De la Rue) 

Perforatie: 
Formaat blokje/zegels 144.0 x 75.0 mm/30.0 x 39.0 mm 
Perforatie/perforatiemaat kam/12% ; 13V4/12.80 :13.33 
Tanden tior./ver. 16/24 
Tanding velrand blokje O/d/O/d 

Accordering: 
Modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr. 

ongeperforeerd /10 06 1998 
onbekend 

© 1998 Philatelie/R.C. Baktiuizen van den Bnnk 

BLOKJE VAN TWEE ZEGELS VAN 80 CENT 
WILHELMINA/GOUDEN KOETS 

Op 1 september 1998 
verschijnt een blokje 
daarin twee zegels van 
80 cent. Aanleiding is de 
inhuldiging van koningin 
Wilhelmina en het eeuw
feest van de 'Gouden 
Koets'. 
Het blokje biedt behalve 
een illustratie van de 
Gouden Koets de tekst 
Huldeblijk van het Am
sterdamse Volk 1898 
aan Hare Majesteit Ko
ningin Wilhelmina en 
daar tussenin de twee 
door een vignet verbon
den zegels. De linkerze-
|el toont een portret van 
oningin Wilhelmina, de 

rechter brengt de Gou
den Koets in oeeld. 
In aanvulling op de ge
gevens in de tabel kan 
nog het volgende wor
den vermeld. 
Op de linker-, boven-, 
onder- en rechterrand 
tussen de blokken staan 
dubbele snijlijnen; in de 
vier hoeken zijn steeds 
twee haaks op elkaar 

staande snijlijnen aange
bracht. Op de verticale 
randen, halverwege de 
blokken, treffen we pas-
kruizen en cirkels aan. 
Op de horizontale ran
den staat een enkele ver
ticale lijn. 
Er is één Brunner-balk 
onderaan geplaatst. 
Krabbels vinden we ver 
links van blok 1: Jas in 
zwart en Rob in goud. 
Op de ondervelrond van 
het drukvel treffen we on
der elke kolom blokken 
de in zwart gedrukte 
tekst 77009 PTT Neder-
land "100 jaar Gouden 
Koets" aan, gevolgd 
door de woorden cyaan, 
magenta, yellow, black, 
blue 072 en gold in de 
bijbehorende kleuren. 
Op de bovenvelrand 
zien we kopstaand bo
ven elke kolom de woor
den Knijp blue 072, 
Kniip rood. Knijp goud 
en Knijp blauw in de bij
behorende kleuren. 

KLEUR A.U.B.! 
Met ingang van dit 
nummer van 'Philatelie' 
is het mogelijk, op alle 
pagina's kleur te ge

bruiken. Als u ons foto
kopieën stuurt, doet u 
dot dan bij voorkeur in 
kleur. Het vergroot de 
plaatsingskans van uw 
inzending. Reef. 

nilEUlAf O P H E T 
POSTKAIUTOCMl 

1 SEPTEMBER: 
INHULDIGING KONINGIN WILHELMINA 
EN 100 JAAR GOUDEN KOETS 

Twee eeuwfeesten worden herdactit 
met het bijzondere velletje dat PTT 
Post uitbrengt: de huldiging van de 
jonge koningin Wilhelmina in 1898 
en de ingebruikneming van de Gou
den Koets in datzelfde jaar. 
Wilhelmina Helena Pauline Maria was 
enig kind van koning Willem III en 
koningin Emma van Waldeck en Pyr
mont. Door het overlijden van haar 
halfbroer Alexander in 1884 werd zij 
troonopvolgster. De dood van haar va
der op 23 november 1890 maakte 
haar koningin. Zolang ze minderjarig 
was vervulde koningin Emma de taak 
van regentes. Op 6 september 1898 
werd zij op 18-jarige leeftijd in een ver
enigde zitting van de Staten-Generaal 
in de Nieuwe Kerk in Amsterdam in
gehuldigd. 
Al in 1896 zamelde de burgerij van 
Amsterdam een bedrag van 120 dui
zend gulden in om de toekomstige ko
ningin bij haar inhuldiging een pas
send geschenk te geven. Twee jaar 

lang was men bezig om een vorstelijk 
rijtuig te vervaardigen. Op 7 septem
ber 1898 werd de koets aan de nieuwe 
koningin aangeboden. Pas in 1901 
werd het voertuig voor het eerst ge
bruikt, tijdens haar huwelijk met prins 
Hendrik. De koets werd in 1903 voor 
het eerst tijdens Prinsjesdag ingezet. 

Zegelafbeeldingen 
Het portret op de Wilhelminazegel in 
het blokje is gebaseerd op de fotogra
fie van het Staatsportret (Koninklijk 
Huisarchief Den Haag), gemaakt dooi 
Aldophe Zimmermans. Voor de af
beelding van de Gouden Koets werd 
een recentere foto gebruikt: die van 
Lex van Lieshout uit 1989. 

Ontwerp 
Arlette Brouwers (1956) uit Emst ont
wierp het blokje. Ze studeerde aan de 
Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten in Den Haag. Tot 1984 werk
te ze bij Total Design in Amsterdam, 
hoofdzakelijk voor het Stedelijk Muse
um aldaar. Ze heeft nu haar eigen 
free-lance praktijk. Ze is gespeciali-
seeerd in het werken voor beeldende 
kunst, architectuur en vormgeving. 

- M M P ' 

7'-^' 

Feestelijke intocht van koningin Wilhelmina met hoor moeder in Amsterdam op 5 september 1898, één 
dog voor haar inhuldiging en twee dagen vóór de nieuwe vorstin de Gouden ICoets kreeg aangeboden 

Herstel 
In de aflevering van de 
rubriek Nieuw op het post
kantoordie in ons juni-
nummer werd geplaatst 
hebben we twee vormge
vers tekort gedaan. 
Bij de Nederland Water
land-zegels vermeldden 
we als ontwerper Jaap 
van Triest. Nu heeft Van 
Triest inderdaad de be

lettering van de twee ze
gels ontworpen, maar 
het zegelontwerp was 
van de hand van Jannes 
Linders (1955) uit Rot
terdam. Linders volgde 
zijn opleiding aan de 
Academie voor Beelden
de Kunsten St. Joost in 
Breda, waar hij nu zelf 
een aantal jaren als do
cent werkzaam is. 

Verder verminkten wij 
de naam van de vrouwe
lijke helft van het ont
werpersduo dat de KPN 
splitsingszegels vorm 
gaf. Zij heet Marga 
Scholraa en het ont
werpbureau Beukers 
Scholma Grafisch Ontwer
pers. 
Onze excuses voor deze 
fouten. Red. 
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NEDERIAND-
WÄfERlAND 
D. VEENSTRA, BUITENPOST 

De watersnoodramp van 1953 
trof grote delen van Zeeland, 
Zuid-Holland en West-Bra-
bant. Om zo'n ramp voortaan 
te voorkomen werd het Delta
plan uitgevoerd. Als gevolg 
van de wateroverlast van de 
grote rivieren is nu ook een 
Deltaplan voor het rivierenge
bied in uitvoering. 
Het lijkt er daardoor op dat 
water onze vijand is, maar het 
tegendeel is waar. Dankzij de 
Noordzee werd ons land een 
zeevarende natie en bloeide 
de handel. Rotterdam werd 
een haven van wereldformaat 
en ook het economisch pol
dermodel danken we eraan. 
Bovendien biedt het water in 
ons land veel mogelijkheden 
tot recreatie; ook dat is een 
belangrijke bedrijfstak gewor
den. 
Ondanks de belangrijke eco
nomische voordelen zien ve
len water toch vooral als een 
vijand'. 

WATERSCHAPPEN IN SOORTEN 
De term 'waterschap' is niet 
eenduidig. In bepaalde delen 
van het land bestaan enkele 
doorgaans grote hoogheem
raadschappen, terwijl in het 
Gelderse rivierengebied een 
aantal polderdistricten de wa-
terschapstaak vervult. Verder 
zijn er dan nog de zuiverings
schappen. Die bestaan nog 
niet zo lang, zoals blijkt uit 
een frankeerstempel uit 1980 
van het zuiveringsschap West-
Overijssel te Zwolle {afbeelding 
ï). Twee gestileerde futen vor
men de ondergrond voor de 
tekst 10 jaar ZWO. 
Zuiveringsschappen concen
treren zich op de waterkwali
teit. Een beetje een 'buiten
beentje' is het wegschap Wal
cheren {aflxelding 2) in Mid
delburg dat het frankeerstem
pel (FR17439) gebruikt. 
Frankeerstempels zijn vrijwel 
het enige filatelistische mate
riaal dat kan worden gebruikt 

om de taak van de waterschap-

Een te belichten. Bij de water-
ouwkundige postzegels van 

Nederland lag het accent tot 
dusver vooral op andere zaken, 
zoals landaanwinning en het 
Deltaplan. Gelukkig is er nog 
de serie van vierentwintig briet 
kaarten met het thema molens 
uit 1939, die een aantal polder
molens in beeld brengt^. 
Waterschappen zijn publieke 
bestuursorganen die geld no
dig hebben om hun taken te 
vervullen. Door middel van 
heffingen of omslagen belasten 
de waterschappen de bewoners 
in hun gebied. De laatste jaren 
zijn deze bewoners ook in de 
waterschapsbesturen vertegen
woordigd, maar jarenlang wa
ren de waterschappen bolwer
ken van uitsluitend boeren. 
Jammer genoeg valt de of)-
komst bij de verkiezingen van 
waterschapsbesturen tegen; 
vandaar dat zes Zeeuwse wa
terschappen in 1994 een geza
menlijk frankeerstempel in de 
strijd wierpen. In het stempel 
steekt een stembiljet uit een 
stembus met daarnaast de 
tekst Waterschapsverkiezingen 2 
maart 1994. 
De laatste decennia zijn hon
derden waterschappen sa
mengevoegd. Hoewel in het 
begin vooral de kleine water
schappen sneuvelden, zijn de 
laatste jaren ook heel wat 
(mede daardoor gevormde) 
grote waterschappen opge
gaan in nóg grotere water

schappen. Deze ontwikkelini 
zien we nauwelijks in de fran 
keerstempels terug. In eei 
stempel van het waterscha[ 
Eemszijlvest te Scheemda Ie 
zen we Waterschap Eemszijlvei 
samenvoe^ng van Duurswola 
Fivelingo en Oldamt en eei 
stempel van het waterschaj 
Schouwen-Duiveland in Ziei 
ikzee vermeldt zijn naamswij 
ziging: 1-1-96 Waterscha^ 
Zeeuwse Eilanden. 
Het einde van deze schaalvei 
groting is overigens nog nie 
in zicht. Zo zijn er in Frieslant 
bijvoorbeeld nu nog zes watei 
schappen, die wellicht in he 
begin van de volgende eeu^ 
worden samengevoegd to 
één. 
De meeste frankeerstempel 
van de waterschappen latei 
een naam of wapen zien. Di 
historische achtergrond vai 
de wapens maakt zulke sterr 
pels bruikbaar voor een verzE 
meling heraldiek. In de frar 
keerstempels van de twee Fri« 
se waterschappen Noardli 
Westergoa in Berlikum (afbee 
ding J) en De Walden in Mui 
merwoude/Damwoude (a 
beelding 4) staat een monni 
met in één hand een schop 
Monniken vervulden een bc 
langrijke rol in de strijd tegei 
het water door de aanleg vai 
dijken, inpolderingen en on 
ginningen-''. Het grote belan 
van dijken ontlokte de dichte 
Busken Huet de uitspraak 'D 
Nederlanders houden mee 
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an hun dijken dan van hun 
erken'. Uit de eenvoudige 
naar treffende afbeelding in 
iet frankeerstempel van het 
waterschap Ommelanderzee-
lijk in Onderdendam {aßeel-
ling 5) blijkt het levensbelang 
an goede (veilige) dijken, 
ets van de geschiedenis vin-
len we ook terug in stempels 
net afbeeldingen van water-
chapshuizen, zoals dat van 
iet waterschap Reiderzijlvest 
1 Wedde. In het frankeer-
tempel van het waterschap 
lunsingo in Onderdendam is 
ie bestuurszetel van het water-
chap — zelfs in twee versies — 
ï zien {aß)eelding 6). Het ge-
ouw van het waterschap 'Het 
,ange Rond' in Alkmaar is 
lodemer (aßeelding 7). 
)ok frankeerstempels met al
ien een naamsvermelding -
1 dan niet in combinatie met 
et wapen - kunnen aanwij-
ingen geven over de taken 
an een waterschap. Een paar 
3orbeelden: Hoogheemraad-
;hap van de(n) Lekdijk Bo-
endams te Utrecht, De Dijk
ing Flakkee te Middelharnis, 
loogheemraadschap De Bra-
antse Bandijk te Steenber-
en, het waterschap De Aan-
edijkte Landen en Wierin-
en (met kaartje) en het Pol
erdistrict Bommelerwaard 
oven de Meidijk. Deze stem-
els zijn door de (historische) 
aamsvermelding ook te ge-
ruiken in stad- en streekver-
amelingen. 

HET WERK VAN DE 
WATERSCHAPPEN 
Waterschappen doen veel 
meer dan alleen het regelen 
van de waterhuishouding in 
het agrarisch gebied. Ook de 
bescherming tegen het water 
van buitenaf, de Txedefensie en 
het bewaken van het waterpeil 
in de verschillende soorten 
watergangen in ons land ho
ren tot hun taken. De zorg 
voor de waterkwaliteit is door 
de - soms ernstige - milieuver
ontreiniging steeds belangrij
ker geworden. Waterschap
pen dienen verschillende be
langen: niet alleen die van de 
agrarische sector, het bedrijfs
leven en de recreatie, maar 
ook die van het milieu, na
tuurbeheer en landschaps-
schoon. Men spreekt dan ook 
over 'integraal waterbeheer'. 
Frankeerstempels brengen de 
verschillende aspecten van 
het werk van de waterschap
pen duidelijk in beeld. Ik heb 
ze verdeeld in de categorieën 
Algemeen, Combinaties, 
Schoon water en Diversen. 

Algemeen 
Sommige waterschappen zijn 
tientallen jaren geleden opge
richt. Zo staat in een stempel 
van het waterschap De Aa in 
's-Hertogenbosch de tekst Wa
terschap De Aa 1922-1992 70 
jaar waterbeheer. Het water
schap Regge en Dinkel in Al
melo is beduidend ouder, zo
als we zien in een stempel met 

de tekst 1884-1984 100 jaar. 
De Dommel in Boxtel spant 
de kroon: in het jubileum
stempel staat de tekst 130 jaar 
voor de waterhuishouding 1863-
1993. Dat stempel werd voor
afgegaan door een stempel 
met de tekst Een goede huishou
ding van het water is onze taak, 
voor nu en later! Een stempel 
van het waterschap Vollenho-
ve in VoUenhove is al wat mo
derner van snit: Water perspec
tief voor leven en groei. Deze 
tekst gaat vergezeld van een 
waterplant en een waterpeil
meter. Nog actueler is het 
stempel van het waterschap 
De Aa in 's-Hertogenbosch 
(aßeelding 8); dat laat de tekst 
Zorg voor regionale waterhuishou-
dingzien. Het hoogheemraad
schap van uitwaterende slui
zen in Kennemerland en 
Westfriesland in Edam (afl>eel-
ding 9) voert al meer dan der
tig jaar de slogan Water is ook 
uw zorg waard en het water
schap Roer en Overmaas in 
Sittard (aßeelding 10) drukt 
het nog wat sterker uit: Water
beheer ook in uw belang. 

Combinaties 
Het hoogheemraadschap van 
Rijnland in Leiden (aßeelding 
11) vraagt de aandacht met de 
slogan Schoon water - droge voe
ten. In een frankeerstempel 
van het waterschap De Groote 
Waard in Klaaswaal (aßeelding 
12) staat Water als vijand -
schoon water als vriend. In een 

meer recent stempel van dit 
waterschap worden de drie be
langrijkste aandachtspunten 
in beeld gebracht: dijken, wa
ter en wegen. Het hoogheem
raadschap van de Krimpener-
waard in Krimpen a /d IJssel 
(afl>eelding 13) gebruikte vele 

jaren een stempel met de vier 
w's: waterkering, waterbeheersing 
waterzuivering en wegonderhoud. 
In een stempel van recentere 
datum staan de taken waterke
ring, waterbeheersing en we
gen in het logo. 

Schoon water 
Het milieu staat bij de water
schappen hoog in het vaan
del. Waren de slogans in de ja
ren zeventig nogal algemeen 
van aard, in de jaren tachtig 
deden stempels over het mi
lieu hun intrede. Twee Hol
landse hoogheemraadschap
pen wijzen al vrij lang op het 
belang van schoon water. 
Delfland in DeUt (aßeelding 
14) doet dat met teksten als 
Vuil maakt water ziek en Schoon 
water noodzaak!, terwijl Schie-
land in Rotterdam (aßeelding 
15) koos voor Houdt oppervlak
tewater schoon. Het hoogheem
raadschap West-Brabant in 
Breda (aßeelding 16) laat een 
gestileerde golf en twee vissen 
vergezeld gaan van de tekst 
Schoon water voor nu en later. 
Het zuiveringsschap Drenthe 
in Assen (aßeelding 17) maak
te een multifunctioneel stem
pel: Vis in nood door vuil in 
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sloot/ Bel 0592054344. Jam
mer genoeg werd dit stempel 
vervangen door het meer neu
trale Water  een kwestie van 
kwaliteit 0592092666. Het zui
veringsschap WestOverijssel 
in Zwolle had jarenlang een 
'doordenkertje'. In het tekst
loze stempel waren slechts 
een gestileerde vis en een dito 
fuut te zien... (aßeelding 18). 
Het stempel werd in de jaren 
negentig vervangen door een 
exemplaar met de tekst Schoon 
water... een levensbelang!. Ook 
het stempel van het zuive
ringsschap Amstel en Gooi
land in Hilversum zet ons aan 
het denken: een dichte (vui
le) druppel en een open 
(schone) druppel brengen de 
taak van het zuiveringsschap 
in beeld. 
In een stempel van het zuive
ringsschap OostGelderland 
(aföeelding 19) in Doetinchem 
gaat de tekst Wakers over water 
ook vergezeld van een vis. Het 
zuiveringsschap Rivierenland 
in Tiel houdt het bij Zuiver wa
ter  ook uw belang!. Het zuive
ringschap Veluwe in Apel
doorn {aföeelding 20) begon 
met de tekst Schoon water  ons 
doel, uw belang, die werd ge
volgd door Schoon water nu en 
later!. 
Thematische toppers zijn twee 
stempels van latere datum. In 
het ene wordt de tekst Een was 
zonder fosfaat doet het water geen 
kwaad omgeven door water, 
planten en een vis (afi 

21), in het andere (aföeelding 
22) ondersteunt een closetpot 
met kruis de tekst Speel geen 
verstoppertje  uw afvoer is géén 
vuilnisbak. Een variant daarop 
werd gebruikt door het water
schap Noorden ZuidBeve
land in Goes: Schadelijke stoffen 
niet in de wc. 

Diversen 
In het stempel van het water
schap De Groote Waard te 
Klaaswaal (aföeelding 23) is de 
kop van een rat te zien en de 
tekst Ratten niet lokken. Moge
lijk heeft het waterschap daar
mee de vervuiling van het wa
ter op het oog, maar ratten 
en dan vooral muskusratten 
vormen vooral een ernstige 
bedreiging voor dijken en an
dere waterwerken, zoals eer
der uitvoerig is beschreven in 
de rubriek Thematisch Pano
rama"*.. Een boodschap in de 
gebiedende wijs is te vinden in 
een stempel van het water
schap De Vier Noorder Kog
gen in Medemblik (aföeelding 
24) uit de jaren zestig: Betaalt 
uw lasten op tijd! Houdt uw slo
ten ruim!. 
Bij het reguleren van de water
stand spelen gemalen een be
langrijke rol. In het stempel 
van het waterschap Fivelingo 
inAppingedam (aföeelding25) 
is het gemaal De Drie Delfaijlen 
te zien. Een stempel van het 
waterschap Noordwoude in 
Hazerswoude toont een in
structieve tekening van een 

gemaal. Een beetje een bui
tenbeentje  maar daarom 
niet minder leuk  is een stem
pel dat waarschijnlijk door de 
drie Hollandse hoogheem
raadschappen is gebruikt. In 
dit stempel uit 1992 lezen we 
Holland onder waterland Hoog
heemraadschappen van Delfland, 
Rijnland en Schieland Floriade 
10 april10 oktober 1992. Het 
waterschap Noord en Zuid
Beveland in Goes denkt aan 
veilig verkeer. In het stempel 
staat een waarschuwingsbord 
met de tekst Bietenoogst slik, 
het is een verwijzing naar slif)
gevaar ten gevolge van de aan
wezigheid van Zeeuwse klei op 
de (landbouw) wegen in de 
periode van de bietenoogst. 

ONDERSTEUNING 
De Unie van Waterschappen, 
een overkoepelend orgaan, 
maakte meer dan een halve 
eeuw gebruik van een tech
nisch adviesbureau in Haar
lem (afbeelding 26), waarbij 
alle waterschappen konden 
aankloppen voor technische 
ondersteuning. In het fran
keerstempel van dit bureau 
was de landkaart van Neder
land opgenomen. Later nam 
een ingenieursbureau deze 
taak over. In Zeeland beschik
te men jarenlang over een ei
gen dienst: de Technologi
sche Dienst Zeeuwse Water
schappen, gevestigd in Hoek 
(afbeelding 27). In het stempel 
staat de leeuw uit het Zeeuwse 

provinciewapen in het water 
logo. 

Noten: 
': Zie bijvoorbeeld de artikelense 
rie Nederland en zijn strijd tegen hi 
water van wijlen mevrouw N. Roo! 
't Hart in 'Philatelie' (jaargani 
1972, pagina's 7274, 132135, 50C 
502 en 608610). Deze reeks bied 
uitgebreide achtergrondinformé 
tie over het onderwerp Nederlanc 
Waterland. De inhoud is ook eei 
kwart eeuw later thematisch geziei 
nog bijzonder actueel. 
^■. Zie voor een specificatie bladzi 
de 39 van Ten Geuzendams Catalogs 
van de Postwaardestukken van Nede 
land en Overzeese Rijksdelen, 7e editi 
1997, uitgegeven door de Nedei 
landse Vereniging van Poststul 
ken en Poststempelverzamelaars. 
': Geschiedenis van Friesland; Uitgi 
verij Laverman nv, Drachtei 
(1968) 
*: 'Thematisch panorama' van dt 
cember 1993; onderdeel De musku 
rat: een lekkernij; pagina 831 

Verantwoording: 
De auteur heeft gebruik kunne 
maken van een inventarisatie te 
behoeve van een catalogus va 
frankeerstempels van waterschaf 
pen, opgesteld door de heer J.W 
Jansma te Bilthoven, redacteur va 
de Nieuwsbrief van de Studieclu 
Frankeerstempels Gemeente 
(SFG). De SFG heeft in 1997 besk 
ten zijn studiegebied uit te breide 
met andere overheidsgebieden. E 
wordt begonnen met de deelgebi« 
den 'Provincies' en 'Waterschaj 
pen'. Nadere informatie over cl 
SFG: E.P. Valant, Europaweg Zui 
195, 6374 KK Landgraaf, telefoo 
0455314376. 



PORIUGAL 98: EEN 'UUSiïAANS' FEEST 
Da Garm'slndiam hnkbmrmngßgrepm 

Vijfhonderd jow geleden ontdekte de Portugese zeevowder 

Vosco éa Gonra er in de weg voi Europa naar India te vinden. 

Dat feit gijpen de filatelistisclie organisaties m Portugal aan 

om komende maand een grote intematronafe tentoonsteing 

te houden: Portugal 9& 

verzekeren van de hulp van 
een loods die bekend was met 
de zeeweg naar India. Op 23 
mei 1498 kwam de expeditie in 
de Indiase havenplaats Calicut 
(nu Kozhikode) aan. In sep
tember 1499 was hij met min
der dan de helft van zijn man
nen weer terug in Portugal. 

TOEPASSELIJKE PLEK 
De internationale postzegel
tentoonstelling Portugal 98 
wordt van 4 tot en met 13 sep
tember net buiten het oude 
stadscentrum van Lissabon ge
houden, in het Centro Cultural 
de Belém. Dit imposante, aan 
de rivier de Taag gelegen ge
bouw staat niet ver van de plek 
waar Vasco da Gama's vloot 
naar India vertrok. Dat het 
tentoonstellingsgebouw ge
heel uit smetteloze witte steen 
is opgetrokken is al evenmin 
toevallig. Hetzelfde materiaal 
werd gebruikt voor het Jeróni-
mosklooster, een monument 
dat koning Manuel I liet verrij
zen om de ontdekking van de 
zeeroute naar India te her
denken. 

1 1 i 
l̂ ^̂ ŵ  ^ 

1. 
b^^ 

4 
1 1 

1 1 1 Ter gelegenheid van Portugal 98 verschi|nt een aantal kleurige postzegels, ook hier 
gaat de aandacht weer utt naar Vasco da Gama's ontdekking van de zeeweg naar 
India 

r Pedro Leiria Viepas, vicevoorzitter van 
3t organisatiecomité van Portugal 98 
expositie met een Lusitaons tint|e ' 

'asco da Gama (1469-1524) 
ertrok op 8 juli 1497 met vier 
;hepen en een bemanning 
in 118 koppen. Zijn eerste 
ïisdoel was Kaap de Goede 
loop. Dat deel van het traject 
;verde niet zoveel problemen 
p; de route naar het zuide-
jkste deel van het Afrikaanse 
ontinent was al eerder ont-
ekt: door Bartholomeu Diaz 
1 februari 1488. Diaz doopte 
e kaap Cabo das Tormentas 
Stormkaap), een naam die la-
;r werd omgezet in Cabo da 
'oa Esperanga, Kaap de Goede 
[oop. 
arend van Lissabon langs de 
aapverdische eilanden en de 
estkust van Afrika werd de 
lap bereikt. Op 25 december 
i97 liep men de kust van 
uid-Afrika aan. Het desbe-
effende gebied kreeg van de 
ortugezen de naam Natal 
'ortugees voor Kerstmis). Er 
erd drinkwater en voedsel in-
ïslagen en de reis werd her-
it. Een maand later werd 
Jjelimane in het huidige Mo-
imbique bereikt. Daarna 
erd Mombasa in Kenya aan-
idaan. De Portugezen wer-
ïn hier met de nodige arg-
aan bekeken; dit had te ma-
in met het feit dat nieuwko-
ers op het traject van Afrika 
lar India niet welkom waren. 
I het noordelijker gelegen 
'alindi wisten Da Gama en 
jn bemanning zich echter te 

De tentoonstelling wordt op 
een strategisch moment ge
houden: tijdens Portugal 98 
kan ook de wereldtentoonstel
ling Expo 98 worden bezocht; 
die wordt namelijk op hetzelf
de moment in de Portugese 
hoofdstad gehouden. 

ACHHIENHONDERD KADERS 
De opzet van Portugal 98 werd 
toegelicht op een persconfe
rentie die op 20 juni in 
Luxemburg werd gehouden. 
De vicevoorzitter van het orga
niserend comité, dr Pedro 

Leiria Viegas, zei te verwach
ten dat de expositie een Lusi-
taans (Portugees) tintje krijgt. 
'Er wordt niet alleen inge
haakt op het roemruchte ver
leden van ons land en zijn zee
vaarders,' zo zei hij, 'Dankzij 
de vele inzendingen uit het 
buitenland zal het ook moge
lijk zijn een idee te krijgen van 
het ontstaan en de wordings
geschiedenis van andere lan
den en volken'. Wat die inzen
dingen betreft: aan Portu
gal 98 wordt deelgenomen 
door 323 verzamelaars, die sa

men ongeveer 
ach t t i enhonde rd 
kaders (zo'n 2.300 
vierkante meter) 
zullen vullen. De 
expositie kan da
gelijks van 11 tot ~ 
18 uur bezocht =" 
worden, met uit- ^ 
zondering van de = 
eerste dag: dan !̂  
zijn de deuren ^ 
slechts van 18 tot = 
20 uur open. De ^ 
t e n t o o n s t e l l i n g 3 
wordt georgani- ^ 
seerd door de Por- s; 
tugese posterijen, ™ 
in samenwerking 2 
met de Portugese = 
Bond en de han 
de la renorgan isa 
tie in Portugal. 503 

Het imposante, uit witte steen opgetrokken Cenfro Cultural c/e Belém; rechts is nog een deel van het Jeró-
nimosklooster te zien 



ÊvEiuEMEnriEn. 
Opgaven voor deze rubriek in 
het septembernummer 1998 
moeten uiterlijk op 1 augus

tus aanstaande in het bezit 
zijn van de redactie van 'Phi

kitelie'. Klipper 2 , 1 2 7 6 BP 
Huizen. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dot de genoemde 
evenementen ook op de aan 
hoor opgegeven dato en tijd
stippen doorgang vinden. 
Ook zijn niet alle evenemen
ten gratis toegonkelijk. Ver
der is het mogelijk dot post
zegels slechts een onderdeel 
zijn van het op de beurzen 
aangeboden materiaal. Wü 
adviseren u daarom met klem 
om bij het bezoeken van ver 
van uw woonploats verwij
derde evenementen eerst 
even met de orgonisotoren te 
bellen. 

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• Nog t / m 30 augustus: 
Uden (NB). 50 jaar Gabriel, ten
toonstelling ter qelegenheid van 
het gouden jubifeum 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 moondogs 
gesloten). Inlichtingen: Egidius 
Blocklaan 51,1241 BT Korten
hoef, telefoon 0356560827. 
• 22 en 23 augustus: 
Wetteren (België). Filasport, 
internationale competitieve the
matische tentoonstelling met als 
thema 'sport'. Scheppersinstituut, 
Cooppalloon 128. Openingstijden: 
op beide dogen van 9 tot 17 uur. 
Inlichtingen: K. Brocke, Boer
donckstroot 83,89230 Wetteren 
(België). 
• 4 , 5 en 6 september: 
Rotterdam. Europese vorsten

^ huizen, postzegeltentoonstelling 
^ georganiseerd door het Comité 
~ Dag van de Postzegel Rotterdam. 
S World Trade Center, Beurs/Cool
^ singel. Dubbeltjeshoek, 60 bonde
= lorenstands, taxaties, Óronje
= beurs. Openingstijden: op 4/9 van 
^ 11 tot 18 uur, OD 5/9 van 10 tot 
 . 18uurenop6/9van l0 to t16 
^ uur. Toegang gratis; catalogus 
: i (niet gratis, opbrengst goot naar 
2 KWf). Inlichtingen: Boterdiep 7, 
2 2904EDCapellea/dlJssel,tele
ï foon 0104512925. 

• 4 t / m 13 september: 
C { U Lissabon (Portugal). Portu
" * W gal 98, wereldtentoonstelling ge

organiseerd door de Portuguese 
Philatelic Federation in somenwer
king met Correios de Portugal. In
lichtingen: Av. Praia do Vitória, 48 

3° Esq., 1050 Lissabon (Portugal). 
• l O t / m 13 september: 
Praag (Tsjecbré). Praga 98, we
reldtentoonstelling georganiseerd 
door de Tsjechische PTT en de Tsje
chische Bond. Proque Trade Fair 
Palace, Dukelskycn hrdinu 47, 
Praag7 en Postmuseum, Nové 
mlyny2, Praog1. Bijeenkomst 
van ae Vereniging voor Tsjechoslo
wokije Filatelie i.s.m. de Arge 
Tschechoslowakei. Bondscommis
saris: H.W.M. Hopman, Sweelinck
plein 174,2402 VL Alphen aan 
den Rijn, telefoon 0172444826. 
• 1 8 , 1 9 en 20 september: 
Leeuwarden. Friphilex 5, jubi
leumtentoonstelling georganiseerd 
door de VPV Friesland ter aelepen
heid van 80 jaar VPV Friesland en 
100 jaar Jon Jacob Slouerhoff. 
SlouerhoffCollege, Douwe Kalma
ieone 2. Categorie 3 en éénkader
klasse; jeugdklasse. Co. 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 von 11 tot 

16 uur. Inlichtingen en inschrij
vingsformulieren: E. Haak, Com
missieweg 2,9244 GB Beetster
zwoog. 
• 1 8 t / m 27 september: 
Barcelona (Spanje). Exfiina 98, 
nationale tentoonstelling onder 
patronaat van de Spoonse poste
rijen. Estación de Francio. Inlich
tingen: J.P. Dekker, Moresme 2, 
Bloque6,3°>,E08330Premiä 
de Mar (Spanje). 
• 1 9 en 20 september: 
Rotterdam. De Cinderellabeurs, 
tweede internationale beurs voor 
verzamelaars voor Assepoesterfl
latelie. Belasting en Douonemu
seum, Rotterdam. Op beide dogen 
geopend van 10 tot 17 uur. Inlich
tingen: Postbus 474,2800 AL 
Gouda. 
• 2 en 3 oktober: 
Leerdam. Jubileumtentoonstel
ling (propaganda) ter gelegenheid 
van het 40jarig bestaan van de 
afdeling Leerdam en omstreken 
van de NVPV. Aula Glasstad Scho
lengemeenschap, Joost de Jonge
straot 55. Openingstijden: op 
2/10 van 14 tot 21.30 uur en op 
3/10 van 9.30 tol 16.30 uur. Toe
gang gratis. Inlichtingen: H. Ste
ijgerwolt, Voorwaortsveld 75, 
4142 DE Leerdam, telefoon 0345
619473. 
• 3 en 4 oktober: 
Nnmegen. Propogondotentoon
steiling ter gelegenheid van het 
15jarig 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 0243221596. 
• 3 en 4 oktober: 
De Meern. Propoaandatentoon
stelling ter gelegenheid van het 

30jarig bestaan van de postzegel
vereniging 'Postfris 68' in Vleulen
De Meern. De Schalm, Oranjelaan 
10. Openingstijden: op beide da
gen van 10 tot 16 uur. Inlichtin
gen: More Hulshof, telefoon 030
6775423. 
• 5 t / m 12 oktober 
Barcelona (Spanje). Exfiina 98, 
nationale tentoonstelling van 
Spanje, georganiseerd door Fecafil 
(Cotolonië) en Feso//(Spaanse 
Bond). Plaats: onbekend. Informa
tie: J.P. Dekker, Moresme 233, 
Premin de Mar (Spanje). 
• 8 t / m 11 oktober: 
'sGrmeiAiaqe. Vijfde NVPH 
Postiegelshow, 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 FilatelistenVer
enigingen. Nederlands Congresge
bouw. Openingstijden: op 8/10 
van 13 tot 17 uur (stripdag), op 
9/10 van 10 tot 17 uur ('Sterren 
stralen overal'), op 10/10 von 10 
tot 17 uur (Dag van de Postzegel) 
en op 11/10 van 10 tot 17 uur 
(familiedag). Toegang f 10.; cata
logus en waardebonnen gratis. 
Nadere informatie volgt in 'Phila
telie'. 
• 10 en 11 oktober: 
\imH. Limphilex XXIX 
Maashorst, tentoonstelling (cate
gorie 3) ter gelegenheid van de 
Limburgse Philotelistendag en het 
20jarig 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 (ZuidA(rika). 
Ilsapex 98, internationale postze
geltentoonstelling georganiseerd 
door de Society of Israel Philately 
(SIP) Johannesburg en de South 
African Philatelic Dealer's Associa
f/on (SAPDA). 
Gallagher's Estate Exhibition Cent
re. O.a. gedeelten uit de collectie 
van koningin Elizabeth II van En
geland. Stands van diverse postod
ministroties, waaronder PTT Post 
Nederland. Bondscommissaris: 
LM.A. Crondel, Seinestraot 18, 
1966 VG Heemskerk. 
• 23 en 24 oktober: 
Boskoop. Boskofila V, propogon
dotentoonstellinq ter gelegenheid 
van het 65jarigl)estaan van de 
afdeling Boskoop van de NVPV. 
Thema: Postgescniedenis van Bo
skoop. Groencollege, Zijde 105. 
Ca. 100 koders. Openingstijden: 
op 23/10 van 10 tot 22 uur en op 
24/10 van 10 tot 16 uur. Inlich
tingen: D. Koelewijn, telefoon 
0182612757. 

• 23 oktober t / m 1 novem
ben 
Miloon (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: postge
schiedenis, thematische filatelie, 
luchtpost en literatuur. Jaarbeurs 
van Milaan. Inlichtingen: Organi
zing Committee Italia 98, Viole Eu
ropol 90,100144 Rome (Italië). 
• 6 , 7 en 8 november: 
Veendam. Veendamphila 4, ten
toonstelling in categorie 1. Sorgh
vlietbol. Jon Salwoplein 1. Co 700 
kaders. Openingstijden: op 6/11 
van 12 tot 20 uur, op 7/11 van 
10tot18uurenop8/11van10 
tot 16 uur. Inlichtingen: W.J. van 
Bavel, Van Ruusbroecloon 34, 
9602 BG Hoogezand, telefoon 
0598326250 (na 19 uur)./n
schrijven is nog mogelijk tot I mei 
1998. 
• 14 en 15 november: 
Den Hoog. Helvetia 30, propo
gondatentoonstellinq van de Stu
diegroep Zwitserland. PTT Muse
um, Zeestraat 82. Openingstijden: 
op l4 /11 von 10 tot 17 uur en op 
15/1 Ivan 12 tot 16 uur. Inlich
tingen: W. Jocobi, Postbus 95, 
3970 A8 Driebergen, telefoon 
0343518303. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 16 augustus: 
Begijnendijk (België). Gemeen
telijke Bosisschool, De Bruyne
loon, 815. Inlichtingen: Paul Wij
nonts, Soffroonberg 11, B3130 
Begijnendijk (België). 
KaalheideICerkrade. De Jreets, 
Koolheidersteenweg 105,1417. 
Telefoon 0455415088. 
• 22 augustus: 
Wetteren (België). Scheppers
instituut, Cooppalloan 128,917. 
Inlichtingen: K. Brocke, Boer
donckstraat 83,89230 Wetteren 

23 augustus: 
Wetteren (Beloië). Scheppers
instituut, Cooppoiioan 128,917. 
inlichtingen: K. Brocke, Baer
donckstraot 83,89230 Wetteren 
(België). 
• 29 augustus: 
Icht.Willie, Houtstraat 7,1316. 
Telefoon 0475486144. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 035
5416425. 
Oldenzaal. HCR de Zon, Benthei
merstraot 1,1017. Telefoon 
0541513640. 
• 30 augustus: 
Essen (Duitsland). Saolbou Es
sen (grote zool), Huyssenollee 53, 
1017. Inlichtingen: Rolf Schnei
der, Huttropstrosse 54, D45138 
Essen (Duitsland). 

ATTfNTIF! 
Meldingen voor deze rubriek 
moeten vi'fer/qJlr zes we
ken voor de verschijning van 
het nummer waarin u uw 
evenement opgenomen wenst 
te zien bij de redactie binnen 
zijn. Alleen schriftelijk opae
geven evenementen worden 
vemeldl Redactie Philatelie 

Hardinkxveld. Hervormd Cen
trum, Tolmostraat 9,1017. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,1016. Te 
lefoon 0306063944. 
• 6 september: 
Alkmaar. De Rekere, Muider
woard 396,1016. Telefoon 030
6063944. 
Geldermolsen. Filatelistische 
Contactgroep Islamitische Wereld 
De Gentel, Genteldijk 34,9.301! 
Telefoon 0553667769. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 035
5416425. 
Meppel. Nijmeijer, Marktstraat 
43,1016. Telefoon 0528
275629 (no 20 uur). 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutlaon 2,13.1516.30. Tele 
foon 0341256163. 
Reeuwijk. De Brug, Dunantloon 
1,1016. Telefoon 0306883206 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil
derdijkhof 1,1015. Telefoon 
0297286886. 
Weert. Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie. Gom 
Tulip, Driesveldloon 99,1016. 
Telefoon 0495539655. 
Winsum. Zalencentrum Ger. 
Kerk Vrijgemaakt, Borgweg 36, 
1016. 

• 6 september: 
Asten. Jon Hoek, Markt 12, 
9.3012.30. Telefoon 0493
319063. 
HerkdeStad (België). Aman 
dinocollege, St. Truidersteenweg 
18,917.Telefoon^■^11591970 
'sHertogenbosch. Patio, Mgr. 
van Roosmalenplein 32,1013. 
Telefoon 0736138485. 
• 8 september: 
Eindhoven. V.T.A. Henriette Roe 
lonts. Keldermansstraat 43a, 14
16.30. Telefoon 0402119654. 
Woerden. De Meent, Fr. Hend
riklaan 18a, 1921.30. Telefoon 
0348471326. 
• 1 2 september: 
Dieren. Nederlandse Filatelisten 
vereniaing Skandinavië. Theotho 
ne, Caliunoplein 77,1016. Tele
foon 0206329018. 
Doetincbem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10.3015.30. 
Haaksbergen. De Veldmoot, 
Veldmaterstraat 59,1017. Tele
foon 0547363000. 
Echt.Willie, Houtstraat 7,1316 
Telefoon 0475486144. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 



*eg 399a, 1317. Telefoon 035
5416425. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
en, Beemsterstraat 4,1016.Te
efoon 0235613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui
rerlaan 20,1216. Telefoon 010
5915346. 
leist. Zinzendorf Mavo, Zinzend
irfloan, 1016. Telefoon 072
)337739. 
> 13 september: 
)eurne. 't Trefpunt, Heuvelstraat 
1,9.3012.30. Telefoon 0493
119063. 
Jmuiden. De Spil, Frons Hals
itraot 29,1016. Telefoon 0255
i22310. 
/Vijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
f, 1013. Telefoon 0246413608. 
119 september: 
ulsmeer. De Schakel, Cyclo
nenstraat 70,1016. Telefoon 
297321656. 
Ironten. De Open Hof, 13.30
6.30. Telefoon 0321314305. 
sHertogenbosch. Patio, Mgr. 
on Roosmalenplein 32,1317. 
elefoon 0736138485. 
lilversum. De Koepel, Kapittel
reg 399a, 1317. Telefoon 035
416425. 
Aarkelo. De Haverkamp, Sto
onsstroot, 1016. Telefoon 0547
63000. 
Ilijdrecht. Dr J. van der Haor
lon 6,1115. Telefoon 0297
89322. 
20 september: 

imsterdoffl. ündernemerscolle
e, Karel Kllnkenbergstraot 1,10
6. Telefoon 0306063944. 
erkelEnschot. De Schalm, Ei
enbosch 1,1013. Telefoon 013
332058. 
luissen. De Brink, Brinks, 11
6. Telefoon 0263271979. 
aalbeideKerkrade. De Jreets, 
oalheidersteenweg 105,1417. 
ilefoon 0455415088. 
26 september: 
mersf oort. filatelistische con
Ktgroep Oost Europa. d'Oranje
oom, Leusderweg 43,1016. In
:htingen: Boomstede 424,3608 
E Maarssen, telefoon 0346
72593. 
adhoevedorp. Het Dorpshuis, 
lelliuslaan 3,1016. Telefoon 
235617279. 
ergambacht. De Woord, Mei
jornstroot 7,1316. Telefoon 
172216239. 
rielle. Zalencentrum, Lange
root 76,13.3016.30. Telefoon 
181415640. 
eventer. Wijkgebouw, Van Vlo
nlaon 85,1016. Telefoon 
)70592074. 
ordrecht. Cultureel Centrum 
errenburg, Dolmeyerplein 10, 
)17. Telefoon 0786209088 
a 20 uur). 
le.DeOpenHof,Hoflaan2,10
'. Telefoon 0318416160. 
i lversum. De Koepel, Kopittel
ïg 399a, 1317. Telefoon 035
116425. 
DordwijkBinnen. De Kuip, 
jestrootl, 1017. Telefoon 071
)14198. 
9venaar. Ons Huis, Dr. Honig

slraot 7,10.3015.30. Telefoon 
0316529241. 
Zwolle. De Voorstraat, Voor
straat 23,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 27 september: 
Cothen. Dorpshuis, C.B. Kentie
straot 2,1116. Telefoon 0343
563069. 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstroot 46a, 1016. Tele
foon 0206907434. 
Echt. St. Joris, Cypresstroat 58, 
9.3013. Telefoon 0475483630. 
'sGravenhoge. Congresge
bouw, Churchillplein 10,1016. 
Telefoon 0306063944. 
Lichtenvoorde. 't Zwaantje, 
Zieuwentseweg 1,1017. Telefoon 
0544375707. 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,1013. Tele
foon 0135284806. 
Roalte. De Leeren Lampe, Alme
losestraot, 1016. Telefoon 0572
353226. 
Someren. Prinsenhof, Boerkamp
loon 169,9.3012.30. Telefoon 
0493319063. 
Venlo. 't Anker, Straelseweg 83, 
1013. Telefoon 0773517700. 
• 28 september: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo
temoker de Bruïneweg 272, 
19.3022. Telefoon 026
3340331. 
• 3 oktober: 
Bodegraven. Parochiehuis, 
Doortocht 11,1017. Telefoon 
0172613475. 
Groningen. Martinihal, 1016. 
Telefoon 0505712929. 
Heeze. De Valk, Jon Deckers
stroot 53,1217. Telefoon 040
2263192. 
Hengelo (Ov.). De Waarbeek, 
Twekkelerweg327,1017. Tele
foon 0742919591 (na 20 uur). 
Meppel. Nijmeijer, Marktstraat 
43,1016. Telefoon 0528
275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutloon 2,13.1516.30. Tele
foon 0341256163. 
Spijkenisse. Stichting Zuidwes
ter, P.J. Bliekstraat 1,1016. Tele
foon 0181215575. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil
derdijkhof 1,1015. Telefoon 
0297286886. 
Utrecht. Ons Eiland, Morco Polo
loon 2,1016. Telefoon 030
6063944. 
• 4 oktober: 
Asten. Jan Hoek, Markt 12, 
9.3012.30. Telefoon 0493
319063. 
Hengelo (Ov.). De Waarbeek, 
Tweklcelerweg 327,1017. Tele
foon 0742919591 (na 20 uur). 
'sHertogenbosch. Patio, Mgr. 
van Roosmalenplein 32,1013. 
Telefoon 0736138485. 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo
temaker de Bruïneweq/Hoek 
Muntweg, 1017. Telefoon 024
3221596. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,1016. Telefoon 0246414855. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Wolplontsoen 14,11 16. Telefoon 
0343573649. 

• 7 oktober: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 
voor ouderen. De Wieken, Wasse
noorsestroat, 13.3017. Telefoon 
0713614198. 
• 1 0 oktober: 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10.3015.30. 
Dronten. De Open Hof, 13.30
16.30. Telefoon 0321314305. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraat 4,1016. Te
lefoon 0235613929 (na 20 uur). 
Horst. De Riet, Weitersweide 22, 
1221. Telefoon 0773661282. 
Maassluis. De Koningshof, Ui
verloon 20,1216. Telefoon 010
5915346. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzend
orfloon, 1016. Telefoon 072
5337739. 
• 11 oktober: 
Aarschot (België). Het Gasthuis, 
Demervollei, 917. Inlichtingen: J. 
Jodot, Spoorwegstraat 17, B3200 
Aorschot (België). 
Cothen. Dorpshuis, C.B. Kentie
straot 2,1116. Telefoon 0343
563069. 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvelstraat 
8,9.3012.30. Telefoon 0493
319063. 
Eindhoven. De Tongelreep, A. 
Coolenloon 5,1016. Telefoon 
0306063944. 
Den Helder, 't Middenschip, 
Bernhordplein 76,1017. Tele
foon 0223612544. 
Horst. De Riet, Weitersweide 22, 
1221. Telefoon 0773661282. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• September: 
Londen (GrootBrittannië). 
Verenigde Staten. Spink & Son, 
King Street, St James's, London 
SW1Y6QS,GrootBrittannië. 
• 4 en 5 september: 
Apeldoorn. Congrescentrum Orp
heus. Overijsselse Postzegelvei
ling, Hengelosestroot 7678,7514 
AJ Enschede, telefoon 053
4335500, telefox 0534341094. 
• 10 september: 
Londen (GrootBrittannië). 
GrootBrittannië gespecialiseerd. 
Phillips, 101 New Bond Street, 
London W1Y0AS (GrootBrittan
nië). 
• 13 t / m 19 september: 
Zürich (Zwitserland). Corinphi
la Auctions, Zollikerstrosse 226, 
CH8034 Zürich (Zwitserland). 
• 17 september: 
Londen (GrootBrittannië). 
Gehele wereld Phillips, 101 New 
Bond Street, London W1Y0AS 
(GrootBrittannië). 
• 19 september: 
'sGravenhage. A.A> van der 
Meijveilingen, Juliana von Stol
berglaon 248,2595 CN 'sGraven
hoge, telefoon 0703825037, fox 
0703472576. 
• 24 september: 
Londen (GrootBrittannië). 
Gemenebest. Phillips, 101 New 
Bond Street, London W1Y0AS 
(GrootBrittannië). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

1 september: 
Verrassing. Woorden en onder
werp: voorlopig een verrassing. 
I september: 
Gouaen Koets/inhuldiging konin
gin Wilbelmina. Velletje met twee 
zegels van 80 cent en verbindend 
vignet. 
22 september: 
Flora en Fauna. Thema: 'Huisdie
ren'. Woorden: 80,100 en 
160 cent. Tevens een velletje van 
10 zegels van 80 cent. 
6 oktober: 
Strippostiegels. Velletje van twee 
zegels van 80 cent, gewijd oon 
een Nederlandse striptekenaar. 
Verder een velletje van 10 zegels 
van 80 cent. 
II november: 
Kinderpostzegels. Thema: 'Kinder
feesten'. Drie zegels van 
80140 cent. Verder een velletje 
von zes zegels van 80)40 cent. 
24 november: 
Kortingzegels. Velletje van 20 ze
gels. Waarde: nog onbekend. 

Aruba 

8 september: 
World Stamp 1998. léniege\ 
(225 cent). 
22 oktober: 
Kinderzegels. Drie zegels (50h25, 
80140 en 100+50 cent). 

Nederlandse Antillen 

26 augustus: 
Bedreigde dieren/Jaar van de tij
ger, f m zegels {S, 7 5, US en 
250 cent). 
30 september: 
Grote vissen. Twee zegels (275 en 
350 cent). 
28 oktober: 
Kinderzegels. Vier zegels W+]S, 
75h25,110f45en 
225^100cent). 
13 november: 
60 jaar Coopers & Lybrand. Twee 
zegels (75 en 225 cent). 
1 december: 
Kortingzegels. Twee zegels (35 en 
150 cent). 

Suriname 

8 oktober: 
Upaepemissie (vooraanstaande 
Surinaamse vrouwen). Twee ze
gels, f 4.. 
Oktober: 
NVPHshow in Den Haag. Onbe
kend aantal zegels en een blokje, 
f 11.. 
1 november: 
Kerstpostzegels. Vijf zegels en een 
blokje, f 8.50. 
4 december: 
Kinderzegels (schilderijen), les 
zegels en een blokje, f 8.50. 

lOougustus: 
Geschiedenis: Mornix van SintAl

degonde (1 zegel); Het vrije den
ken: 200 jaar vereniaing Les Amis 
Philttthropes{] iege\). 
7 september: 
Hedendaagse Belgische film: 2 
scènes uit recente rolprenten (2 
zegels); Paleis Muiszech in Worzo
wa(1 zegel, gemeenschappelijke 
uitgifte met Polen). 
19 oktober: 
Werelddag van de post (1 zegel); 
Jeugdfilotelie: Chick Bilhan strip
tekenaar Tibet (1 zegel); Ruimte
vaart: jeugd en ruimte, in het ka
der van het wereldcongres van de 
Association of Space Explorers in 
België (1 zegel). 
9 november: 
Eeuwfeest Algemeen Belgisch 
Vakverbond ABW (1 zegel); Soli
dariteit: blindegeleidehonden (1 
zegel, 17H4 f.); Kerstmis en 
Nieuwjaar: 'De drie Koningen' van 
Michel Provost (1 kortingzegel, 
15 f.). 

HET NEDERLANDSE PTT 
MUSEUM 

Zeestraat 8 2 , 2 5 1 8 AD 
'sGravenhage 
Telefoon 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax:0703608926 
Internetadres: 
www.pttmuseum.nl 

Openingstijden: ma.vr. van 
1017 uur, zo., zo. en feest
dagen van 1217 uur; 25 de
cember en 1 januari gesloten 

Zaal Postzegels Nederland 

Permanent te zien: 
* Nederland en de (voormalige) 

Overzeese Rijksdelen 
* Collectie G. Buys: postwaarde

stukken Nederland en de Over
zeese Rijksdelen 18711912 

* Vernieuwde diapresentatie: 
Vormgeving van de Nederland
se postzegels 

lijke exposities: 
• Portret van PTT 
• Collectie Ricardo: Japanse be

zetting van ZuidOost Azië 
19411945 

Zaal Postzegels Buitenlond °~ 

Permanent te zien: S 
• Postzegels van de landen van Z^ 

Europa = 
■ De Blauwe Mauritius => 
• Diapresentatie: De wereld in ^ 

het klein Z 

Tijdelijke expositie: ^ 
• 'Vogels onder de loep', een ^ 

themaverzameling postzegels 2 
en poststukken: postzegels, z 
eerstedogenveloppen, moxi
mumkoorten, luchtpost en ont c n c 
werpen/proeven met het the 3 " 3 
ma vogels. De geschiedenis en 
ontwiklceling van het thema
tisch verzamelen. Te zien tot 
medio 1999. 

http://www.ptt-museum.nl


OVER EEN VALS TOEBANSIEMPEL 
DATTOCH ECHT BUJKTTE ZUN 
Vondsten Van Nelkwchiefkueren M bewijs DOOR HENDRIK W. VAN DER VLIST, ASSENDELFT 

De vorig jaar overleden Haagse filatelist Roelf Boekema werd 

tot aan zijn dood geboeid door de persoon en het werk van de 

vervalser Raoul Maier. Dat zo'n fascinatie het oordeel over 

de vraag 'echt of vals?' soms kan vertroebelen  overigens 

zonder dat er kwade wil in het spel is  toont de auteur van 

de nu volgende bijdrage aan. 

Al meer dan twintig jaar houd 
ik mij bezig met de 'vervalsin
gen' gemaakt door R.E.P. Mai
er. Vooral het feit dat hij niet 
alleen Nederlandse en kolo
niale stempels vervalste, maar 
ook die van veel andere lan
den, was voor mij een reden 
zijn 'handwerk' te bestuderen. 
Een man die heel veel over 
Maier wist, maar desondanks 
nog veel meer over hem pro
beerde te weten te komen was 
de Haagse filatelist, voormalig 
postzegelhandelaar en exvei
linghouder Roelf Boekema. 
Gesprekken die ik met Boeke
ma had mondden steevast uit 
in de onderwerpen 'vervalsin
gen' en 'Maier'. Op mijn ver
zoek om, gezien de hoge leef
tijd van Boekema, een gesprek 
met hem te mogen voeren en 
dat op band op te nemen, 
stemde hij uiteindelijk toe. 
Publicatie van het gesprek was 
daarbij niet het uitgangspunt, 
wèl de wens de gegevens vast
gelegd te hebben, voor als er 
in de toekomst ooit tot publi
catie van zaken betreffende 

'Maier' zou worden overge
gaan. 
O p 22 november 1989 had ik 
een bijzonder uitvoerig ge
sprek met Boekema in zijn 
huis in Den Haag; het duurde 
meerdere uren. Maar omdat 
hij niet alles wat hij vertelde 
op band wilde hebben, kwam 
de totale bandlengte uiteinde
lijk slechts op honderd minu
ten uit'. 

TOEBANSTEMPEL 
In april 1995, twee jaar voor 
zijn dood, liet Roelf Boekema 
in 'Philatelie' een oproep 
plaatsen om informatie te ver
krijgen over vervalste Maier
brieven. Bij deze oproep wer
den twee Toeban afstempelin
gen afgebeeld'^. Aanleiding tot 
het publiceren van dit artikel 
is het feit dat Boekema één 
van de afgebeelde afstempe
lingen als een vervalsing beti
telt. 
Een veilinghuis in het Oosten 
van het land kreeg begin 1992 
een NederlandsIndische brief 
met de afstempeling Toeban in 

kastje aangeboden {ajheelding 
1). Op 15 mei 1992 schreef 
Boekema een rapport over de 
keuring van deze brief, die hij 
beschreef als een uitermate ge
vaarlijke 'Maier'vervalsing (zie 
afleeiding 2). De veilinghouder 
meldde dit aan de inzender 
en vermeldde daarbij dat de 
keuringsdienst van de Neder
landse Bond van Filatelisten
Verenigingen de brief had af
gekeurd. De inzender, een 
goede vriend van mij, belde 
me en deelde mij de uitslag 
mee. 
Omdat de Bondskeurings
dienst de brief niet had ge
keurd (en dus ook niet afge
keurd) vroeg de inzender aan 
de veilinghouder de brief als
nog aan de Bondskeurings
dienst te zenden. 
De veilinghouder deed dat en 
deelde in een begeleidende 
brief mee dat [..] de inzender be
weert de brief rechtstreeks uit het 
archief verkregen te hebben [..] en 
[.J dat volgens de beoordeling 

van de heer Boekema dit stempe 
een Maiervervalsing betreft [...] 
Hij wilde van de brief alsnog 
een certificaat van echtheid 
hebben. 

Om duidelijk te kunnen ma
ken waarom Boekema deze 
brief als 'vervalsing' heeft ge 
zien moeten we terugvallen 
op het boek Poststempels in Ne 
derlands OostIndië 1789186^ 
van W.S. Wolff de Beer uii 
1971. Wolff de Beer schrijf 
dat van het stempel Toebar 
slechts één exemplaar bekene 
is^, op een poststuk dat in hei 
bezit is van het PTT Museum 
De brief is gedateerd Telenal 
10 December 1854 en werd ge 
schreven door G. Gijsing {aJ 
beelding 3). Toen het boek var 
Wolff de Beer verscheen wa; 
dit inderdaad het enig beken 
de exemplaar van het stempe 
Toeban. 
Na de openbaarmaking var 
het zogenoemde Van Nellear 
chief (1975 en later) bleker 

TELEFOON 070  l i o j ffi • GIRO 2<7I30 
SanJcftfcgnini: 
HOLLANDSCHE BANKUNIE N.V. 

Celieva Ie .crwijzen naa. 

'sGRAVENHAGE, 
PRINSESTRAAT 58/60 hoek Juffrouw Idastraai. Po f̂bui 45 

oekema POSTZEGELHANDEL 

De Weled. Heer 
Mmrmfn ' 

I Bijgaand oatvangt UEd.: 
volgens bestelling  terjnzagc^in commissie 
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1. Kopie van de begin 1992 ter veiling ingeleverde brief met stempel Tbefcon (geda
teerd 31 mei, respectievelijk 2 juni 1854). 

2. Keuringsbewijs van Roelf Boekema waarin hij de brief met afstempeling Toeban als 
een 'Maiervervalsing' kenmerkt. 



3 Aanhef en ondertekening van de brief, verzonden door G Gi|sing aan De Heeren Reipst & Viniu te Batavia, met afstempeling 
Toeban. Deze brief bevindt zicli in de collectie van het PTT Museum. 

y / «^^ i 
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_ ' *   .  « , ï f  .  ^ : 
l Aanhef van de brief geschreven te Sadang 31 Mei 1854 door H Boeken 

i Aanvullingstekst van de brief uit Sadang van 31 mei, gedateerd Moitif 2 Juni/ 1854 

•s uit NederlandsIndië in to
aal zeven brieven te zijn ver
onden via het postkantoor 
Toeban, die aldaar werden 
'oorzien van het stempel Toe
>an in kastje; afzender was H. 
ioeken, tabaksinkoper/ma
:elaar. Deze brieven waren ge
dresseerd aan Weled. Heeren 
Ie Heeren R. Kraemer & Co. Rot
erdam. Deze 'Heeren R. Krae
ner & Co.' vertegenwoordig
len de Erven de Wed. J. van 
slelle. 

)e inzender van de ter veiling 
angeboden brief was in de ja
en zeventig in het bezit geko
nen van de bewuste zeven 
»rieven. Wolff de Beer kreeg 
lestijds (1975) de zeven brie
en te zien. Omdat hij een 
xemplaar in zijn verzameling 
/ilde hebben, werd afgespro
en  om de verkoopprijs te 
unnen bepalen  de brief 
net de minst duidelijke stem
lelafdruk bij de veiling van 
'an Dieten in Den Haag te !a
sn veilen. 

Wolff de Beer kocht na de vei
ling een exemplaar, met als 
gevolg dat in zijn latere verza
meling een brief met het 
stempel Toeban zat. Let wel: 
Wolff de Beer wist van het be
staan van deze brieven nog 
niets af toen hij zijn boek 
schreef en uitgaf. 
De bezitter van de overige 
brieven heeft deze in de loop 
van de jaren verkocht  op 
één na: het mooiste exem

plaar, dat in 1992 ter veiling 
kwam. Bovenstaande medede
lingen werden pas bekend na
dat Boekema de brief als een 
'vervalsing' had gekenmerkt! 

Omdat inzender èn veiling
houder toch een certificaat 
van echtheid verlangden, 
werd de bewuste brief in juli 
1992 onderzocht en vergele
ken met het exemplaar in het 
PTT Museum. Om te begin

6 In het PTT Museum aanwezige brief, verzonden door G Gijsing op 16 december 
1854 met afstempeling Toeban {foto vervaardigd m 1992) 

nen werd nagegaan waarom 
Boekema de afstempeling als 
een 'vervalsing' beschouwde. 
De brief was op 31 mei 1854 in 
Sadang geschreven (afleelding 
4). De plaatsnaam 'Sadang' 
kon Boekema op Java niet vin
den  dus was het stempel vals, 
zo was zijn redenering. In de 
brief wordt echter na de al ge
schreven tekst nog een aanvul
ling geschreven die als volgt is 
gedateerd: Maibit 2 Juni] 1854 
(zie afleelding 5). Of Boekema 
dit heeft gezien is niet duide
lijk. Het aankomststempel van 
de brief is Rotterdam 28 juli 
1854. 

ONDERZOEK P n MUSEUM 
In het PTT Museum werden 
de plaatsnamen opgezocht in 
de volgende boeken: Lijst van 
Plaatsnamen m Nederlandsch In
die (eerste druk) van B. Wie
ringa en Beknopt aardrijkskun
dig woordenboek van Neder
landsch Indie (tweede druk) 
van B. Wieringa. 
'Sadang' op Java werd niet ge
vonden, wel 'Soelang'. In deze 
plaats liep omstreeks het be
gin van 1900 een stoomtram, 
beginnend bij Rembang via 
Blora en Tjepoe naar onder 
andere Bodjonegoro (in een 
andere brief wordt nogmaals 
de naam 'Sadang' genoemd; 
hierover meer bij de desbe
treffende brief). De in de 
brief genoemde plaats 'Mai
bit' ligt ongeveer vijftien kilo
meter van Bodjonegoro, re
gentschap Rembang. 
Uitgaande van deze gegevens 
en van het feit dat de schrijver 
in zijn brief opmerkt dat hij 
de brief per de eerste de beste 
gelegenheid wil laten verzen
den, werd voorlopig aangeno
men dat de brief inderdaad 
uit de havenplaats Toeban 
naar Rotterdam werd verzon
den. 

Omdat de brief uit Toeban 
was verzonden werd indertijd 
ook deze plaatsnaam opge
zocht. Er bestonden er meer
dere: Toeban, district Loano, 
afdeling Poerwaredjo, resi
dentie Kedoe; Toeban of 
Pombo, residentie Amboina; 
Toeban plaats, district Rem
bes, afdeling Toeban, residen
tie Rembang èn Regentschap 
Toeban, Oost Java met hoofd
plaats Toeban. De laatste is de 
bewuste havenplaats vanwaar 
de brief/brieven naar Rotter
dam is/zijn verzonden. 

Het volgende onderdeel van 
het onderzoek was het verge
lijken van het stempel Toeban 
met de afstempeling op de 
brief in het PTT Museum. De 
brief in het museum werd op 
10 december 1854 door G. 
Gijsing uit Telanak verzonden 
naar De Heeren Reijnst & Vinju 
te Batavia (zie afleelding 6). 

507 
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7 Brief, gedateerd Sadang 31 mei 1854 respectievelijk Moibit 2 juni 1854 waarin tweemaal de naam G\\smg wordt genoemd 

afwijkingen (zie rechterbo
venhoek, rechteronderhoek, 
hnkerbovenhoek, het midden 
van het bovenkader) Wat de 
letters betreft 7ijn de onderlin
ge afstanden gelijk, de hoogte 
van de letters gelijk en de ma
ten van het hart van de letters 
ten opzichte van elkaar gelijk 
Alleen de vetheid van de let
ters is anders doordat het 
stempel op de te keuren brief 
veel meer inkt afgaf dan het 
geval was op de brief van het 
PTT Museum 
De maten van de twee stem
pels werden met een nauw
keurigheid van O 1 millimeter 
opgemeten, zowel onderling 
als over de gehele lengte, 
daarbij rekening houdend 

De naam Gijsing komen we 
ook tegen in de onderzochte 
brief nummer 1 (zie afbeelding 
7) Of het hier om dezelfde 
persoon gaat is met bekend 
en ook niet of de naam Gij
sing veel voorkwam, dit zou in 

de Indische Genealogische 
Naamlijst terug te vinden 
moeten zijn 

STEMPELVORM 
De stempels vertonen op het 
punt van de kaders dezelfde 

10/11 Vergrote foto s van de afstempelmgen Boven brief 31 mei 1854 respectieve 
lijk 2 juni 1854 (zie afbeelding 1) Onder brief 10 december 1854 (zie afbeelding ó] 

P Atl 

<3) (D AO 

TOBBAIV 
j i r iSvY ® 

TOK BAIN 

8/9 Tekeningen van het stempel Toeban (verkleind om namaak te voorkomen) Links 
brief31 mei 1854 respectievelijk 2 juni 1854 (zie oflbeeW/ng /) Rechts brief 10de 
cember 1854 (zie abeelding 6) 

r 
fm, mm lEiiM 

j 
12/13 Vergrote tekeningen van letter en lijnomtrekken van het stempel Toeban 
Boven brief j l mei 1854 respectievelijk 2 |uni 1854 (zie a/beeW/ng 1) Onder brief 
10 december 1854 (zie afbeelding 6) 

^(immm 
= f^^mm, *i'' ->'-'- :>:'̂ i> 

'~ J 

14 Brief nummer 2 uit het Van Nelle archief met stempel foefaon, gedateerd 2 januari 15 Brief nummer 3 uit het Van Nelle archief met stempel 7oeban gedateerd 2 juli 
1856 verzonden door H Boeken respectievelijk 3 juli 1856 verzonden door fH Boeken 



6 Aanhef en ondertekening van de brief, verzonden door H Boeken, gedateerd Telanak Toeban 2Jani\ 1856. 

■ W l i r ' I ^ âM> ̂̂  '̂ ̂   ,̂̂ û :>— ^c^^ ^ ̂  ^' .  .. . , 
7 Aanhef en ondertekening van de brief, verzonden door H Boeken, gedateerd Telanak Toeban IJulii 1856 
ledoteerd 3 Ju//; 1856 

if en ondertekening van de brief, verzonden door H Boeken, gedateerd Telanak Toeban 2 Julii 1856 en aanvullingstekst 
3Julii 1856 

^ a '<P >^ /  r , , „^^;^ N ^ ■■ r V " i < < .'.V..1 i ^ ^ 
8 Tekst uit brief, gedateerd 2 |anuari 1856, waarin H Boeken vermeldt dat hi| binnenkort naar 'Sondong' zal gaan 

net de iets uitvloeiende vorm 
an de stempelinkt. In de 
loogte waren de maten ook 
:elijk. 

)e van de twee stempels ge
naakte tekeningen op ware 
rootte laten duidelijk zien 
lat een aantal belangrijke on
lerdelen identiek is (zie de af
beeldingen 8 en 9). 
''an het stempel op beide 
irieven werden in het PTT 
/luseum foto's gemaakt (zie 
Ie afbeeldingen 10 en 11). Van 

uitvergrotingen werden ver
volgens tekeningen gemaakt 
op transparant maatvast te
kenmateriaal, zodat vergelij
king nu mogelijk werd (zie de 
afbeeldingen 12 en 13). 
In het kader is dezelfde ver
dikking terug te vinden, net 
als de rondingsvorm in de 
hoek. De schreef aan de letter 
N is eveneens bij beide stem
pelafdrukken korter dan nor
maal. Het gat aan de onder
kant van het onderzochte 
stempel (zie afieeldtng 10) is 

duidelijk ontstaan door het 
zogenoemde 'ketsen' van de 
stempelinkt op de daar ge
bruikte schrijfinkt. 

De conclusie was derhalve dat 
op beide brieven hetzelfde 
stempel is afgedrukt. 

ANDERE BRIEVEN 
Omdat inmiddels bekend ge
worden was wie de bezitter 
van nog twee van deze brieven 
uit het zogenoemde Van Nel
learchief is, werd hem ge

vraagd medewerking te verle
nen tot het uitvoeren van na
der onderzoek met deze twee 
brieven (zie de afbeeldingen 14 
en 15). De eigenaar stemde 
hiermee in. 
De bewuste brieven zijn re
spectievelijk gedateerd Tela
nak Toeban 2Janij 1856 en Tela
nak Toeban 2Juli] en 3Juli] 1856 
(zie de afbeeldingen 16 en 17). 
De eerste brief heeft als aan
komststempel Rotterdam 1/3 
1857. Het in de aanhef van de 
bnef geschreven jaartal 1856 
IS vermoedelijk een vergissing, 
ontstaan door de jaarwisse
ling; dat dient 1857 te zijn. De 
tweede brief heeft als aan
komststempel Rotterdam 31/8 
1856. 

In de brief van Telanak Toe
ban, gedateerd 2 Janij 1856 
wordt op bladzijde 3 door de 
schrijver het volgende ver
meld: [..] Een kleine ongesteld
heid heefl mi] verhinderd voor eni
ge dagen van huis te gaan, ik 
denk echter spoedig naar Sadang 
te gaan af vandaar ook de BIDL 
TP om andere Partijen te gaan 
zien [..]. 
U ziet het: hier komt de naam 
'Sadang' weer tevoorschijn 
(zie afieeldtng 18). 
Ook van deze stempelafdruk
ken zijn tekeningen (zie de af
beeldingen 19 en 20) en foto's 
(zie de afieeldmgen 21 en 22) 
gemaakt. Bij het onderzoeken 
en nameten van de stempels 
werden ook hier hoekrondin
gen aangetroffen die overeen
komen met de eerste twee 
stempels (zie de afbeeldingen 
12 en 13). Opvallend is dat 
sommige letters schoner en 
wat duidelijker zijn. Vermoe
delijk heeft men in de loop 
van de tijd het stempel wat 
schoon gemaakt. 

Dat de bezitter van de in 1992 
bij de veiling in het Oosten 
van het land ingeleverde brief 
{afbeelding 1) inderdaad de 
brief met de mooiste afdruk 
bewaard heeft is duidelijk te 
zien op de tekeningen van de 
twee laatste stempels (zie de 
afieeldmgen 23 en 24). De 
kleur van deze stempels is iets 
vetter en wat blauwgrijzer, ter
wijl aan de achterkant van de 
brief de doorslag van olie te 
zien is. 

CONCLUSIE 
In toèeZ A worden de tot nu toe 
in dit artikel besproken bevin
dingen geresumeerd. Als we 
alle gegevens op een rij zetten 
kunnen we niet anders con
cluderen dan dat Boekema's 
oordeel 'Maiervervalsing' 
niet juist is. De brieven zijn au
thentiek, de stempels zijn echt 
en werden niet later door Mal
er op de brieven geplaatst. 
Maier heeft niet de gelegen
heid gehad om in dit archief 
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TABEL A  VERGELIJKING VIER POSTSTUKKEN MET 'TOEBAN'AFSTEMPELING 
Exemplaar veiling 

" ■■ 11,4,5,7,8,10,12 

briefdatum 31 mei en 2juni 1854 
verdikkingvan kader (1) 
zelfde rondmgsvorm (2) 
zelfde hoekronding (3) 
N met korte schreef, 
lettenorm lijkt wat meer afgesleten 
afdruk stempel iets vetter 
stempelkleur iets bruiner 

Exemplaar PTT Museum 
afkeliingm 3,6, 9,11, ß 

briefdatum 10 december 1854 
verdikking van kader (1) 
zelfde rondmgsvorm (2) 
zelfde hoekronding (3) 
N met korte schreef, 
lettervorm lijkt wat meer afgesleten 
afdruk stempel iets schraler 
stempelkleur grijzer 

Exemplaar verzamelaar 
■ •• 114,16,18,19,21,23 

Exemplaar verzamelaar 
' " Xir 1120,22,24 

briefdatum 2januan 1856 (mz 1857) 
(1) met goed herkenbaar 
zelfde rondmgsvorm (2) 
zelfde hoekronding (3) 
lettenorm iets scherper 
afdruk stempel vetter, dichtgelopen 
stempelkleur blauwgnjs, ergvetug 
(afdruk slecht natekenbaar) 

briefdatum 2 en 3juli 1856 
(1) met goed herkenbaar 
zelfde rondmgsvorm (2) 
zelfde hoekronding (3) 
lettenorm tets scherper 
afdruk stempel vetter 
stempelkleur blauwgrijs, vettig 
(afdruk beter zichtbaar) 

te snuffelen en de erin aanwe
zige stukken te bewerken  dit 
in tegenstelling tot veel ande
re archieven; ik hoop hier te 
zijner tijd nog op te kunnen 
terugkomen*. 
Ik zou hier dit artikel over het 
onderzoek, de resultaten en 
de bewijsvoering van de echt
heid van de Toeèawstempels 
kunnen afsluiten, ware het 
niet dat een recente ontwikke
ling voor een aanvulling heeft 
gezorgd. 

VANNELLEBRIEF NUMMER 4 
Eerder dan ik had verwacht 
kan ik een aanvulling geven 
op het voorgaande. In de 
aprilveiling van de Nederland
sche Postzegelvahng te Amster
dam werd als kavelnummer 
7321 de vierde nu bekende 
brief uit het Van Nellearchief 
met een Toeèawstempel in 
kastje aangeboden (zie afbeel
ding 25). Ook dit stempel is 
niet zo goed afgeslagen (zie 
afleelding 26). De herken
ningspunten van het stempel 

(zie afleeldmg 27) zijn identiek 
aan die van de andere drie af
gebeelde en besproken brie
ven. De kleur van het stempel 
IS blauwgrijs, net zoals bij de 
brief van 2 januari 1857 (abu
sievelijk 1856 geschreven). 
Ook deze brief is ge
schreven in Telanak 
Toeban en wel op 3 
maart 1857 en vervol
gens aangevuld op 5 
maart van dat jaar (zie af
beelding 28). 
Wie de eigenaar is ge

worden van deze brief is mij 
niet bekend, maar in ieder ge
val weet de bewuste persoon 
nu dat dit één van de in totaal 
acht bekende bneven is  ze
ven uit het Van Nellearchief 
en één in het PTT Museum 
met het stempel Toeban 
kastje''. 

HERKOMST AFBEELDINGEN 
Ik wil ook nog enige aanvul
ling geven op een publicatie 
die Boekema ooit het licht 
deed zien. Boekema zei bij die 
gelegenheid dat Wolff de Beer 
in zijn boek stempelafdrukken 
van Maier had afgebeeld. 
Er werden niet alleen van Mai
er tekeningen overgenomen, 
maar ook van Beer van Dings
tee''. 

r; 
19/20 Verkleinde tekeningen van het stempel 
Toeban Links brief 2 |anuan 1856 (zie afbeel
dtng 14) Rechts brief 2juli, respectieveli|k3 |uli 
}8S6{z\e afbeelding 15} 

'Y--p^-^yx:^r;^^^ ir̂ «̂̂ ^̂ ^ 

ELaïJ^Lil mÊÊÊÊ 
21/22 Vergrote foto's van de afstempehngen Links brief 2 |anuari 1856 (zie ofibeeWmg M) Rechts brief 2 |uh, respectieveh|k 3 |uh 185ó (zie aflbee/c/ingf/i) 

' \ ' 
Vv, Tr®IS!BAi3 

23/24 Vergrote tekeningen van letter en li|nomhekken van fiet stempel Toebon Links brief 2 |anuari 1856 (zie olbeelding 14) Recfits brief 2 |uli, respectieveli|k 3 {uli 1856 (zic 
aweelding 15) In de tekening komt goed naar voren dat de linker afstempeling niet duidelijk is algeslagen 

ó^/i>^ 

iTÜEfcÄ^Z^ 

 ^ 
iS> S .xTï ' ï c^. Z^ 

25 Brief nummer 4 uit het Van Nellearchief met stempel Toeton, gedateerd 3 maart 
1857, respecheveli|k 5 maart, verzonden door H Boeken [Nederlanclsche Poilzegel
vei/ing, zitting van april 1998, kavelnummer 7321) 

26 Vergrote foto van de afstempelmg Toeban op brief 3 maart 1857, respectieveli|k 
5 maart (zie afbeelding 25\ 
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27. Verkleinde tekening van het stempel 
Toeban op brief 3 maart 1857. 

In tabel B (zie aan het eind van 
dit artikel) vindt u een over

zicht (dat overigens niet de 
pretentie heeft compleet te 
zijn) van de door Wolff de 
Beer in zijn boek afgebeelde 
stempels; het geeft een idee 
van de hoeveelheid stempelaf

beeldingen die gebruikt zijn. 
Hieruit kunt u opmaken dat 
tiet aantal stempelafbeeldin

yen dat eerder werd gepubli

ceerd toch nog groot is. 
Wolff de Beer heeft trouwens 
nooit ontkend dat hij stempel

ifdrukken van anderen heeft 
gebruikt. Uiteindelijk is het al

tijd beter om goed getekende 
stempelafdrukken van ande

ren te gebruiken dan slecht 
nagetekende en dan ook soms 
nog met verkeerde, nooit ge

bruikte Stempeldata, zoals ik 
meer dan eens heb gezien. 
Men moet alleen niet denken 
iat de afgedrukte voorbeel

den gelijk zijn aan de origine

len. 

Hl.W.vanderVlist 
Slederlandse Academie voor 
Filatelie 

Veten: 
Later heeft Boekema nog een 

lantal andere gesprekken gevoerd 
n die laten opnemen over hetzelf

le onderwerp. Zijn doel was tot het 
publiceren van een boek over het 
enomeen 'Maier' te komen. 

Boekema zoekt vervakmgen; b e r i c h t 
n de rubriek 'Uit de wereld van de 
ïlatelie' in 'Philatelie' van april 
1995, pagina 225. Bij dit bericht 
verden twee 7"o«éanstempels afge

^^ ^ , ^ 2t, y^jnr j  . j'M.X P^JST: ^ J^ 'Ä Jti^ y^ ^ ^ ~ . 

^e /: ^^. /̂  
>?  

/ : 
^ ./>. 

■ : 7 . / ^ / ^ ^ ^ ' X ' . 
_ c r < ^ .  ^■' 

; ^ .  ^ . 

28. Aanhef, aanvullinqstekst en ondertekening van de brief, verzonden door H. Boeken, gedateerd Telanak Toeban 2Julij 1856 en 
de (aanvullings)tekst JJulij 1856. 

beeld, voorzien van het onder

schr i f t Tweemaal het stempel Toeban; 
boven het echte stempel, onder een 'vals' 
exemplaar. 
\ Het bewTJSte stempel is in Wolff 
de Beers boek afgebeeld op pagina 
194 (afbeelding 329). 
:̂ De resultaten van onderzoek in 

het PTT Museum, waarbij het daar 
aanwezige, indertijd bij Maier in 
beslag genomen materiaal ook zal 
worden betrokken, zullen te zijner 
tijd worden gepubliceerd. Het on

derzoek vergt veel tijd en veel ge

duld. Een klein tipje van de sluier 

wil ik wel oplichten. De al vele ja

ren door mij geponeerde stelling 
dat Maier stempels tamponeerde 
of in gedeelten produceerde en 
deze vervolgens op de niet volledi

ge delen met inkt invulde, heb ik 
inmiddels kunnen bewijzen. Hier

over hoort u te zijner tijd meer. 
'': Bas Bulterman van cïe Nederland

sche Postzegelveiling b e n ik d a n k ver

schuldigd voor het ter beschikking 
stellen van deze brief voor onder

zoek en voor het mogen vervaardi

gen van afbeeldingen. 
'': Zie Historisch overzicht van de ont

wikkeling van het Postwezen in Ned.

OostIndiëdoor].li. Beer van Dings

tee in 'De Philatelist' (1928, 1929, 
1930 en 1931); De IndischepostsUm

pek tijdens het Engekche tusschenbe

stuur 18111816 door R.E.P. Maier 
in het maandblad 'Philatelie' van 
1935, pagina's 180 en 200 e.V.; De 
poststempek van Batavia van 1811 tot 
1864, idem, 1936, pagina 160 en De 
Indische Zeebriefstempek, i d e m , 1936 , 
pagina's 1 en 72 e.v. 

TABEL B  HERKOMST ILLUSTRATIES IN POSTSïïmiS NtDtRLAHDS OOST IHDIÏ1789-1864 DOOR W.S. WOLFF DE BEER 
WdB Afgebeeld stempel WdB 

83 Alexandric(Egypte)3DEC48 
Alexandria DE 41848 

129TagalLN10Stv(typea)(nrll) 
SamaranglOSl(tvpeb)(nrl2) 

130 Java General Postoffice  Batavia (nr 13) 
Java Post Office  Samarang (nr 14) 
Builensorg (nr 16) 

131 Indramayoe (nr 24) 
Drost at Sumanap (nr 26) 
Resident Sumanap (28) 

132Post=Piad(nr30) 
Postpaid (nr 31) 
St:Post=Paid(nr32) 
Postpaid Sr (nr 33) 
Postpaid St:(nr 34) 
Franco St, (nr 35) 

134 Franco (nr 52) 
135 ZeeBrieven ongefrankeerd (nr 61) 

ZeeBrieven Franco (nr 62) 
136 ZeeBnef ongefrankeerd (nr 65) 

ZeeBrief Franco. (nr66) 
137 Zeebrief Franco posthoorn (nr70) 

ZeeBrief ongefrankeer<'(nr 75) 
I38 60fl(nr72) 

90a(nr73) 
150"(nr74) 

140 Anjer Zeebrief Ongefrankeerd f— (nr 84) 
142 Bandong Preanger Regentschappen 

Ongefrankeerd (nr93) 
147 Generaal Postkantoor te Batavia (nr 112) 

Batavia Ongefrankeerd posthoorn (nr 113) 
Batavia Franco posthoorn (nr 114) 
Ongefrankeerd ZeeBrief Batavia (nr 115) 

Ontleend aan 
BvD,6eall. lepag. 
idem 
BvD,2eafl.lepag.afb.pag.99 
idem 
BvD,2afl.lepagpag 190/191 
idem 
Maier, NMP 1935, nr 9, su r . 4 
Maier,NMP1935,nr9,st.nr.l2 
Maier,NMP1935,nr9,st.nr.l5 
Maier, NMP 1935, nr9,st.nr. 16 
Maier,NMP1935,nr9,st.nr.lA 
Maier, NMP 1935, nr 9, st.nr.9A 
Maier, NMP 1935, nr 9, st.nr.10A 
Maier,NMPI935,nr9,st.nr.l3 
Mater, NMP 1935, nr 9, st.nr.l6A 
Maier,NMP1935,nr9,st.nr.l4 
BvD, 13e all. lepag. 
Maier,NMP1936,nrl + nr4,st.nr.6 
Maier,NMP1936,nrl + nr4,st.nr.7 
basis: Maier, NMP '36, nr 1 + nr 4, 
stnr. 8 
Maier,NMP1936,nrl + nr4,st.nr.9 
Maier,NMP1936,nrl + nr4,st.nr.3 
Maier,NMP1936,nrl + nr4,st.nr.l0 
Maier, NMP 1936, nr 1, stempel pag. 3 
idem 
idem 
BvD, 3e all. 4e pag. 

BvD,9eafl. lepag. 
Maier,NMP1936,nrlO,st.nr7 
BvD,9eafl. lepag. 
idem 
Maier, NMP 1936, nr 10, stnr. 10 

148 FrancoZeeBnefBatavia(nr 116) 
Postkantoor Hoofd Kantoor te Batavia (nr 117) 
Batavia 3jul(nr 119) 

158 Keboemen Res. Bagclen ZeeBrief Franco (nr 166) 
160 Gefrankeerd Krawang(nr 174) 
162 Franco Rcsid'Madion posthoorn (nrl82) 
163 Gefrankeerd Zeebrief Makasser (nr 189) 
164 Postkantoor te Makassar (nr 192) 
165 Franco ZeeBrief Manado (nrl98) 
166 Modjokerto Ongefrankeerd posthoorn (nr200) 
169Pdmakassan(nr215) 
179 Salatiga. Gefrankeerd, (nr 263) 
184 Ongefrankeerd Serang(nr 282) 
187 Soerakarta ZeeBrief (nr 298) 
190 Tagal.franco (nr 312) 
194 Toelongagong Res: keden Franco (nr 331) 
195 Batavia 2/7 (nr 335) 

Batavia 25/2 (nr 337) 
196 Batavia 6/1 l (nr 339) 

Batavia 30/1 (nr 340) 
Batavia 9/3 Franco (nr 341) 
Batavia 25/5 Franco (nr 342) 

197 Batavia 11/1 Franco (nr .344) 
Batavia 17/211861 Franco (nr 345) 
Batavia 31/101861 (nr 346) 

198Soerabaya(nr347) 
Soerabaya Franko (nr 349) 
Soerabaya Franco (nr 350) 

199 Nederland over Marseille (nr353) 
Nederiand over Southampton (nr 354) 

Afltortineen: 

Maier, NMP 1936, nr 10, st.nr. 11 
Maier, NMP 1936, nr 10, stnr. 8 
Maier, NMP 1936, nr 10, st.nr. 12* 
BvD, 3e afl. 4e pag. 
BvD, Ie afl. Ie pag. 
BvD, 8e afl. pag. 98 
Mater, NMP 1936, nr l + nr 4, stnr. 
BvD, 9e afl. Ie pag. 
Maier, NMP 1936, nr l + nr 4, st.nr. 
BvD, 8e afl. pag. 98 
BvD, 13e afl. Ie pag. 
BvD, 13eafl. lepag. (zonder.) 
BvD, 13 afl. Ie pag. 
Maier, NMP 1936, nr l + nr 4, st.nr. 
BvD,9eafl lepag 
BvD,9eafl. lepag 
BvD, 13eafl lepag. 
BvD, 14e afl. 2e pag. 
BvD, 13e afl. Ie pag. 
Maier,NMP1936,nrlO,st.nr.l6 
BvD, 14e afl. 2e pag. 
BvD, 13e afl. Ie pag. 
BvD, 14e afl. 2e pag. 
Maier, NMP 1936, nr 10, st.nr. 20 
BvD, 14e afl 2e pag. 
BvD, 13e afl. Ie pag. 
BvD, 13e afl. lepag. 
BvD, 13eafl. lepag. 
BvD, 10e afl. 2e pag 
BvD, 10e afl. 2e pag. 

BvD = Beer van Dingstee •: WdB eeeft aan NMB1936, pa«. 192,18b 
NMP = Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

14 

11 

12 

911 

http://st.nr.10A


'S-GRAVEiyHAGE S A M E N S T E L L I N G - CHARLES B O I S S E V A I N 

[7 /8 ] ONTKNOPING 
Met gemengde gevoe
lens sta ik op het punt af 
te reizen naar mijn va
kantiebestemming. 29 
juni, de dag van de af
splitsing van PTT Post van 
de Holding KPN, is ach
ter de rug. De nulcents-
postzegel zit nog in mijn 
Postcatalogus, mijn ge
dachten waren die dag 
elders. 
Bij het opheffen van de 
Holding KPN is het afqe-
lopen half jaar gezocht 
naar bestemmingen voor 
alle bedrijfsonderdelen, 
die tot de Holding beho
ren. U moet daarbij niet 
alleen denken aan KPN 
Arbo, KPN Autolease, 
KPN Pensioenfonds, het 
Personeel- en Kinder
fonds (ja, van die agen
da's aan het loket), KPN 
Vastgoed, maar ook aan 
het PTT Museum. In een 
aantal gevallen kunnen 
deze onderdelen van de 
Holding hun eigen broek 
ophouden, omdat ze 
commercieel werken - al 
dan niet in samenwer
king of na overname 
door derden. Een aantal 
onderdelen is gewoon 
opgesplitst en verdeeld 
onder de twee scheiden
de bedrijven Telecom en 
Post. 

Boeiend spanninasveld 
In de richting van net PTT 
Museum is onomwonden 
uitgesproken dat noch 
Telecom noch Post een 
bedrijfsmuseum structu
reel wil blijven financie
ren. Hierdoor ontstond 
het boeiende spannings
veld, dat ik in de febru-
ari-aflevering van 'Phila
telie' al beschreef (pagi
na 111). Op 29 juni 
kwam formeel een einde 

" aan de zeventigjarige 
^ zorg van de PTT voor het 

museum: de eigen rijke 
geschiedenis is aan de 
kant van de weg gezet 
en mag de rit naar de 
nieuwe toekomst niet 
meemaken. Na de col
lecties en opstallen is nu 
ook het personeel in 
dienst van onze stichting, 
die een bruidsschat heeft 
meegekregen om het 
verder zelf uit te zoeken. 

Gemengde gevoelens 
Is deze ontknoping erg? 
Ik heb daar dus die ge
mengde gevoelens over. 
Enerzijds is het dat wel. 
Als bedrijfsmuseum zijn 
wij - niet alleen finan
cieel, maar ook inhoude
lijk - helemaal gericht 
geweest op de PTT en 
naar producten en klan
ten. Ónder deze laatsten 
vallen overigens ook de 
filatelisten. Ons museum 
is 'in en in' verweven met 
het bedrijf en in de be
drijfsvoering en attitude 
van onze medewerkers 
zijn wij ook helemaal ge
richt op de dienstbaar
heid aan de PTT/KPN. 
Onze 'missie' werd er
door bepaald .• het was 
onze raison d'etre. Dan 
valt het kale afscheids
briefje van Wim Dik op 
29 juni net zo zwaar als 
een echtscheiding die 
formeel wel geregeld is, 
maar waarbij de emoties 
en onzekerheden bij de 
kinderen niet zijn te pei
len. Je leeft nog, maar je 
voelt je wat verlaten. 

Ook een uitdaging 
Anderzijds zit er ook een 
uitdagende kant aan. Los 
van een toezichthouden
de KPN of - zoals bij an
dere musea - een minis
ter of een wethouder van 
Cultuur zullen wij een 
museum opbouwen, dat 
een vooraanstaande 

Beeld van de opening van een tentoonstelling van recente emissies 
Nederlandse poslwoorden met op de voorgrond (vierde van links) 
mevrouw Yolanda de Mei|ier (foto Stichting Het Nederlandse PTT 
Museum, Den Haag) 

>Cl_eWli ï»Bte3A^. 

Kleurproef van de frankeerzegels van Transvaal (1885), onderdeel van de inzending voor de internatio 
nale tentoonstelling llsapex 98, die in oktober in Johannesburg wordt gehouden (collectie Stichting Het 
Nederlandse PTT Museum, Den Haag) 

plaats op het gebied van 
de Communicatie in
neemt. De komende 
maanden zoeken we uit 
welke positie in deze 
branche voor ons het 
beste is, want er zijn na
tuurlijk meerdere musea 
en recreatieve instellin
gen die iets vergelijk
baars doen. Ons unieke 
karakter ontlenen we ui
teraard aan onze postale 
verzamelingen (inclusief 
die van de postwaarden) 
en de telecommunicatie-
collecties. Maar over de 
manier waarop we daar
mee aan de slag gaan, 
met welke interne orga
nisatie en op welk niveau 
zal nog meniq gesprek 
volgen. De definitieve 
uitkomst komt u wel ter 

Gewoon doorgaan 
Ondertussen gaan de 
veranderingen in onze 
zaal Postzegels Neder
land gewoon door. De 
emissies van Nederland 
en de voormalige over
zeese Rijksdelen zijn al 
voor een groot deel in 
een nieuwe vormgeving 
te zien. In juli is de nieu
we presentatie over Ne-
derlands-lndië in de pe
riode 1942-1949 
('Rondom Ricardo') ge
reed en in augustus volgt 
een nieuw verhaal over 
de vormgeving van de 

Nederlandse postzegels. 
In september laten we in 
het World Trade Centre 
in Rotterdam albumbla-
den uit de collectie-Wal-
ler zien met betrekking 
tot de Inhuldigingszegels 
(1898). Tijdens de V/;We 
NVPH-postzegelshow in 
oktober van dit jaar zal 
er een verdere verdie
ping van dit onderwerp 
volgen met ontwerpen en 
proeven. Voor llsap
ex 98 in Johannesburg 
(Zuid-Afrika) is een in
zending gereed over het 
ontstaansproces van de 
emissie-1885 van Trans
vaal, met uniek materiaal 
uit onze collectie en uit 
die van Museum En
schedé. 

Afscheid van Yolanda 
Per 1 juli heeft het muse
um afscheid genomen 
van assistent-conservator 
Yolanda de Meiiier, die 
12'/2 jaar met de Ne
derlandse en buitenland
se postwaarden in de 
weer is geweest en in 
grote mate heeft bijge
dragen aan de opbouw 
en conservering van 
onze filatelistische collec
ties. Ze was voor velen 
een belangrijk aan
spreekpunt en wij alle
maal zullen haar erg 
missen. Een nieuwe func
tie bij KPN Telecom ligt 
op haar te wachten. 

U merkt, dat tijdens de 
verbouwing de verkoop 
gewoon door gaat en 
ook in onze nieuwe situ
atie hoopt het museum 
op uw steun en belang
stelling te kunnen blijven 
rekenen. 
Charles Boissevain 

Charles Boissevain is conserva
tor van de posthistorische en fi 
latelistische verzamelingen van 
het Nederlandse PTT Museum te 
Den Haag 

WELKOM BIJ ONZE 
VERZAMELINGEN 
Een mooie selectie uit 
onze verzamelingen 
is tentoongesteld in 
het museum en dage
lijks te bezichtigen. 
Voor het bekijken, 
met uw eigen collectie 
vergelijken of zelfs 
bestuderen van de 
n iet-geëxposeerde 
postwaarden en post
stukken kunt u - na 
telefonische afspraak 
via 070 -3307560 -
terecht op de volgen
de donderdagen: 6 
en 20 augustus, 3 en 
17 september en 1 en 
15 oktober. 
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NEDERLAND 
briefkaart met vijfadres
■egels 
Het nieuwe model brief
coartdatwe in juni al 
neldden is door de Ver
ramelservice op 9 juni 
jeleverd aan de abon
lees, tegelijk met de 
jostzegelemissies van 
Jie datum. Of de verza
nelaars die hun zendin
gen uit Groningen half
aarlijks ontvangen de 
lieuwe kaart ook al in 
lun bezit hebben, weten 
ve niet. Op veel post
;antoren kan men trou
vens voor de nieuwe 
)riefkaart nog niet te
echt, want daar wordt 
ierst de voorraad kaar
en van het oude model 
itverkocht. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Aland 
Aland bracht op 8 mei 
een postwaardestuk uit 
waarvoor we niet meteen 
een naam kunnen be
denken; de uitgevende 
instantie noemt het zelf 
een 'postbrief*. Het be
staat uit een voorgefran
keerde envelop met een 
vel gelinieerd postpa
pier, die van elkaar ge
scheiden moeten worden 
langs een perforatieiijn. 

De envelop heeft na het 
omvouwen van de geg
omde sluitklep een bui
tenformaat van 100x194 
mm. Het vel postpapier 
meet 194x260 mm, zo
dat het enkele keren ge
vouwen moet worden 

Verpakkingen van tien 
)p het hoofdpostkantoor 
1 Arnhem zagen we dat 
TT Post een nieuwe ma
ier heeft gevonden om 
aar producten onder de 
andacht te brengen: 
ostzegelvelletjes, pakket
egels en postwaarde
ukken zijn verpakt in 
artonnen hoesjes, die in 
en display aan de wand 
an het 'winkeltje' han
en. Klanten die niet bij 
en loket hoeven te zijn, 
unnen hier een keuze 
raken uit de meest qang
are artikelen. Briefkaar
in en verhuiskaarten zijn 
Dor het gemak van klant 
ri PTT verkrijgbaar in 
sn 1 Ostuksverpakking 
DorfS.. 

voordat het in de enve
lop past. Afgezien daar
van is het een aantrekke
lijk postwaardestuk: ste
vig grijsblauw papier dat 
versierd is met mooie 
aquarellen van verschil
lende vogels. Prijs: 5 m. 

Andorra (Frans) 
Een prêtaposterenve
lop voor verjaardags
wensen (verjaardagsze
qel, 'port betaald') in het 
formaat DL verscheen op 
5 januari 1998. De af
beelding van de postze
gel is links op de voorzij
de vergroot afgebeeld. 
Zelfklevende sluitklep, 
verkoopprijs 6 f. 

Eveneens op 5 januari 
verscheen een prêta
postef^envelop met als 
thema Ski a Pal/ La Mas
sana, waarvoor gebruik 
gemaakt werd van het 
zegelbeeld van een van 
de drie postzegels die in 
1993 gewijd werden 
aan wintersportplaatsen 
in Andorra. Verkoopprijs 
6 f. 

België 
Het eeuwfeest van Sie
mens België was aanlei
ding voor de uitgifte van 
een nieuwe gele orief
kaart (koning Albert II, 
17 f.) op 20 april 1998. 
De bedrukking van de 
kaart is uitgevoerd in 
blauwgroene inkt; de 
vormgeving is zoals ge
bruikelijk; Links op de 
adreszijde zien we het 
logo van het jubilerende 
elektronicabedrijf. 

de post  staan tegen
woordig het uitgiftejaar 
en het volgnummer van 
de briefkaart aangege
ven: in dit geval 
1998(2). 

Brazilië 
Het vijftigjarig bestaan 
van de sportkrant A Ga
zeta Esportiva was in ok
tober 1997 aanleiding 
voor de uitgifte van een 
geïllustreerde briefkaart. 
Het zegel beeld van deze 
kaart bevat geen waar
deaanduiding of 'port 
Betaald', maar de tekst 
'uitsluitend te gebruiken 
in het binnenland'. De 
bedrukking van de 
adreszijde is zoals ge
woonlijk uitgevoera in 
oranje (behalve een met 
zwarte inkt aangebrach
te streepjescode), de 
beeldzijde is uitgevoerd 
in vierkleurendruk. 

In november 1997 werd 
een binnenlandbrief
kaart gewijd aan Hemo
minas, het centrum voor 
de behandeling van 
bloedziekten, tevens 
donorcentrum, in Minos 
Gerais. 

Ter gelegenheid van 
twintig jaar Escola Supe
rior de Administratao 

Rechtsonder  juist boven 
het gedeelte van de 
briefkaart dat vrij moet 
blijven ten behoeve van 

Postal, de opleiding voor 
postale administratie, 
werd begin dit jaar een 
voorgefrankeerde enve
lop uitgegeven. 

Zegelbeeld met de tekst 
'voorgefrankeerd', licht

blauwe druk op wit pa
pier, postcodekoders in 
oranje. Op de sluitklep 
van de envelop is een 
kader gedrukt voor ge
bruik door de post: riier
in kan de postbode een 
rubriek aankruisen in het 
geval dat de envelop on
bestelbaar blijkt te zijn. 

China (Taiwan) 
Een nieuw binnenlands 
postblad (oude Chinese 
graveerkunst, 4. d.) ver
scheen op 15 mei. Rode 
druk op wit papier, 
90x184 mm. oplage 
400.000 stuks. 

J 

ENSINANOO CORReiOS » . 

'Al 
PHË SELADO 

JJJJ 

Op 15 juni 1998 ver
scheen een nieuwe opla
8e van het luchtpostblad 

antaarn, 2.50 d.), be
stemd voor verzending 
naar de Verenigde Sta
ten en Canada. Formaat 
(dichtgevouwen) 90x184 
mm, oplage 200.000 
stuks. 

China (Volksrepubliek) 
Twee wat oudere brief
kaarten uit de Volksrepu
bliek: 

'Stoppen met roken is 
goed voor de gezond
heid', 40 f., met in het 
zegelbeeld een boom
blad in de vorm van een 
menselijk gezicht dat 
door een brandende si
garet aangetast wordt. 
De illustratie links op de 
kaart toont een 'verbo
den te roken'bordje te
gen de achtergrond van 
een bos. Deze kaart, met 
volgnummer JP61, werd 
uitgegeven in augustus ~ 
199 / : 

'Opening van de metro = 
in Guangzhou', 40 f., I^ 
zegelbeeld metrotunnel ^ 
met trein en bloemen. = 
Op de illustratie links is ^ 
een plattegrond van het ~ 
metronet te zien. Gezien T. 
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het volgnummer. JP60, is 
deze briefkaart kort voor 
de andere kaart uitgege

ven. 

Denemarken 
Het nieuwe Post & Tele 
Museum in Kopenhagen 
werd op 28 mei 1998 
onder de aandacht ge
bracht door de uitgifte 
van een emissie waarvan 
onder meer een brief
kaart deel uitmaakt. 
Deze briefkaart (CP22) is 
uitgevoerd volgens het 
bekende principe waar
bij de ingedrukte postze
gel van de adreszijde 
van de kaart vergroot 
weergegeven wordt op 
de beeldzijde. 

jarig bestaan van de 
Deutsche Mark. 

Ter gelegenheid van de 
internationale postzegel
beurs in Essen (79 mei 
1998) verscheen een 
briefkaart met hetzelfde 
zegelbeeld en linksonder 
afbeeldingen van de 
symbolen van het naoor
logse Wirtschaftswunder, 
onder andere de Volks
wagen Kever. 

De vijflandententoonstel
ling in Doaueschingen 
(21 24 mei) leverde twee 
postwaardestukken op 
met voorgedrukte postze
gels uit langlopende se
ries: een envelop 

I led by Tricköll & Webb Limited 
HtM leö Oy McCofqutxlaie Erwetopes LwiKied 
(ot the Boüsh Posi Office 

TOOPENSirHEllF 

lEROINE OF THE 
LoNGSTONE L I G H T H O U S E 

On ,1 stüfmv night in Sepleinbcr i S j ü thp sit'dmei fo 
hit a rock Called Big Haikei, visible Irom Ihe l ighlhoii ' 
" " ' 'd away, b u l ; 

T day broke n _, „ 
Cndce Osrlmg. daugtiter of Ihe i igh th^per , sawttv.f m 

Aerogtanime 

» % * ■ 

dholp. WltfitioFff.!' 1" 
le ir f i j fpty, Ihev 'owed 
small tishiiifi boat 
liroas*' boi i i f i jseas. 

t tsdy as survivors 
e ieh r t ped i r om lbe 
L, Tfte inddent made 

e a Rational lieröinp' 

(hisday. 
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kele jaren. Het qaat om 
kaarten waarop aan de 
beeldzijde een postzegel 

breedte dan het staats
spoor werden vaak aan
gelegd op particulier ini

■ 4 4 y + i ^ t + * 

SUOMI FINLAND 

is aangebracht op een 
thematisch passende af
beelding; deze zegel is 
ontwaard met een speci
aal voor de uitgifte ont
worpen poststempel. De 
adreszijde van deze 
kaarten is voorzien van 
een ingedrukte postze
gel, zodat we inderdaad 
kunnen spreken van 
postwaardestukken. 

Het zegelbeeld (3.75 k.) 
toont een foto van een 
postbode uit 1922 tegen 
de achtergrond van een 
17eeeuwse postverorde
ning; op de beeldzijde 
staat naast de postzegel 
een postschild afgebeeld 

" uit de regeerperiode van 
= koning Christian X 
~ (19121947). De kaart 
S kost 4.75 k. 

= Duitsland 
= Vanwege de internatio
, nale postzegeldagen in 
3 München verscheen op 
= 12 maart 1998 een 
^ briefkaart met als zegel
2 beeld de postzegel die 
2 gewijd werd aan de 
X vroegere Bondskanselier 
"̂  Ludwig Erhard en in de 

Cih illustratie linksonder een 
* ' " portret van Erhard 

(18971977), een munt 
van 1 DM en een bank
biljet van 2 DM. De mun
ten herdenken het vijftig

" ■ " 
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SYMBOLE DES WIRTSCHAFTS
WUNDERS  " 

Iv 
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Postkarte ' "" "^ 

(Schloss Bellevue, l l O p . ) 
met het tentoonstelling
sembleem en een prent
briefkaart (Elisabeth Sch
warzhaupt, 100 p.) geïl
lustreerd met een oude 
foto van een zeppelin die 
over de stad vliegt. 

Finland 
Maximumkaarten als 
postwaardestukken ver
schijnen in Finland al en

De nieuwste kaarten zijn 
uitgebracht op 4 juni. 
een serie met als thema 
'honden' en genummerd 
38 tot en met 4 1 . Ze zijn 
slechts beperkte tijd ver
krijgbaar, namelijk tot 
eind 1998. 
De briefkaart '100 jaar 
smalspoor in Finland' is 
eveneens verschenen op 
4 juni 1998. Spoorlijnen 
met een kleinere spoor

tiatief. Ze speelden een 
belangrijke rol in de ont
wikkeling van industriële 
gebieden in Finland. De 
briefkaart ('port betaald 
voor alle landen') toont 
afbeeldingen van vier 
stoomlocomotieven die 
dienst hebben gedaan 
op smalspoorliinen. Uit
gevoerd in vierkleuren 
offsetdruk, oplage 
60.000 stuks, prijs 4 m. 

Pasen 1998 ligt alweer 
enkele maanden achter 
ons, maar we melden 
nog een Finse paaskaart, 
uitgegeven ten behoeve 
van het Finse Rode Kruis. 
Het betreft een particulie
re uitgifte, maar deze 
buitenlandkaart voldoet 
aan alle eisen die we 
verder aan een post
waardestuk kunnen stel
len. Het zegelbeeld bevat 
de landsnaam, het 
beeldmerk van de Finse 
post en de tekst 'port be
taald voor alle landen' in 
het Fins en het Zweeds, 
alsmede het RodeKruis
symbool en een afbeel
aing van een haan met 
kuikentjes op zijn rug. 
Op de adreszijde staan 
verder onder meer een 
blauw pr/'onfylabel en 
een paaswens afgedrukt. 
De beeldzijde van de 
kaart toont een mand 

met kuikentjes, eieren en 
bloemen. 

GrootBrittannië 
Drie Engelse luchtpost
bladen gewijd aan het 
thema 'vuurtorens' kwa
men uit op 24 maart 
1998. Het gaat om een 
Engels, een Schots en 
een Welsh aerogram, 
alle drie met het oekende 
Machinkopje en de aan
duiding 1/Great Bri
tain/ Postage/ Paid in 
lichtblauw, met aan 
weerszijden een fosfor
balk. 
Elk postblad vertelt een 
verhaal dat in verband 
staat met een vuurtoren, 
respectievelijk 'de heldin 
van de Lonstonevuurto
ren' (Engels), 'het myste
rie van de Flannanvuur
toren' (Schots) en 'de tra
gedie bij de Smallsvuur
toren'. hief zijn drie waar 
gebeurde verhalen. 

De postbladen kosten 
45 p. per stuk, zijn fraai 
geïllustreerd en voor de 
liefhebber is het leuk om 
te zien dat niet alleen de 
gebruiksaanwijzing en 
de luchtpostaanduiding 
op elk van de drie bla
den verschillend is, maar 
ook het logo van Royal 
Mail. 

Ierland 
De uitgifte ter gelegen
heid van 5o/nf Patrick's 
Day bestond dit jaar uit 
zes geïllustreerde brief
kaarten en zes wens
kaarten (dubbele kaarter 
met voorgefrankeerde 
envelop). Briefkaarten er 
enveloppen zijn voorge
frankeerd voor verzen
ding over de gehele we
reld en voorzien van eer 
voorgedrukt priority\a
bel. De wenskaarten kos 
ten 80 p. per stuk, de 
briefkaarten 40 p. Voor 
een setje van zes ver
schillende exemplaren 
betaalt men de prijs van 



/i jf losse, dus respectie
velijk £ 4.en £ 2  . Uit
aiftedotum 14 februari 
1998 

De nieuwe Ierse aante
cenenvelop is gemaakt 
/an stevig, glad papier 
Tiet een duidelijke vezel
structuur. Het formaat is 
163x228 mm. met een 
zelfklevende sluitklep. In 
de prijs van £ 1.55 is het 
aontekenrecht begrepen 
n port voor een Brief tot 

50 gram. Op de voorzij

le van de envelop is het 
aewijs van terpostbezor
ging opgenomen en 
wee streepjescodesti
:kers die de postbode 
can gebruiken voor de 
eg i strati e van de bezor

ing bij de geadresseer

e (c/e/zVery) of van een 
Dezorgpoging waarbij 
Je geadresseerde niet 
huis bleek te zijn [at
empted delivery]. 

talie 
en briefkaart met een 
ran keerwaarde van 
JOO I werd uitgegeven 
)p 8 april 1998. In het 
Joor een fosforkader 
)mgeven zegelbeeld 
:ien we het onlangs her
)pende Teatro deila For
una in Fano. Links op de 
idreszijde staat een af
)eelding van het interi
lur van dit theater, met 
nks en rechts de loges 
m in het midden het 
loor Francesco Grandi 
n 1863 beschilderde 
ichterdoek. voorstellen
e de intocht van keizer 
augustus in het antieke 

Fanum Fortunae (Fano). 

De adresregels van deze 
briefkaart zijn in een 
oranjerode kleur ge
drukt, de afzenderlijnen 
en de tekst Cartolina Pos
tale in lichtblauw. Opla
ge 1 miljoen stuks. 

NieuwCaledoniê 
Het wereldkampioen
schap voetbal trance 98 
was in NieuweCaledo
nië, net als in het moe
derland Frankrijk, aan
leiding voor de uitgifte 
van een ronde postzegel. 
Deze zegel is ook ge
bruikt als indruk op post
waardestukken: op 5 juni 
1998 verschenen een 
prêtoposferenvelop 
(110x220 mm, met cor
respondentiekaart) en 
een briefkaart (105x150 
mm). Prijs respectievelijk 
11 en 5.50 f. 

Enkele nagekomen be
richten over postwaarde
stukken uit dit Franse 
overzeese gebiedsdeel" 
november 1997: twee 
prêfaposterenveloppen 
en twee briefkaarten ter 
gelegenheid van Kerst
mis T997; 
januari 1998: envelop
pen met zegelbeeld vo
gel ('Cagou') in het for
maat 114x162 mm en 
110x220 mm. 

Oostenrijk 
De binnenlandenvelop 
'1000 jaar StPancratius
klooster Ranshofen' werd 
uitgegeven op 15 mei 
1998. In het zegelbeeld 

CARTOLINA POSTALE 

m 

(7 s.) zien we een gravu
re van het klooster en de 
heilige aan wie het zijn 
naam dankt. In de linker
benedenhoek staat een 
afbeelding van het kloos
ter zoals het er in 1685 
uitzag, met portretten 
van de proosten Benno 
en Ivo. Uitgevoerd in 
vierkleuren offsetdruk, 
formaat 114x162 mm, 
prijs 8.50 s. en oplage 
700.000 stuks. 
Op 22 mei verscheen in 
de reeks 'Bescherm be
dreigde dieren en plan
ten' een briefkaart van 
6.50 s. met in het zegel
beeld twee lynxen (Lynx 
lynx). De opmaak van 
deze briefkaart is gelijk 
aan die van vorige kaar
ten uit de reeks, met be
lijning en belettering in 
donkerbruin. Vijfkleuren 
offsetdruk, wit Bio Top
karton, oplage 2 miljoen 
stuks. 

Op dezelfde datum 
kwam een kaart uit die 
aanvankelijk voor sep
tember 1998 was aan
gekondigd: de buiten
landkaart 'Laxenburg 
200 jaar Franzensburg'. 
In het zegelbeeld (7 s.) 
staat een afbeelding van 
het kasteel; naast het ze
gelbeeld de tekst 'biref
koart' in het Duits en het 
Frans, met daaronder 

Cr;or;7y uitgespaard in 
lauw. Overige belijning 

en belettering in donker
groen, inclusief 'Oosten
rijk  uw vakantiebe
stemming' naast de 
scheidslijn. Zeskleuren 
offsetdruk, wit Bio Top
karton, oplage 700.000 
stuks. 

Polynesië (Frans) 
Een luchtpostblad (90 f.) 
dat op 1 april 1998 door 
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dit postblad het formaat 
A4, de oplage bedraagt 
30 000 stuks. 

Tsjechië 
Een luchtpostbriefkaart 
(7 k., logo Praga 1998) 
herdenkt dat vijftig jaar 
geleden de eerste vlucht 
werd uitgevoerd tussen 
Praag en Tel Aviv (Is
raël). Afbeelding: een 
Tsjechisch vliegtuig tegen 
een blauwe lucht met wit
te wolken. 

Verenigde Staten 
Op 27 april verscheen 
een setje van tien brief
kaarten met de stripfigu
ren Tweety en Sylvester. 
Na ßugs Bunny (1997) 
dus weer een briefkaart 
gewijd aan de tekenfilm
reeks LoorjY Tunes. Het 
setje kost $ 5.95. 

De eerder aangekondig
de briefkaart ter herden
king van 150 jaar Gir
ara College is versche
nen op 1 mei 1998 
Deze briefkaart uit de 
reeks Historie Preserva
tion meet 89x140 mm; in 
het zegelbeeld (20 c ) 
staat de neoclassicisti
sche Founder's Hall van 
de onderwijsinstelling af
gebeeld. 

Frans Polynesië werd uit
gebracht, toont een vis
ser op het eiland Bora 
Bora die op traditionele 
wijze de visvangst beoe
fent en in harmonie is 
met de zee en met de na
tuur. Ongevouwen heeft 

Zweden 
Een binnenlandbrief
kaart, uitgegeven door 
het Postmuseum bij de 
tentoonstelling 'Een brief 
betekent zo veel', ver
scheen op 9 maart 
1998 Het zegelbeeld

een foto van een oudere 
dame met een openge
vouwen brief in naar 
handen  heeft als tarief
aanduiding 'Brief bin
nenland'. 
Van deze kaart bestaan 
drie versies: de ene is de 
gewone briefkaart, de 
tweede heeft een bijdruk 
op de adreszijde waar
door het een uitnodiging 
is geworden voor de 
opening van de tentoon
stelling en de derde is de 
uitnodiging met meege
drukt eerstedagstempel. 
Oplagen respectievelijk 
3.600, 2.400 en 7.000 
exemplaren Er is ook 
een handstempelopdruk 
(28031998) ter gele
genheid van de opening 
van de tentoonstelling. 
De beeldzijde van de 
briefkaart toont een foto 
van filmster Greta Garbo 
tegen de achtergrond 
van een door haarzelf in 
1926 geschreven brief. 
Formaat 105x148 mm, 
prijs 10 k. 
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Tien velletjes postpapier 
en tien voorgefrankeerde 
enveloppen met het mo
tief 'Auto's' worden door 
de Zweedse post als setje 
verkocht voor 59 k. Voor 
het zeg^elbeeld is gebruik 
gemaakt van een postze
gel uit de autoserie van 
oktober 1997 (briefta
rief), met half daarover
heen de afbeelding van 
een automobiel uit de ja
ren '50. 
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VUFHG JAAR ISRAEL 
ZO KWAMEN ER POSTZEGELS 
Nimm staat in turtukite Cfuergangspmode DOOR OTTO HORNUNG, LONDEN 

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de staat Israël werd 

opgericht. De geboorte voltrok zich in een tijd waarin heftig 

werd gevochten en in een gebied waar grote onrust heerste. 

Voor het Joodse volk was het een zware opgave hun nieuwe 

land te laten overleven, maar het lukte; de zo moeizaam 

bevochten onafhankelijkheid hield en houdt ook nu nog stand. 

Sinds 1948, na veel internatio
nale spanning en een aantal 
gevaarlijke oorlogen, heeft Is
raël zowel in het Midden-Oos
ten als in de gehele wereld 
een vooraanstaande positie 
weten te verwerven èn te be
houden. Eén van de kenmer

ken van een onafhankelijke 
staat is dat hij beschikt over ei
gen postzegels. Ook op dit 
punt wijkt Israël niet van an
dere landen af: er kwamen Is
raëlische postzegels. Het ver-
zamelgebied Israël heeft in de 
afgelopen halve eeuw de be-

//6üM>C^.w>- A / tV i 

Turkse voorloper briefkaart naar Pari|S, 7 april 1912, met het moeilijk te pakken te 
kri|gen handstempel Jerusalem 1 

m 
Briefkaart met linksboven een Oostenriikse zegel van 8 para met het stempel Jerusalem 
Oesterreichische Post (31 oktober 1898) en rechtsboven een Turkse zegel met het stem
pel ter gelegenheid van het bezoek van de Duitse keizer Camp Imperial Jerusalem 
(welwiltendneidsafstem peling) 

langstelling weten te wekken 
van miljoenen verzamelaars, 
en terecht. Ontwerp en uit
voering van de zegels kunnen 
internationaal gezien de toets 
van de kritiek glansrijk door
staan. 

POPULAIR VERZAMELGEBIED 
Van groot belang is dat Israël 
jaarlijks een relatief beschei
den aantal zegels het licht laat 
zien. Sinds 1948 kwamen er 
zo'n vijftienhonderd verschil
lende zegels uit, gemiddeld 
dus ongeveer dertig per jaar. 
Daar moet onmiddellijk aan 
worden toegevoegd dat er een 
trend is die wijst op een toena
me van het aantal emissies. Zo 
verschenen in 1996 drieën-
veertig postzegels en drie sou
venirvelletjes. Toch is dat niet 

overdreven veel, zeker niet als 
het vergeleken wordt met het 
aantal emissies dat andere lan
den uitgeven. 
Israël kan dus bogen op een 
emissieperiode van vijftig jaar 
en op een filatelistische ont
wikkeling die eveneens een 
halve eeuw beslaat. Het verza
melen van postzegels is in Is
raël bijzonder populair, het
geen wel blijkt uit het feit dal 
op internationale tentoonstel
lingen geregeld inzendingen 
uit dat land te vinden zijn. 
Nog onlangs, op de interna
tionale expositie in Istanboel 
(Turkije), werd een Israëli
sche collectie (Perzië van Jo
seph Hackmey) bekroond 
met de Grand Pnx d 'Honneur. 
Het lag dan ook voor de hand 
dat het vijftigjarig bestaan van 

Jta/ü^a 
Welt post-y^eid 

Union Po t̂de Univerself 
Carte.,^btale — Postkarte. 
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Russische voorloper briefkaart naar Italië, 13 november 1903, ontwaard met het stem 
pel ROPITJAFFA in cyrillische tekens 

Turquie 
Carte pobtale 

SiLrtic^.ol 

Duitse voorloper briefkaart naar Schotland, 13 september 1904, met transitstempel 
Port Said (14 september 1904) 
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Vroeg stuk uit de periode van het Brits Mandaat een briefkaart naar Port Said, 20 
apri l l 918, aankomst 23 april Afstempeling Army Post Office en een censuurstempel 
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^angetekend verzonden luchlpostbrief uit Jerusalem, 21 |uli 1945, door de censuur 
geopend 

de Israelische filatelie in stijl 
zou worden gevierd: met een 
jrote internationale postze-
^eltentoonstelling, Israel 98, 
iie van 13 tot en met 21 mei 
in Tel Aviv werd gehouden. 

5ESCHIEDENIS VAN EEUWEN 
Verzamelaars die zich verdie-
Den in de filatelie van Israël 
Desteden niet alleen aandacht 
lan de laatste vijftig jaar. Ook 

of liever: juist - de 'voorlo-
jers' bieden volop studiemo-
elijkheden. Toen in 1948 het 

itartschot werd gegeven voor 
igen Israelische postzegels, 

<x>n er worden gesteund op 
londerden jaren filatelisti-
iche geschiedenis, te begin-
len met de Venetiaanse han
delspost. Als het om postze-
els gaat kan worden verwe

gen naar de emissies die wer
fen uitgegeven door de post-
idministraties die in het Heili-
je Land actief waren. Aller
erst en vooral gaat het dan 

Jm de Ottomaanse voorlopers 
'an 1840 tot 1918, een bijzon-
Ier vruchtbaar posthistorisch 
gebied, zeker als het om post-
;tempels gaat. 
Ten tijde van de Turkse over-
leersing gold het systeem van 
ie capitulaties: staatsverdragen 
iie de sultan met een aantal 
buitenlandse mogendheden 
lad gesloten. Deze capitulaties 
egelden de rechtspositie van 

de kooplieden en diplomaten 
uit het buitenland; die verkre
gen op die manier aanzienlij
ke handelsvoordelen en belas
tingvrijdom. Een van de privi
leges was dat de desbetreffen
de landen eigen postkantoren 
mochten inrichten. Frankrijk, 
Oostenrijk, Rusland, Duits
land en Italië maakten van die 
mogelijkheid gebruik, met 
alle posthistorische gevolgen 
vandien. 
Ook de periode van het Britse 
Mandaat, die dertig jaar tus
sen de jaren 1918 en 1948 be
strijkt, is filatelistisch gezien 
bijzonder interessant. 

OVERGANGSPERIODE 
De overgang van het Britse 
Mandaat naar de onafhanke
lijke staat Israël verliep bijzon
der ingewikkeld. Alle postkan
toren onder Brits Mandaat 
werden eind april 1948 geslo
ten, maar ze werden onmid
dellijk door de Joodse werkne
mers overgenomen en her
opend. Het was voor de een
heid van het nieuwe land im
mers van het grootste belang 
dat er een goed werkend post
bedrijf zou zijn, in het bijzon
der gedurende de aanloopja
ren van de nieuwe staat. 
Het was toegestaan de Man
daatzegels nog tot en met 4 
mei te gebruiken, maar in de 
praktijk werd hun gebruik 
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Uit de intenmperiode aangetekend stuk van Bmyomina naar Tel Aviv, verzonden in de 
periode tussen 5 en 15 mei De bovenste en onderste KKL-vignetten dragen de opdruk 
Door van Tel Aviv, het vignet in het midden laat de m een cirkel geplaatste opdruk van 
tHaifa zien 

nog gedurende twee weken 
daarna getolereerd. 
De posterijen van de tijdelijke 
regering hadden op zo kort 
mogelijke termijn nieuwe, ei
gen zegels nodig. Ze hadden 
geluk, want het bleek dat een 
vervangende emissie onmid
dellijk voorhanden was: de 
liefdadigheidszegels van het 
Joods Nationaal Fonds {Keren 
Kayemet lYisrael, afgekort 
KKL). Deze vignetten leken 
op postzegels en de meeste er
van waren ook voorzien van 
een waarde-aanduiding. Ze 
waren ooit in omloop ge
bracht om de Joodse zaak te 
steunen; met de opbrengst 
van deze vignetten werd on
der andere land gekocht in 
Palestina. Op de nog beschik
bare voorraad vignetten werd 
onmiddellijk de hand gelegd, 
waarna ze als postzegels kon
den worden gebruikt. In feite 
werden ze hier en daar ook al 
voordat het het Brits Mandaat 
afliep als bijplakwaarden ge
bruikt, ondanks het feit dat de 
zegels op dat moment offi
cieel gezien nog geen fran-
keerwaarde hadden. 

HANDSTEMPELOPDRUKKEN 
Al met al kwam het er op neer 
dat de heropende postkanto
ren onmiddellijk over postze
gels konden beschikken. De 
KKL-vignetten werden in Tel 
Aviv en Haifa van een opdruk 
voorzien, die met de hand 
werd aangebracht. In Tel Aviv 
bestond de opdruk uit de He
breeuwse tekst Doar (post). In 
Haifa was dat ook het geval, 
maar met dit verschil dat het 
woord Doar in een cirkelvor
mig kader werd geplaatst. 
De Doar-opdrukken bestEian in 
verschillende kleuren; in feite 
hing de kleur af van het stem-
pelkussen dat gebruikt werd. 
De meest voorkomende op-
drukkleur is paars, terwijl de 

in rood aangebrachte opdruk
ken schaars zijn. 
Toen bleek dat de 'opdruk-
klus' te groot was om uitslui
tend door postbeambten te 
worden verricht, werden ook 
kinderen bij het productie
proces ingeschakeld. 
De KKL-vignetten met opdruk 
werden gebruikt totdat er ech
te postzegels beschikbaar wa
ren; dat was het geval op 16 
mei 1948. Ook gedurende 
korte tijd daarna werden er 
echter nog wel KKLrvignetten 
gebruikt. 

GATENKAAS 
Om een goed begrip te krij
gen van de omstandigheden 
moeten we ons verplaatsen in 
de situatie van dat moment. 
Het land zag er uit als een gro
te Emmenthaler kaas. De be
volking van het gebied was 
gemêleerd: in belangrijke de
len van de grote steden had 
de Joodse bevolking de over
hand, maar Jaffa (het zuidelijk 
deel van Tel Aviv) en een deel 
van Haifa was in handen van 
de Arabieren. De kibboetsen, 
kolonies en nederzettingen 
waren Joods, maar daar tussen
in lagen Arabische dorpen. 
De wegen die de steden met 
de nederzettingen verbonden 
waren gevaarlijk en de verbin
dingen waren niet zelden ver
broken. 
Dat was bijvoorbeeld het geval 
met de kustplaats Nahariya in 
het noorden: de weg naar het 
- eveneens aan de Middel
landse Zee gelegen - Haifa 
werd hier afgesneden door de 
Arabieren. Nahariya drukte 
daarom eigen noodzegels. 
Ten noorden van het Meer 
van Tiberias was de plaats Ze
fat onbereikbaar. Nadat de 
Britten de stad op 14 april 
hadden verlaten werd Zefat 
gedurende ruim drie weken, 
tot 9 mei 1948, omsingeld en 
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Uit Haifa verzonden aangetekend stuk. De twee KKL-vignetten links en m het midden 
zijn voorzien van de paarse opdruk Doorvan Tel Aviv,liet vignet rechts toont de op
druk van Haifa (Door in cirkel) 
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Aangetekend stuk van Haifa naar Tel Aviv, gefrankeerd met een blok van vier en een 
los KfCL-vignet, voorzien van de opdruk vanHaifa met Door in een cirkel 

belegerd. Desondanks slaag
den de bewoners er in de post 
van en naar de een aantal kilo
meters verderop gelegen ne
derzetting Rosh Pinna te ver
voeren. Ze werden hierbij ge
holpen door Britse soldaten, 
die vrij waren om te gaan waar 
ze wilden, en die bereid ble-

" ken post mee te nemen. Als 
^ dank ontvingen de militairen 
^ een of meer flessen whisky. 
= Dit leidde ertoe dat de op deze 
Î  wijze verzonden poststukken 
^ enigszins spottend Whisky let-
= <«T5 werden genoemd. 

1 JERUSALEM 
^ Jeruzalem was een geval apart. 
tt Ook deze stad was afgesneden 
^ en werd belegerd. Het post-
2 kantoor van het Britse Man-
= daat ging op 25 april 1948 

dicht en tot aan de negende 
CIO mei van dat jaar was er geen 
' " ' ' postaal verkeer mogelijk. Het 

enige contact met de buiten
wereld werd onderhouden 
door een Piper Cub, maar dit 
vliegtuigje vervoerde uitslui

tend dienstpost en correspon
dentie die afkomstig was van 
gewonde soldaten. 
Ook Jeruzalem besloot om ei
gen noodzegels te laten druk
ken. Daarvoor werden KKL-
vignetten zonder waarde-op
druk gebruikt. De vignetten 
lieten een kaart zien waarop 
de beoogde verdeling van Pa
lestina in beeld was gebracht. 
Drukkerij Lipshitz verzorgde 
de opdruk, die bestond uit het 
woord Doar (boven) en een 
waarde-aanduiding (onder). 
Er werden drie waarden ver
vaardigd: 5, 10 en 25 mils 
(duizend mils was 1 Palestijns 
pond). Deze zegels versche
nen op 9 mei en er volgden 
ook nog enkele latere druk
ken. Voordat de stad in een 
volledig isolement raakte 
werd de post vervoerd door 
bussen en taxi's die van gewa
pend personeel waren voor
zien. 
Het Franse consulaat in Jeru
zalem ging er eveneens toe 
over om eigen zegels te laten 

drukken. Consulaire fiscaalze
gels werden daartoe van een 
opdruk voorzien; deze zegels 
verschenen op 5 mei. Ze be
staan in drie waarden (6 en 
10 f., alsmede 20 m.) en in 
twee drukken. Deze emissies 
zijn nogal kostbaar en op brie
ven ziet men de zegels maar 
zelden. 

DE EERSTE ISRAËLISCHE ZEGELS 
Met de productie van de eer
ste zegels van Israël werd ei
genlijk tot het laatste moment 
gewacht. Ook nu weer had
den de autoriteiten geluk. 
Toen de plannen om Palesti
na op te delen vaste vorm kre
gen nodigde de Minhaelet 
Ha'am (letterlijk: volksbe-
stuur) in november 1947 drie 
kunstenaars uit ontwerpen 
voor postzegels te maken. De 
zegels van Otto Wallish, een 
van de drie geïnviteerde grafi
ci, werden uiteindelijk uitver
koren. Ze laten Joodse mun
ten zien uit de tijd dat oorlog 
tegen de Romeinen werd ge
voerd. Na hun uitverkiezing 
bleven de ontwerpen in een la 
liggen. 
Op 15 april 1948 kwam het 
drukkerscomité van de Va'ad 
Leumi (de Nationale Raad 
voor Palestijnse Joden) bij el
kaar om over de vervaardiging 
van de eerste Israëlische post
zegels te praten. En nu kwa
men de ontwerpen die Wal
lish had ingezonden mooi van 
pas. Aanvankelijk lag het in de 
bedoeling dat de zegels bij Le-
win-Epstein zouden worden 
gedrukt, maar dat bleek on
mogelijk; de in Bat Yam geves
tigde drukkerij lag onder on
ophoudelijk vuur van sluip
schutters. Daarom werd druk
kerij Ha'aretz in Tel Aviv be
naderd. Maar ook in deze 
plaats bleek het onmogelijk 
om tot drukken over te gaan; 
niet alleen was er het gevaar 
van een Arabische aanval, 
maar bovendien zouden de 
Britse autoriteiten van het 
Mandaatgebied wel eens be
zwaar kunnen hebben. Daar
om werd aan Ha'aretz ge
vraagd een drukkerij op een 
andere lokatie in te richten. 

IMPROVISATIE ALOM 
De keuze viel op een verlaten 
gebouw in de voormalige 
Duitse kolonie in Sarona bij 
Tel Aviv. Aan het eind van de 
negentiende eeuw streken op 
deze plek Duitse kolonisten 
neer. Omdat Sarona ook nazi
sympathisanten bleek te her
bergen werden deze en ande
re kolonies na de oorlog ge
sloten, waarna de Britten de 
bewoners ervan naar Australië 
deporteerden. De gebouwen 
werden vervolgens in gebruik 
genomen door het Britse ge
zag, de Britse strijdkrachten 
en andere instellingen. 

In het holst van de nacht werd 
een kleine drukpers naar het 
lege gebouw getransporteerd, 
waarna de eerste zegels kon
den worden gedrukt. 
Voor het zover was moest ech
ter eerst een groot probleem 
worden opgelost: het gebrek 
aan papier. De drukker kocht 
overal papier op, ongeacht 
soort en kwaliteit. Dit ver
klaart waarom deze emissies 
op zoveel verschillende pa
piersoorten voorkomt. 
Weer een ander obstakel was 
de tanding. Eerst beschikte 
men uitsluitend over een per-
foreermachine met tanding-
maat 11, later werd er nog een 
andere machine bijgehaald, 
ditmaal met tandingmaat 10. 
Het resultaat viel te voorspel
len: de zegels werden niet al
leen met de tandingen 11x11 
en 10x10 vervaardigd, maar 
ook met tandingmaat 10x11. 
Om het nog ingewikkelder te 
maken werd verder een boek
binder in Tel Aviv ingescha
keld, die een perforeermachi-
ne met tandingmaat 10^/ 4 
gebruikte! 

KLACHTEN OVER TANDING 
Eerder al was de vraag gere
zen welke landsnaam op de 
zegels moest worden afge
drukt. Uiteindelijk werd geko
zen voor Doar Ivri ('He
breeuwse posterijen'). Want al 
was de naam van de nieuwe 
staat dan nog niet vastgesteld, 
er moesten natuurlijk wel ze
gels komen. Er werden ook 
andere inscripties dan Doai 
Ivri overwogen; daarvan be
staan - overigens schaarse -
proeven. 
Er bleef niet veel tijd over om 
de zegels te produceren, maar 
tenslotte waren er op 14 mei 
dan toch enkele miljoenen 
van de persen gerold. Het 
ging om de zes lage waarden. 
De drie hoge waarden (die 
het dubbele formaat van de 
eerste zes zegels kregen) wer
den op 16 mei gedrukt; de op
lage bedroeg ongeveer 2.200 
vellen van vijftig stuks van elke 
waarde. 
Israël riep op 14 mei 1948 de 
onafhankelijkheid uit, een 
vrijdag. Na de sabbat, op zon
dag 16 mei, waren de Doar Ivri 
zegels voor het eerst op alle 
postkantoren in de bevrijde 
gebieden van Israël te koop. 
Men was er in geslaagd de 
voorraden over alle daartoe in 
aanmerking komende ver 
kooppunten te distribueren 
Wel kwamen er hier en daar 
zegels in omloop die niet oi 
slechts gedeeltelijk getand wa
ren. Het is moeilijk voor te 
stellen, maar er waren destijds 
mensen die zich over dit feil 
beklaagden en er op stonder 
dat hun 'kapotte' zegels wer 
den omgeruild voor perfeci 
getande exemplaren! 
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Poststuk verzonden van Tel Aviv, 16 december 1949, met een paartje Door /vn'-zegels 
van 20 mils. Het aangetekend verstuurd couvert is geadresseerd oon David Ben Gu
rion, de eerste premier van Israël 
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Aangetekende luchtpostbrief van Haifa naar Hannover, 1 november 1949, gefran
keerd met drie verschillende waarden uit de Door /vn-emissie 

OPPASSEN IS DE BOODSCHAP 
Bij dit artikel zijn enkele post
stukken afgebeeld die een 
beeld geven van de hier be
schreven overgangsperiode. 
Ik ben de heer Zvi Alexander, 
de bekende Israël-verzamelaar 
en deskundige op het gebied 
van de postgeschiedenis, 
dankbaar voor het feit dat hij 
me dit materiaal in bruikleen 
wilde geven. 
Tot slot nog dit. Poststukken 

uit de interimperiode zijn bij
zonder gewild en vaak ook 
prijzig, maar 99 van de 100 
stukken zijn waarschijnlijk 'fi-
latelistisch geïnspireerd'. 
Wees dus voorzichtig. Er is 
veel kennis van de (post) ge
schiedenis en van de topogra
fie van Israël nodig om het kaf 
van het koren te kunnen 
scheiden. Het is bovendien 
een pre als u Hebreeuws kunt 
lezen. 

Ander materiaal dat betrek
king heeft op de postgeschie
denis van Israël kan tegen
woordig tegen heel aanvaard
bare prijzen worden verkre
gen; het is beslist de moeite 
waard om er naar op zoek te 
gaan. Bepaalde Doar Ivn-ze-
gels - schaarse tandingen, ge
deeltelijk of geheel ongetande 
exemplaren, variëteiten en 
dergelijke - zijn zonder meer 
duur. Desondanks is het mo

gelijk om een collectie post
stukken bijeen te brengen 
waar u en uw collega-verzame
laars met waardering naar 
kunnen kijken. 

Literatuur: 
The Running Stag door M. PersofF 
The Doar Ivri Issue of Israel door 
S.L.G. Rothman & Y, Tsachor 
Diverse catalogi en artikelen 
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aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 
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DE ROOIJ IN DE NVPH-
CATALOGUS 
De laatste editie van de 
Katalogus Postzegel- en 
Automaalboekjes Neder
land van De Rooij da-
teetl alweer van vier jaar 
geleden. De hoge kosten 
maken het zo goed als 
onmogelijk om met een 
nieuwe versie te komen. 
Gelukkig hebben de 
NVPH - uitgever van de 
Speciale Catalogus Ne
derland- en De Rooij el
kaar weten te vinden: in 
de komende editie van 
de 'Speciale', 
1998/1999, zal daar 
iets van te merken zijn. 

Hoofdnummers en tel-
blokken 
In het boekjesgedeelte 
van de huidige NVPH-
catalogus wordt uitslui
tend onderscheid ge
maakt naar hoofdnum
mers.' sinds enige tijd 
worden ook boekjes met 
telblok opgenomen. Hoe
wel de catalogusredactie 
de nummering en code
ring de laatste jaren al 
aardig in overeenstem
ming met 'De Rooij' had 
gebracht, duurde het 
toch nog even voor het 
tot een innig samengaan 
kwam. 
In de in september te ver
schijnen editie blijft het 
huidige boekjesgedeelte 
ongewijzigd. Ook de 
combinaties staan er nog 
tussen. Aansluitend op 
dit algemene deel volgt 
dan een circa twintig 
bladzijden tellend katern 
waarin alle bijzonderhe
den aan bod komen. 

Spectaculaire stukken 
Van elk boekje worden, 
voor zover van toepas
sing, variëteiten, register-
strepen, snijlijnen. ver-
snijdingen en andere bij
zonderheden vermeld. 
Afwijkingen die bij veel 
boekjes kunnen voorko
men jzegelverschuiving, 
losse zegelinhoud, gede-
centreerd gesneden of 
geperforeerd, kaftpaar 
met gekapt telblok, volle-
diqe perforatie rechts 
e.d.) staan alleen in het 
inleidend gedeelte met 
een pluswaardering. 
Daarentegen zijn alle 
bekende versnijdingen 
bij de boekjes zelf opge
nomen. 
Het gedeelte bevat enige 
tientallen afbeeldingen 
van bijzondere boekjes. 

Daarbij bevinden zich 
ook enige nogal specta
culaire objecten zoals 
'boekje 1.14' en 'boekje 
2.80', alsmede het bijna 
unieke boekje 27a waar
bij de beeltenis van ko
ningin Beatrix op de ze
gels van 70 cent ont
breekt. Gespecialiseerde 
verzamelaars zullen wel
licht blij zijn met een 
compleet overzicht van 
de tien kaftvariëteiten 
van de handgemaakte 
boekjes 1 en 2. 

De Rooij/Hali 
John Hali en uw redac
teur begonnen in 1972 
met de uitgifte van hun 
Speciale Katalogus en 
Dokumentatie Automaat-
boekjes Nederland. Er 
volgden heel wat edities. 
Ook verschenen boekjes-
catalogi van Canada en 
Suriname/ Nededandse 
Anti l len/ Indonesië. Na 
het overlijden van John 
Hali in 1987 kwamen er 
- zij het met een lagere, 
tweejaarlijkse frequentie 
- nog een aantal 'De 
Rooij-edities'. Ook aan 
dat tijdperk is nu defini
tief een einde gekomen. 
Treurnis is onnodig, om
dat die ene NVPH-cata-
logus nu ook dit verza-
melgebied gespeciali
seerd aan zijn gebrui
kers aanbiedt. Een be
werking van het boekjes
gedeelte over de periode 
1902-1950 staat op de 
rol. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Alderney 
Zwart konijn 
Omdat het tarief voor lo
kale post op Alderney 
verhoogd werd naar 
20 p., was er ook een 
nieuw postzegelboekje 
voor dit tot Guernsey be
horend eilandje nodig. 
Het boekje bevat acht 
zegels van 20 p. met de 
afbeelding van een 
zwart konijn. De uitgifte
datum was 25 maart. 

Het nieuwe boekje van Alder
ney: het zwarte konijn staat ook 
op de zegels afgebeeld. 

Argentinië 
Dichteres 
Op 17 april van dit jaar 
gaf de Argentijnse post 

een boekje uit met illus
traties bij gedichten van 
Maria Elena Walsh. Het 
gaat om vier tekeningen; 
ze staan op zelfklevende 
postzegels van 75 c. 

Bosnië-Herzegowina 
Oude steden 
Plaatjes van oude steden 
in Bosnië-Herzegowina 
staan afgebeeldop vier 
op 20 maart verschenen 
postzegels: Zvornik 
(0.35 d.), Bihac 
(0.70 d.), Pocitelj 
(1.00 d.) en Gradacac 
(1.20 d.j. De vier zegels 
zijn ook samenhangend 
te vinden in een 3.25 d. 
kostend postzegelboekje. 

gen ervoor dat iedereen 
vanuit huis met de gehele 
wereld contact kan leg
gen. Denemarken loopt 
wat dat betreft zeker niet 
achter: het aantal com
puters per huishouden 
wordt alleen in de Ver
enigde Staten overtrof
fen. Bij het mobiele bel
len liepen de Denen ook 
al voorop. 
Begin vorig jaar hebben 
de Deense post en de 
Deense telefoondienst 
gezamenlijk de stichting 
Posf & Tele Museum in 
het leven geroepen. Het 
museum documenteert 
de geschiedenis van de 
Deense communicatie 

O p de voorzijde van het postzegelboekie van Bosië-Herzegowina 
staat een tekening van de vestingstad Binoc. 

Canada 
ATM-boekje 
Het op 14 april in Cana
da verschenen velletje 
met achttien zelfklevende 
postzegels van 45 c. is 
geen noviteit. Enkele an
dere landen, waaronder 
de Verenigde Staten, 
kennen deze uit de Auto
matic Teller Machine af
komstige (tot boekjes te 
vouwen) velletjes al lan
ger. 

Chili 
Honden 
Twee honden zijn te vin
den op de tweemaal vijf 
zegels van 1.20 d. in het 
nieuwe Chileense postze-
gelboekje: een Duitse 
dog en een dalmatiër. 
Zoals gewoonlijk is het 
boekje in twee versies 
uitgegeven: met gewone 
zegels en met D/S 20-
zegeis voor grootverbrui
kers. De kaftkleur van het 
gewone boekje is blauw
groen, die van het ande
re geel. 

Denemarken 
Communicatiemuseum 
Nooit eerder waren er 
zoveel communicatiemo
gelijkheden als nu. De 
elektronische media zor-

sinds 1624. In dat jaar 
was er voor het eerst 
sprake van een vergun
ning voor het vervoeren 
van post (per boot). 
Een serie postzegels op 
het thema Post & Tele 
Museum verscheen op 
28 mei. Een van de ze
gels, die van 3.75 k., is 
ook in een boekje van 
tien zegels verkrijgbaar. 
Op de zegel is een post
bode uit 1922 afge
beeld' op de achter
grond is de 'postbootver-
gunning' uit 1624 zicht
baar. 

Ratjetoe 
Een tweede boekje bevat 
ook acht postzegels van 
3.75 en twee van 
5.00 k. De inhoud is een 
ratjetoe van eerder dit 
jaar verschenen zegels: 
tweemaal 3.75 k. vak
bond, tweemaal 5.00 k. 
vakbond, driemaal 
3.75 k.Roskilde 1000 
jaar en driemaal 3.75 k. 
Posf & Tele Museum. 

Grootformaat boekje 
Het jaarlijkse Deense 
boekje met mini-velletjes 
- ook dat verscheen op 
28 mei - bevat tweemaal 
de serie Post & Tele Mu-

Een van de eerste rode Deense 
brievenbussen uit de jaren ze
stig van de vorige eeuw. Ze 
werden toen nog zevenmaal per 
dag geleegd en even zo vaak 
wera toen - althans in de bin
nenstad van Kopenhagen - de 
post ook bezorgd! 

seum: 3.75 k. (postbode 
1922 en postbootver-
gunning), 4.50 k. (man 
met morsetoestel uit 
1910 en poststempel uit 
de negentiende eeuw), 
5.50 k. (telefoniste 1910 
en tafeltelefoon uit 1980) 
en 8.75 k. (moderne 
postbooten printplaat 
voor moderne telefonie) 
De prijs van dit vijfde 
grootformaatboekje is 
45.00 k. 

Groot-Brittannië 
Promotieboekjes 
Al eerder schreef ik over 
het Woolworth-promo-
tieboekje met tien eerste-
klaszegels dat op 27 
april verscheen. Nu de 
actie beëindigd is kan 
het boekje (druk: Wal -
sall)ook gewoon aan het 
loket of bij de filatelisti-
sche dienst gekocht wor
den. 
Voor het Royal Mail-pro-
motieboekje geldt ook 
zoiets. Het boekje ver
scheen op 1 juli, maar 
zal pas later dit jaar op 
de normale wijze ver
krijgbaar zijn. Het boek
je geeft instructies voor 
een wedstrijd waarbij 
een camcorder te winnen 
valt. 

Guernsey 
Opnieuw schatten 
Guernsey gaf vorigjoar 
enkele boekjes met 
mooie plaatjes van het 
eiland uit. Op 23 maart 
van dit jaar volgde deel 
twee: het gaat om twee 
boekjes met zeltklevende 
zegels. 
Een groot verschil met de 
uitgifte van vorig jaar is 
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Het Royal Mail promotieboekje is vervaardigd bij De La Rue Security 
Print, er valt een aantal NCcamcorders te v/innen. 

dat de zegels ditmaal 
leen woardeoandui
ling dragen; ze kunnen 

dus wat langer mee. Het 
ene boekje bevat acht 
zegels voor het tarief op 
Guernsey (nu 20 p.); af
gebeeld zijn de Little 
Chapel en de befaamde 
Guernseykoe. Op de 
acht zegels van 25 p. in 
het andere boekje (post 
naar GrootBrittannië) 
zien we Forf Grey en een 
vissersboot. 

Hongarije 
KeramieK 
Op 31 maart besteedde 
de Hongaarse post met 
de uitgifte van een serie 
postzegels aandacht aan 
de Art nouveaukera
miek uit de in 1853 op
gerichte Zsolnayfabriek 
te Pees. Vier meesterwer
ken van omstreeks de 
jongste eeuwwisseling 
zijn op de zegels afge
beeld. Drie van de ze
gels zijn elk in tienvoud 
ook in een postzegel
boekje terug te vinden: 
de waarden 20 f. (vaas 
met vrouw), 24 f. (oloe
menvaas met vlinders) en 
30 f. (tulpenvaas). 

Italië 
Italia 98 
Ter gelegenheid van de 
n Milaan te houden ten
toonstelling Italia 98 
schijnt op 23 maart een 
Italiaans postzegelboekje 
■net acht zegels van 
750 I. verschenen te zijn. 

hJoorweaen 
Egersuna 200 jaar 
Er zijn in Noorwegen dit 
aar op 20 april weer 
raor het eerst lokale 
Doekjes verschenen. Het 
stadje Egersund, een 
vriendelijke kustplaats in 
iet zuidwesten, bestaat 
dit jaar tweehonderd 
aar en dat werd met de 
jitgifte van twee Noorse 
Dostzegels luister bij ge
ret. 
Het plaatselijk postkan
oor greep de gelegen

heid aan om ook zelf 
boekjes te vervaardigen 
met de bewuste zegels: 
het ene bevat tien zegels 
van 3.80 k., het andere 
tien van 6.00 k. 

Polen 
/Automoten 
In 1996 begon de Poolse 
postdienst met het testen 
van boekjesautomaten. 
Officiële mededelingen 
werden er niet over vers
trekt, zodat het geruime 
tijd duurde voordat we 
een helder beeld kregen. 
Het lijkt erop dat de 
proefjDeriode nu afgeslo
ten is. Eind vorig jaar 
verschenen nog twee 
testboekjes in Szczecin 
en twee in Gdansk. Ze 
bevatten elk vier zegels 
van 50 en vier van 60 g. 
Omdat op 1 februari de 
tarieven verhoogd wer
den naar 55 en 65 g., 
werd de inhoud van de 
boekjes van Szczecin en 
Poznan (deze boekjes 
verschenen in juni 1997) 
uitgebreid met vier ze
gels van 5 g. , zodat de 
prijs op 2.20 en 2.60 z. 
kwam. 
Op 3 maart van dit jaar 
kwam er een vermoede
lijk definitieve uitvoering 
in de vorm van een 
boekje met vier zegels 
van 55 en een met vier 
zegels van 65 g. De ze
gels zijn afkomstig uit de 
permanente serie 'boer
derijen'. 

San Marino 
Wereldkampioenschap 
voetbal 
Na de uitgifte van vijf 
kleine, bescheiden post
zegelboekjes (periode 
19851996) besloot San 
Marino het dit jaar maar 
eens groot aan te pak
ken. Het wereldkam
pioenschap voetbal in 
Frankrijk is tenslotte niet 
niks. Het leverde een 
heel boekwerk met 22 
bladzijden tekst, foto's 
en uiteraard ook postze
gels op: blokjes van" vier 

zegels van de waarden 
650, 800 en 900 I. 
Het geheel verscheen op 
28 mei en bevat zelfs 
een uitvoerige introductie 
van de hand van super
bobo dr Joao Havelan
ge. De oplage van boek
je nummer zes van San 
Marino bedraagt 
145.000 stuks. 

se St. Pierre & Miquelon 
verschenen. De zegels 
dragen geen waarde
aanduiding en zijn voor
zien van een opdruk. 

Thailand 
Programma 
Met de tien boekjes die 
Thailand in de tweede 
helft van dit jaar uitgeeft. 

Het zelfklevende opdrukboekje van St.Pierre & Miquelon. 

komt het totaal aantal 
uitgegeven boekjes op 
305. Nummer 1 kwam 
al in 1931 uit, de andere 
304 verschenen gedu
rende de laatste twintig 
jaar. Dit zijn de nieuwe 
boekjes, met steeds vijf 
zegels van 2 b. als in
houd: 

San Marino pakt groot uit: een grootformaat boekje met onder meer 
drie miniatuurvelletjes van elk vier zegels. 

Singapore 
Spinnen en zo... 
Spinnen en zo zijn te vin
den op twee op 8 juni in 
Singapore verschenen 
boekjes. Beide bevatten 
tien zelfklevende zegels 
zonder waardeaandui
ding (huidig tarief 22 c.) 
for local aadresses only. 
Ter gelegenheid van het 
zilveren jubileum van de 
dierentuin hebben tien 
dieren er een plaatsje op 
gekregen: neushoorn ke
ver, Surinaamse hoorn
kikker, atlasspin, groene 
eilandleguaan, grote 
schorpioen, kakkerlak, 
tweetenige luiaard, 
schutvis, kobaltblauwe 
wolfsspin en schuttervis. 

Slowakije 
Voor het kind 
Op 1 iuni verscheen in 
Slowakije een postzegel 
van 3 k. met daarop een 
door een elfjarig meisje 
getekende vlinder. De re
genboog op de achter
grond maakt het nog wat 
fleuriger. Tien van dieze 
zege^ vormen de inhoud 
van een postzegelboek
je. Daarop is ook weer 
een kindertekening te 
vinden: de muur van een 
middeleeuws kasteel. De 
oplage van het boekje: 
7.000 stuks. 
Met deze postzegel 
wordt de aandacnt ge
vestigd op de kindercen
tra in Slowakije 

St. Pierre & Miquelon 
Opdrukboekje 
Het nieuwe Franse boek
je, met op de kaft een af
beelding van een swin
gende Eiffeltoren, is op 8 
april ook in het overzee

gend gedrukt. Ze zijn 
ook verkrijgbaar in post
zegelboekjes. Het gaat 
om vier boekjes: twee
maal hoenderen met als 
inhoud vijf zegels van 
4.60 k. en tweemaal her
ten met vijfmaal 8.00 k. 
De oplage bedraagt re
spectievelijk 20.000 en 
18.000 boekjes. 

OCHRAMA PRiRODY 

mi'- •mÊÊ 
Het Tsjechische boekje met kor
hoen en patrijs. Bij het andere 
boekje komt de patrijs als eer
ste. 

Voor de kinderen 
Op 27 mei volgden twee 
Tsjechische boekjes met 
motieven die kleine kin
deren zullen aanspreken. 

Nr. Datum 
296 19.07 

297 01.08 

298 4.08 

299 19.08 

300 05.09 

3 0 1 / 2 1 5 . 0 9 

3 0 3 / 4 0 3 . 1 0 

305 08.10 

Thema 
Jaar van de 
Oceaan (dol

fiin) 
60 jaar irriga
tiewerken 
Dag van de 
Communicatie 
Faculteit Poli
tieke Weten
schappen 
Sukhothai Uni
versiteit 
Chinese stenen 
beelden 
Internationale 
Briefschriifdag 
Lions Club 

Tsjechië 
Bedreigde dieren 
Op 23 april gaf de Tsje
chische post een vier 
waarden tellende serie 
'Bedreigde dieren in de 
bossen' uit. Het gaat om 
twee postzegels van 
4.60 k. met hoenderen 
(patrijs en korhoen) en 
twee van 8.00 k. met 
herten (edelhert en 
eland). 
De zegels met gelijke 
waarden zijn samenhan

Het ene bevat zes zegels 
van 4 k. met muziekma
kende duiveltjes en het 
andere zes van 4.60 k. 
met een watergeest op 
de rug van een vis. Beide 
boekjes hebben een op
lage van 60.000 stuks. 

Tuvalu 
Vissen 
Tuvalu, een groepje ei
landen in de Grote Oce
aan ten Noordoosten 
van Australië, gaf tussen 
1978 en 1984 vijf boek
jes uit. Daar kwam in 
april van dit jaar num
mer zes bij. Het is een 
boekje met vissenzegels 
geworden: viermaaf 
25 c. (poon), 30 c. (ko
ninginnevis), 40 c. (ped
delstaart) en 45 c. (lang
neuskeizer). 

521 
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van Frankfurt naar 
Singapore te vliegen. 
Op 6 juli vloog een B-
747 van Lufthansa voor 
het eerst naar de nieuv/e 
luchthaven van Hong
kong en weer terug. 
Op 26 juni werd een 
eerste vlucht gemaakt 
van Frankfurt naar Ber
lin-Tegel. Er werd gevlo
gen met een A-320. De 
aanleiding was de vijftig
ste verjaardag van de 
luchtbrug tussen West-
Duitsland en West-Ber-
lijn. 

TAP 
Dezer dagen wordt de 
wereldtentoonstelling 

(zeppelin). We kunnen 
een Lufrsc/i/ff^vlucht mel
den uit Tanzania (9 fe
bruari j l . , gevlogen met 
een Zeppelin NT). Op 25 
februari 1998 werd met 
een zeppelin van hetzelf
de type een Bodensee 
Runaflug gemaakt. Op 
21 mei werd een vaart 
gemaakt met het hete-
luchtschip Pestalozzi en 
op 24 mei 1998 zorgde 
het twintigjarig bestaan 
van de hete-luchtballon-
school Hot-Hit woor een 
vaart, eveneens met de 
Pestalozzi. 
Ook de stichting Pro Ju-
ventute geeft nog steeds 
Luftschiff-posi uit; op 1 

KLM 
De KLM blijft strooien 
met allianties. Nu is er 
weer een samenwer
kingsverband tot stand 
gekomen met Alaska Air. 
Wellicht levert dit in de 
toekomst voor luchtpost
verzamelaars nog iets op. 

Onze nationale lucht
vaartmaatschappij is op 
1 juni begonnen met 
vluchten op Bergen in 
Noorwegen. Braathens 
deed daar de afhande
ling en dat is ook te zien 
op de enveloppen. Op 
de heenweg werd er af-
gestempeldop 2 juni en 
op de terugweg zelfs op 
30 mei. 
Men stempelt in Noorwe
gen niet op feestdagen 
(Pinksteren). Het stempel 
gemaakt door de Neder
landse PTT mocht alleen 
gebruikt worden nadat 
toestemming was verkre
gen van het Bryqgens 
Museum, de befieerder 
van de afgebeelde Hó-
konshalien. 

^ BRAATHENS 
^ De Noorse maatschappij 
= Braathens nam op 29 
1^ maart de vlucht over van 
2 de KLM naar Stavanger. 
= Ook hier is te zien dat 
^ men met de datum moei

te heeft. Op de heen-
vlucht werd een aan
komststempel van 30 
maart geplaatst, op de 
terugvlucht geldt de da
tum 28 maart als vertrek
datum. 

NORTHWEST 
AIRLINES/KLM. 
De combinatie Northwest 
Airlines en KLM begon 
op 1 en 2 mei met de 
vluchten van en naar Phi
ladelphia (Verenigde 
Staten). Op de envelop
pen van de heenvlucht 
plaatste de Nederlandse 
PTT op de achterzijde 
een stempel met een tekst 
die duidelijk maakte dat 
United States Postal Ser
vice geen aankomststem
pel zou plaatsen. Dit zou 
meteen betekenen dat er 
geen retourpost zou ko
men. Uw redacteur kreeg 
echter in de tweede week 
van mei een telefoontje 
van Northwest Airlines 
dat er een doos met en
veloppen uit Philadelphia 
gearriveerd was, afge
stempeld en wel. 

Wat waren we blij met 
dat bericht! De bliid-
schap verdween al snel 
toen de desbetreffende 
doos eenmaal in huis 
was: de postzegels za
gen er verschrikkelijk uit. 

Amsterdam 
Stavanger TtwnirtnoDuWhfflan 

SukPeixOII» 
N-«inSUIA 

Ze waren heel slecht ge
plakt of gescheurd... 

CSA 
CSA herdacht op 29 en 
30 april jl. dat zeventig 
jaar geleden een lijn
dienst werd geopend op 
Amsterdam. De envelop
pen die met deze vlucht 
werden vervoerd waren 
op het moment dat de 
tekst voor deze rubriek 
ter perse ging nog niet 
binnen. 

LUFTHANSA 
De Duitse luchtvaart
maatschappij Lufthansa 
slaagt er steeds weer in 
nieuwe bestemmingen te 
vinden. Op 10 juni werd 
met een B /67 /300 in 
combinatie met United 
Airlines een eerste vlucht 
gemaakt van München 
naar Washington en 
weer terug. 
Op 3 juli werd een A-
340 gebruikt om in com
binatie met Singapore 
Airlines voor het eerst 

Expo 98 in Portugal ge
houden. De Portugese 
luchtvaartmaatschappij 
TAP herdenkt dat feit met 
vluchten van Lissabon 
naar vier Portugese ste
den, te weten Oporto, 
Faro, Funchal en Ponta 
Delgada. 

CONCORDE 
Op 1 mei vloog het be
kende supersonische ver
keersvliegtuig Concorde 
voor het eerst van Parijs 
naar Stuttgart en weer 
terug. 

BALLONPOST 
Voor het eerst kan er in 
deze rubriek gewag 
worden gemaakt van 
Zwitsers-Oostenrijkse 
ballonpost. In de periode 
tussen 21 en 24 mei wer
den zowel een gasballon 
als een heteluchtballon 
gebruikt. 

LUFTSCHIFFPOST 
Post wordt ook wel ver
voerd per luchtschip 

mei 1998 gebeurde dat 
weer eens. Er werd ge
vlogen met het Luftschiff 
OE-ZHY. 

HERDENKINGEN 
Op 3 september wordt 
herdacht dat het vlieg
veld Kloten bij Zürich 
(Zwitserland) vijftig jaar 
geleden in gebruik werd 
genomen. In het kader 
hiervan is er ook een 
herdenkingsvlucht van 
Zürich naar Amsterdam 
v.v. met een speciaal 
stempel van de Neder
landse PTT. 
Op 20 mei jl. werd her
dacht dat het vliegveld 
Narita in Japan geopend 
werd. 

ANTARCTICA 
Ook nu weer kunnen we 
melding maken van vier 
verschillende stempels 
die in gebruik zijn op het 
Australische deel van het 
Zuidpoolgebied (Antarc
tica). 
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Dringend te koop gevraagd : 

Wij zijn op zoek naar: 

Verzamelingen Nederlandse, buitenlandse en frankeergeldige postzegels. 
Verzamelingen munten en Nederlandse bankbiljetten. 
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Naast onze aantrekkelijke prijzen hebben wij voor particulieren ook een spaarsysteem I 



Postzegel Partijen Centrale 

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

Maak ook gebruik van ons snel groeiend, modern bedrijf 
en deel mee in liet succes van de Postzegel Partijen Centrale ! 

Het nieuwe postzegelseizoen staat weer voor de deur. 
Als onze advertenties u al zijn opgevallen, maar u denkt nog steeds : 'ik ga wel eens langs bij P.P.C.', dan willen wij het 

voor u extra aantrekkelijk maken om naar ons kantoor in Den Haag te komen. Wij geven aan nieuwe klanten een 
korting van f 25,. 

Deze korting krijgt u als u bij ons op kantoor in Augustus of September voor meer dan f 200, koopt en 
onderstaande bon ingevuld meeneemt! Tevens krijgt u dan onze maandelijkse partijenlijst gratis en geheel 

eenjaar lang vrijblijvend thuis gestuurd. 

Wat kan P.P.C, u onder andere aanbieden ? 
meer dan 600 kavels, variërend in prijs van F 100, tot F 5000,

meer dan 500 'koopjes' in de prijsklasse van F 10, tot F 100,

ruim 10.000 FDC's voor F 1, per stuk, recent kompleet vernieuwd ! 
nieuwe en 2e hands insteekboeken. 

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. 
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Zeestraat 55 2518AA den Haag 
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Dit is een 

2149 WERELD in doos 
inhoud 5 albums of inst boeken Veel zegels 
waarbij betere Een leuke avontuurlijke koop 

2150 WERELD in doos 
inhoud 6 albums en/of insteekboeken Met veel 
ouder matenaal Leuk om uit te zoeken 

2151 WERELD in doos 
Inhoud 5 insteekboeken Vnl gebruikt matenaal 
Waarbij Indonesië 

2154 FINLAND in map.pfr/ongebr 
Meest jaren 60 Op albumbladen 

2155 IJSLAND in map.pfr/ongebr 
19501970 Kleine collectie op album bladen 

2156 MAURITIUS in map.vnl gebr 
Kleine verzameling op albumbladen 18791967 

2158 ENGELSE KOLONIËN m aibum.vnl gebr 
2159 PORTUGAL in album.gebr 

19471949 
2160 ZWEDEN in map.gebr 

18581940 Coloctie op album bladen 
2161 ENGELSE KOLONIEN in insteekboek,pfr 

Omnibus 1978 Met veel blokken 
2163 VERENIGD EUROPA in album 

FDC's 19671970 ±80 stuks 
2165 WERELD in insteekboek.vnl gebr 

Heel veel zegels, met een grote variatie aan 
tanden 

2166 ENGELAND in tnsteekboek,gebr 
Met veel grootformaat zegels 
Waarbij doubletten 

2167 FRANKRIJK in insteekboek.gebr 
Veel zegels Waarbij doubletten 

2169 MAN ISLE OF in insteekboek.pfr 
Cutterpairs Rond 1980 

2174 SPANJE EN KOLONIEN in map,ongebr/gebr 
Collectie op albumbladen Waarbij veel oud 
matenaal 

2176 ROEMENIE in album.ongebr 
Meest jaren 40 

2177 JOEGOSLAVIE in album.ongebr 
Waarbij ook iets Kroatië 
Meest jaren 40 

2178 MOTIEF SCHILDERIJEN in map.vnl gebr 
Veel zegels 

2181 MOTIEF in insteekboek.vnl pfr 
Een leuke vanatie met veel zegels 
Waarbij veel Oost Europa 

2182 ENGELSE KOLONIEN in album.ongebr/gebr 
Waarbij betere zegels 

2184 PORTUGAL in map.vnl gebr 
Goed gevulde stokkaarten 
Waarbij betere zegels 

2185 NOORWEGEN in insteekboek.gebr 
Waarbij doubletten 

2186 HONGARIJE in aibum.vnl gebr 

Kavels zijn 

Par tÜAn C^ntr^ 
kleine selectie van onze partijen 

F 300.00 

F 300.00 

F 250,00 

F 85.00 

F 85,00 

F 60.00 

F 65.00 
F 70.00 

F 60.00 

F 125.00 

F 100,00 

F 140.00 

F 55.00 

F 75.00 

F 90,00 

F 60,00 

F 80.00 

F 90,00 

F 50,00 

F 190,00 

F 80,00 

F 125,00 

F 60,00 

F 75,00 

schriftelij k,tc 
Openingstijden doAr 

Besteltijden ma/vr9 
Levenngen onder rer 

BIJ bestellingen boven de F 1' 
U kunt ons vinden naast Pai 
Al t i jd parkeerruimte (FL2, 

2190 DAHOMEY in album,gebr 
Kleine colectie waarbij betere zegels 

2191 ZWEDEN in map,vnl gebr 
Kleine collectie op album bladen 

2192 DUITSLAND in insteekboek,pfr/ongebr/gebr 
General Government + Böhmen und Märhen 
Waarbij dobletten 

2197 VATIKAAN STAD in album,vnl gebr 
±18521990 Een goed gevulde verzameling in 
twee albums Veel zegels 

2198 NEDERLAND in kleine doos 
Brieven met port frankenngen ±19201950 
Met vele betere Een grote verscheidenheid aan 
intresante bneven 

2200 FRANKRIJK in insteekboek,ongebr 
±19101970 Waarbij betere zegels 
Iets div kwaliteit 

2202 AUSTRALIË in album,pfr/ongebr/gebr 
Waarbij ook iets Antartica Een goed gevulde. 
deels dubbel verzamelde collectie 
±19121985 

22Ü3 AUSTRALIË in Davo album,pfr/ongebr/gebr 
Uitgebreide verzameling 19131994 
Na 1940 vrijwel kompleet 
Vele top nummers aanwezig 

2204 ZWITSERLAND in insteekboek.vnl gebr 
+19201970 Met veel toeslag 
Waarbij doubletten 

2205 NEDERLAND in album.pfr 
19531976 Vrijwel kompleet 

2207 DUITSE GEBIEDEN in twee albums.ongebr/gebr 
Waarbij ook iets Staten ±18501950 
Een verzameling om mee verder te gaan, het begin 
IS er Een leuk geheel 

2208 DUITSLAND in insteekboek.pfr/ongebr/gebr 
Stock, waarbij Reich, Bund en Berlijn 
Zeer veel zegels Hoge cat waarde 

2209 MALEI SI E in album ,ongebr/gebr 
Waarbij veel Staten ±18801980 
Veel betere zegels Een leuk geheel van dit 
schaarse gebied 

2210 INDIA & STATEN in album.ongebr/gebr 
±18501960 Uitgebreide verzameling met veel 
betere zegels Een mooie koop 

2211 DENEMARKEN in vier albums.pfr/ongebr/gebr 
Waarbij ook Groenland en DeensWestIndie 
Een zeer uitgebreide, deels dubbel verzamelde 
collectie Met vrijwel alle topnummers 18511993 

2213 DUITSE GEBIEDEN in map.vnl ongebr 
Op vijf Hawidkaartjes Waarbij Memel en Danzig 

2214 DUITSLAND in map.vnl gebr 
In twee oude rondzendboekjes met merendeels 
beter matenaal Waarbij Staten. Reich. Bund etc 
Meest goede kwaliteit 

2217 GRIEKENLAND in insteekboek.vnl pfr 
Engros Meest jaren 60 Veel zegels 

;lefonisch of per fax te bestellen 
09 0017 OOu , za 10 0016 OOu 
0017 OOu , za 10 0016 OOu 

nbours of na vooruitbetaling 
50, zijn de verzendkosten voor PPC ' 
lorama Mesdag en tegenover nr 48 
 per uur en op zaterdagen gratis) 
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F 75.00 

F 60.00 

F 225.00 

F 300.00 

F 1250.00 

F 75.00 

F 800.00 

F 1550.00 

F 225.00 

F 400.00 

F 450.00 

F 450.00 

F 750.00 

F 750.00 

12 500.00 

F 185.00 

F 700,00 

F 150,00 
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Notities onder meer aandacht voor de ßrunswicic Stor-stempels 
van Edinburgh 
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NOTITIES: BOORDEVOL 
INTERESSANTE 
ARTIKELEN 
Het jaar 1997 ligt al 
weer even achter ons. 
Desondanks draagt het 
dubbelnummer 22 /23 
van NoHties, het blad 
van de Nederlandse 
Academie voor Filatelie, 
nog dit jaartal, ook al is 
het nog maar kort gele
den verschenen. 
Het is een nummer waar
in vooral de stempellief-
hebbers aan bod komen. 
Om te beginnen een 
zeer uitvoerige studie 
van C. Janssen over het 
bekende dagtekenings
tempel 'franco met takje' 
uit de jaren 1866 tot en 
met 1876. Daarnaast 
waren er ook dagteke
ningstempels met alleen 
het takje in gebruik. De 
verschillende variaties 
van deze stempels wor
den alle opgesomd. 
Een kort artikel van 
F.S.J.G. Hermse gaat 
over het brievenbusstem
pel dat geplaatst werd 
op expressestukken die 
in de brievenbussen wer
den aangetroffen. 
Ter gelegenheid van het 
afscheiovan R. Lagerwey 
van het PTT Museum in 
Den Haaq heeft H.W. 
van der Vlist in zeer be
perkte oplage een studie 
over de puntstempels in 
Nederland uitgegeven 
(zie de rubriek Boeken
plank, 'Philatelie' van 
juli/augustus 1997). Hij 
publiceert nu alle stem
pelafdrukken die kunnen 
worden aangetroffen in 
het Stempe//x>e/( 1865-
/ 900 van het Muntcolle-

qe, de instantie die voor 
de uitgifte van deze num-
merstempels verantwoor
delijk was. Van der Vlist 
vermeldt waar dat moge
lijk is de kantoornaam en 

e datum van uitgifte. 
Van de hand van A. 
Voorbraak is een artikel 
over de Brunswick Star
stempels van Edinburgh, 
die vanaf 1863 in ver
schillende vormen een 
tiental jaren in de Schot
se hoofdstad in gebruik 
waren. 

Tenslotte heeft Notities 
ook nog een kort artikel 
over de mislukte pogingen 
om al in januari 1945 
post van de Verenigde 
Staten naar Nijmegen en 
Breda te zenden. 

EDICT VAN NANTES 
Nu in internationaal ver
band alle ogen op 
Frankrijk zijn of waren 
gericht (wereldkam
pioenschap voetbal. Tour 
de France) kunnen de 
Fransen wel wat aan
dacht voor hun - niet al
tijd even spreekwoorde
lijke - tolerantie gebrui
ken. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat alle 
Franse bladen veel aan
dacht hebben gegeven 
aan het Edict van Nan
tes, de verordening 
waarbij vierhonderd jaar 
geleden aan de protes
tanten godsdienstvrijheid 

200.000 protestanten 
het land verlieten. De 
Nederlanden profiteer
den daarvan, want die 
kregen er enkele tiendui
zenden waardevolle bur
gers bij. Zij hebben in 
belangrijke mate bijge
dragen aan wetenschap, 
kunst en handel van de 
Republiek. Misschien is 
het een goed idee om 
aan hun komst eens een 
Nederlandse postzegel 
te wijden? 

FILATELIE EN SPORT 
'Sport op postzegels' is 
voor veel filatelisten een 
geliefd thema. Waar
schijnlijk biedt het onder
werp ook goede moge
lijkheden om meer jonge
ren tot de filatelie te beke
ren. Of de manier waar
op dat deze zomer door 
de Fransen ter gelegen
heid van het wereldkam
pioenschap voetbal is ge
daan succes zal hebben 
valt te betwijfelen. De 
overvloed aan zegels, 
postwaardestukken en 
stempels was een te grote 
financiële aanslag op de 
beurs van beginnende, 
jonge verzamelaars. 

Edict van Nantes godsdienstvri|heid met een beperkte duur 

werd verleend. De volge
lingen van Calviin zou
den - zo behelsde het 
Edict - niet meer worden 
vervolgd. 

In het uitvoerige artikel in 
Le Monde des Philatélis-
tes van april jl. wordt 
echter niet vermeld dat 
nog geen eeuw later, in 
1685, Lodewijk XIV aan 
die vrijheid na de bloedi
ge Barthelomeusnacht 
weer een eind maakte. 
Het gevolg was dat zo'n 

Sport op postzegels positieve bijdrage in DBZ.. 

De Deutsche Briefmar
ken-Zeitung (DBZ) zorg
de met een special ter 
gelegenheid van dertig 
jaar Duitse Sporthilfe wèl 
voor een positieve bij
drage. In mooie kleuren
druk op fraai papier 
wordt de relatie sport en 
filatelie vanaf de eerste 
Olympische postzegels 
(Griekenland, 1896) 
boeiend en beeldend ge
presenteerd. 

VAKANTIE OP EEN 
KOOPJE 
Soms is een volstrekt par
ticulier jubileum ook net 
vermelden waard. Een 
halve eeuw geleden be
sloot een Amerikaanse 
verzamelaar, Frank D. 
Correl genaamd, om een 
goedkope buitenlandse 
vakantie te houden. Als 
reisdoel koos hij het eni
ge Franse gebied in 
Noord-Amerika, de ei
landengroep St.-Pierre & 
Miquelon. Gelegen voor 
de Oostkust van New
foundland waren deze 
eilanden in 1536 ontdekt 
door de Franse ontdek
kingsreiziger Jacques 
Cartier. Franse vissers 
vestigden zich vervol
gens in het gebied. In 
1885 kreeg St.-Pierre & 
Miquelon voor het eerst 

eigen postzegels; in 
1976 ging het gebiedje 
als overzees departe
ment Franse zegels ge
bruiken. Tien jaar later 
kregen de eilanden weer 
eigen zegels. 

Heel amusant beschrijft 
Coller in American Phila
telist (augustus 1997) 
zijn ervaringen, waarbij 
hij en Dossenf ook de ge
schiedenis van het ge
bied tijdens de Tweede 
Wereldoorlog meeneemt, 
toen de Vrije Fransen het 
bewind overnamen. Het 
kleine postkantoortje had 
nog een heleboel oudere 
zegels in voorraad. 

EEN SERIE ZONDER EIND 
Een enkele keer willen de 
Fransen wel eens een 
blik naar de andere kant 
van het Kanaal werpen. 
In Le Monde des Philaté-
listes van mei ji. staat 
een uitvoerig artikel over 
de never enaing story 
van de Machin-emissies 
van het Verenigd Ko
ninkrijk die vanaf 1967 
zijn verschenen. De ze
gels komen voor in ontel
bare variaties. Ze wer
den aanvankelijk in pen
ce en shillings uitgege
ven; later werden ze aan 
het decimale muntsys-

St -Pierre & Miquelon goedkoop reisdoel voor Amerikaan 



teem aangepast. Ze be
staan als velzegel en als 
boekjeszegels, ze zijn in 
bijzondere samenhang 
te vinden en in promotie
velletjes voor bedrijven 
en instellingen en er zijn 
versies voor Ulster, 
Schotland, Wales en het 
eiland Man. 

is dat de reden dat men 
daar bij alle andere in
drukv/ekkende groeicij
fers maar liever niets van 
wil (en laat) weten. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
In UV Nederland (Stu
diegroep Postmechanisa
tie) van februari wordt 

et is kortom een verzo
melqebied dat iemand 
eenleven lang bezig kan 
nouden. Francois Bou
langier is zo'n gepassio
neerde Machinliefheb
3er die daarover boei
snd weet te vertellen. 

NIEUWE NAAM, OUD 
iEGRIP 
Fenslotte nog even terug 
naar ons eigen land. Het 
zal u niet zijn ontgaan 
dankzij de overweldi
gende publiciteit in alle 
denkbare media en een 
Doartje overbodige nieu
ve postzegels  dat wat 
soit onze eigen trouwe 
ïn betrouwbare Konink
ijke Posterijen heette en 
Je laatste jaren als PTT 
'ost tot ons kwam nu op
ïens TNT Post groep ge
loemd wenst te worden. 
Het gaat om een samen

gaan van de expres
ienst TNT en PTT Post. 

vAaakt u zich echter geen 
:orgen: TNT staat ge
voon voor TaNTe, zodat 
ve te maken blijven krij
jen met wat we van 
)udsher liefdevol Tante 
^ost plachten te noe
nen. . 
)ie zelfde Tonte Pos laat 
ichter in haar prachtig 
■ormgegeven Jaarver
log 1997 iedere vermel
ling van de filatelie weg. 
'roeger konden we noq 
/el eens lezen dat wij fi
atelisten goed zijn voor 
;o'n 30 miljoen gulden 
)mzet. Misschien gaat 
iet in Groningen minder 
|oed omdat de verzame
aars, schuw geworden 
oor al die nieuwe post
:egels, het welletjes vin
len en afhaken. Wellicht 

een ontwikkeling uitge
legd waarmee ook de 
nietgespecialiseerde 
verzamelaar weleens te 
maken heeft. Het tref
woord is 'retourpost', dat 
wil zeggen de post die 
door ontbrekende gege
vens niet gecodeerd en 
bijgevolg niet bezorgd 
kon worden 

De Poolpostverzame
laars moeten het in ons 
land al weer jaren zon
der eigen vereniging stel
len. Het is misschien aar
dig te vermelden, dat 
België nog wel zo'n ver
eniging heeft, die een 
contactblad Poolpraat 
uitgeeft In De Gazette 
van de Filatelie van ja
nuari wordt verslag ge
daan van een Belgische 
expeditie in december 
1997 naar de hoogste 
berg van Antarctica, de 
Vinson. Bij dit verslag 
zijn ook enkele afbeel
dingen geplaatst. 

Dat de afbeeldingen op 
onze postzegels meestal 
nauwelijks bewust, lees 
oppervlakkig worden be
keken is een constatering 
in hetaprilnummervan 
het bulletin van de ver
eniging Voor het Kind 
en Maximofilie van 
april. De opmerking 
heeft meer speciaafbe
trekking op de kinderze
gels uit 1997 van ont
werper Teun Hoeks, die 
de uitgebeelde sprookjes 
op zijn eigen manier 
heeft uitgelegd. Verras
send daarbij is dat hij 
zijn ideeën eerst in teke
ningen heeft vastgelegd. 
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Voorbeeld van een retourpostshjk dot de coauteur van de rubriek 
Wij lazen voor u in de brievenbus kreeg 

Per werkdag zijn dat er 
tussen de vijl en tiendui
zend stuks, die alle naar 
Drachten worden gezon
den. Doorzoeken mede
werkers per computer de 
ontbrekende postcode 
op, die op een plaketiket 
wordt geprint en automa
tisch op het stuk wordt ge
plakt. Vervolgens wordt 
het stuk gesorteerd, door
gezonden en besteld. 

De Studiegroep Briton

nio is in het januarinum
mer begonnen met een 
oorspronkelijk in België 
uitgegeven Óverzichf 
van ae Postgeschiedenis 
en de Postmerken van 
GrootBrittannië. Naar 
het schijnt zijn er in ons 
land over dit uitgebreide 
en ook boeiende verza
melgebied in breder ver
band geen gegevens te 
vinden, waardoor aan 
een meer algemene sa
menvatting grote behoef
te bestaat. 

om deze vervolgens als 
uitgangspunt voor decors 
te gebruiken, om daar
van dan foto's te maken. 
Op die foto's figureerde 
hij zelf als hoofdper
soon, niet met de bedoe
ling zelfportretten te ma
ken, maar om als acteur 
de hoofdrol in zijn inter
pretatie te kunnen spe
len. 

In China Filatelie zullen 
met ingang van het april
nummer de Waterlow
zegels de revue passe
ren. Aanleiding daartoe 
is het jaartal 1898, nu 
honderd jaar geleden 
dus, toen voor de Chine
se Keizerlijke Post grote 
aantallen nieuwe postze
gels moesten worden be
steld. Bij deze zegels, die 
lang in gebruik zijn ge
bleven, wordt een tiental 
hoofdkenmerken onder
scheiden (o. a. kleur, pa
pier, plaat, druk, tan
ding), waardoor het ver

zamelen ervan wel ge
duld vergt maar bijzon
der dankbaar is. 

In de Schweizer Brief
markenZeitung van 
maart stoat, waarschijn
lijk in verband met een 
belangrijke veiling van 
een Liechtensteinse ver
zameling, een uitgebreid 
verhaal over het gebruik 
van Zwitserse postwaar
den in het vorstendom. In 
Liechtenstein zijn in de 
loop der tijden Oosten
rijkse, Liechtensteinse, 
Zwitserse en vervolgens 
weer Liechtensteinse ze
gels in gebruik geweest. 
Door deze ontwikkeling 
bestaan vraagtekens 

waardeaanduiding on

leesbaar maken. 

In Onder de Loupe 
(Haarlemmermeer, april) 
weet een verzamelaar uit 
te leggen dat de in maart 
verschenen drie samen
hangende waarden een 
ware aanslag op de 
beurs betekenen voor de 
liefhebber van combina
ties. Alle voor de hand 
liggende samenstellingen 
bij elkaar komen op 
f 33.60 en wie ook nog 
eens gebruikt wil verza
melen is het dubbele 
kwijt (het is daarbij nog 
maar de vraag of ge
bruikte combinaties, die 
gelopen op brief bijna 
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Liechtensteinse postgeschiedenis 
serse en Liechtensteinse zegels 

over het aantal in Liech
tenstein verkochte post
zegels van de verschil
lende landen en waar
den en over het voorko
men van Liechtensteinse 
stempels op die buiten
landse zegels. Het is 
hierdoor een dankbaar 
maar niet gemakkelijk 
verzamelgebied. 

Nu de Kersttijd alweer 
maanden achter ons ligt 
duiken er in de vereni
gingsbladen kritische ge
luiden op over de de
cemberzegels van 1997. 
De zegels zijn vanwege 
hun verwijzing naar het 
bovennatuurli|ke door 
bepaalde christelijke 
groeperingen afgewezen 
en niet gebruikt. Dit 
wordt onder andere ge
meld door De Stokvis
post (Deventer, april
nummer). Het blad meldt 
ook dat uit het buiten
land de opmerking 
kwam dat de tanding 
herinnert aan de oude 
Finse zegels. Verder zou 
de redactie van de Deut
sche BriefmarkenZei
tung (DBZ) het een duis
ter produkt hebben ge
vonden, waarvoor een 
handleiding nodig is om 
de voorstelling te begrij
pen. Ook de kleuren 
konden geen genade 
vinden; ze zouden de 

voorbeeld van een stuk met Zwit

nooit voorkomen en dus 
in hoofdzaak 'postfris 
gebruikt' worden aange
schaft, echt een aanwinst 
voor de verzamelaar 
zijn, red. ). 

Rotterdammers van de 
oude garde kennen nog 
wel de naam van dokter 
Bijsterveld, de 'waterkij
ker' met een bloeiende al
ternatieve praktijk, vooral 
tussen de twee wereld
oorlogen. Een dienstorder 
uit 1921 verwijst naar 
zijn activiteiten, aange
zien de post hinder on
dervond van de per post 
opgezonden flesjes urine, 
die vaak onvoldoende 
waren verpakt. De loket
ambtenaren mochten ver
langen dat de voor de 
'dokter' bestemde pakjes 
werden geopend en ze 
mochten ook onvoldoen
de verpakkingen weige
ren. Waalzegel (Nijme
gen, maart) heen dit be
richt opgerakeld. 

Brepost (Breda) laat in 
het meinummer enkele 
afbeeldingen zien van 
het brandstempel. Het is 
in 1901 korte tijd in Den 
Haag in bedrijf geweest 
als proef om postzegels 
ongeschikt te maken 
voor hergebruik. Al snel 
bleek dot zo'n stempel 
ook de inhoud van brie
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ven aantast, waardoor 
de proef na twee maan
den al weer werd beëin
digd. De stempels van dit 
type zijn daardoor niet 
in brede kring bekend. 

Met technische en redac
tionele hulp van l'Echo 
de la Timbrologie is het 
Franse Bondsblad onder 
het mes gegaan. Het 
aprilnummervan La Phi
latelie Fran^aise laat het 
resultaat van de aderla
ting zien. Voor een lief
hebber van dot blad, zo
als uw redacteur, is dat 
een droevige vertoning. 
Het eens zo fiere blad 
met rijke inhoud aan the
matische en traditionele 
artikelen heeft nog wel
geteld zestien pagina's, 
inclusief wat adverten
ties. Eerlijk gezegd: de t i
tel 'Bondsblad' is ge
woon een aanfluiting ge
worden en dat is uiter
mate jammer. 

Het blad Franco uit Stel
lingwerf is begonnen met 
een klein overzicht van 
de vaak raadselachtige 
aanduidingen die op 
veel buitenlandse zegels 
en/of afstempelingen 
voorkomen. In het april
nummer, dat zich met 

Nepal bezighoudt, 
draagt het artikel de wat 
verwarrende titel 'post
zegeltaal', maar de in
houd laat geen twijfel 
bestaan over de ware 
bedoeling. Gehoopt mag 
worden dat in volgende 
nummers ook andere 
landen dan Nepal aan 
de orde zullen komen. 

De Internetpagina van 
het maandblad Philatelie 
blijkt voor een aantal ver
enigingsbladen een goe
de bron te zijn voor riet, 
als aanvulling, opnemen 
van allerhande filatelisti
sche wetenswaardighe
den. Dot is heel inspire
rend om te constateren. 
Om geen van de bladen 
tekort te doen worden bij 
deze vermelding geen 
namen vermeld. 

In Deutsche Post van 
april, het blad van de 
Duitslandverzamelaars, 
is een stukje postgeschie
denis te vinden dat is ge
wijd aan de postdienst 
van Thurn und Taxis : een 
Duitse postdienst zonder 
grondgebied, zoals de 
auteur zelf zegt. Maar 
het zeldzaamste aan 
deze postdienst is toch 
wel de continuïteit ervan. 

Nederlandse briefkaart van 1 januari 1871 
met het foutief gebruikte stempel 'francotak|e' 

Ontstaan aan het einde 
van de vijftiende eeuw, 
omstreeks 1490, en on
onderbroken in handen 
van een en dezelfde fa
milie, tot aan de Duitse 
eenwording in de tweede 
helft van de negentiende 
eeuw, in 1867. Dat mag 
toch met recht wel een 
fenomenale prestatie 
worden genoemd. 

De Engelse Nederland
verzamelaars hebben 
een jubileum gevierd (het 
150ste nummer van het 
blad). Getuigenis daar
van is te vinden in het 
maartnummer van The 
Netherlands Philatelist, 
waarin van zesentwintig 
leden hun favoriete al
bumblad, volledig in 
kleur, is opgenomen. 
Wat verzamelen die le
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den dan 
wel? Sa
menge
vat zijn 
er brie
ven: 
twee 
16e 
eeuwse 
Corsinibrieven uit Ne
derland naar Londen, 
een andere eofilatelisti
sche Nederlandse brief 
uit de 18e eeuw en ver
der vijf exemplaren tus
sen 1853 en 1885 plus 
drievan 1923,1924, 
1944. Daarna volgen 
acht bladen met bijzon
dere zegels. Niet alle
daags is een verder een 
briefkaart van 1 januari 
1871, met hetfoutief 
gebruikte  francotakje 
stempel. 
Van NederlandsIndië 

Èo: 

Twee zogenoemde Corsinibrieven die in de zestiende 
eeuw van Nederland naar Londen werden gezonden 

zijn er stukken uit 1896, 
1^37,1939 en 1947. 
Ook luchtpoststukken zijn 
mooi vertegenwoordigd 
met eerste vluchten uit 
1920 en 1924, vervol
gens 1941 (Den Haag
New York tijdens de be
zetting), een stuk Rotter
damCanton uit 1938 en 
een NederlandsIndische 
gecensureerde briefkaart 
van 26 februari 1942 
(val van Java; stuk ver
moedelijk niet verzon
den). Alles bijeen een 
boeiend geheel. 
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DEN HAAG OF 'S-GRAVENHAGE? 
TNT Post ömep brdt mä trcäk M R A VAN OER FLIER, 'S -GRAVENHAGE 

De kwestie wordt zelfs in het Nieuwe Stijlboek yan De Vb/Mranf behandeld: is 
het nu Den Haag of behoort het 's-Gravenhage te zijn? In de nu volgende bijdrage 

wordt gewag gemaakt van een opmerkelijke cultuuromslag bij de onlangs van 
KPN afgesplitste TNT Post Groep. 

r 197 

AFZENDER 

lempel van 28 mei 197ó Den Haag Centraal versus 's-Grovenhage 

A. Rechtsvorm, naam en zetel van de partijen bij de splitsing 

1. Koninklijke PTT Nederland NV, een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, geves
tigd te Groningen. 

2. TNT Post Groep N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te 
Den Haag. 

iomplete cultuuromslag Den Haag m plaats van 's Gravenhage 

^ T P C 
^ , ^ B ^ T N T P O S T G R O E P 

Het nieuwe logo van de 'multinational' 
TNT Post Groep 

is het 's-Gravenhage (afbeel
d ing) . 
Er moet wel bij gezegd wor
den dat de Post altijd wel zo 
sportief was om brieven met 
een adres in Den Haag - of 
zelfs in Scheveningen - gewoon 
te bezorgen. 
En nu gaat de Post los van het 
vertrouwde KPN alleen ver
der. Op de laatste gecombi
neerde aandeelhoudersverga
dering van KPN werd een 
'voorstel tot splitsing' van de 
aandelen gedaan. En wat le
zen we daar? Het volgende: 
'TNT Post Groep N.V., een 
naamloze vennootschap naar 
Nederlands recht, gevestigd te 
Den Haag.' Kunt u zich voor
stellen dat schrijver dezes 
even met zijn ogen knipperde 
toen hij dat las? 
Overigens is die TNT Post 
Groep een indrukwekkend 
bedrijf geworden. De postbe
zorging binnen Nederland is 
nog slechts een onderdeel; 
het bedrijf werkt nu over de 
gehele wereld. 'Tante Pos' is 
een multinational geworden. 
Maar 'filatelie' wordt nog wel 
uitdrukkelijk onder de werk
zaamheden vermeld, dus post
zegels uitgeven zal ze nog wel 
even blijven doen. 

)oit waren ze allebei een 
tdatsbedrijf, de Posterijen en 
Ie Spoorwegen. De Post be-
on onder het departement 
an Financiën - men zag er 
oit iets fiscaals in - maar la-
ix\ ressorteerden beiden on-
er 'Verkeer en Waterstaat', 
"och waren ze het op één 
unt principieel zeer oneens, 
lamelijk over de schrijfwijze 
ie gebruikt moest worden 

voor het 'grootste dorp van 
Nederland'. Op de stations 
en in het spoorboekje vond 
men nooit iets anders dan 
Den Haag. Maar de Post ken
de alleen maar 's-Gravenhage. 
Wie adreswijzigingskaarten 
liet drukken en bij de op
dracht Den Haag schreef kon 
er zeker van zijn dat op de af
geleverde kaarten toch 's-Gra
venhage stond. Een prachtig 

voorbeeld van deze verschil
lende opvattingen naast el
kaar vinden we in de stempel-
vlag bij de opening van het 
vernieuwde Centraal Station 
in Den Haag. In die vlag - ver
antwoordelijkheid van de 
Spoorwegen - zien we Den 
Haag Centraal. Zo heette het 
station inderdaad. Maar in 
het datumblokje - verant
woordelijkheid van de Post -

FOSTCAWTOO« T c 
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Zegel uit 1954 met postkantoor na
tuurlik met Inschrift 's-Graven/iage 



PLAIUK 
'Dit boek is bedoeld als 
een eerbetoon aan die 
Nederlanders die zich 
hebben ingespannen om 
deel te worden van de 
geschiedenis van India'. 
Met die opdracht begint 
Communicat ion His
tory of the Dutch in 
inclia van R. Vaidya-
nadhan. De geschiedenis 
van de posterijen in Ne-
derlands-lndië is uitvoe
rig gedocumenteerd, 
zegt de auteur, maar dat 
geldt niet voor de wijze 
waarop de verbindingen 
werden onderhouden 
door de concurrenten 
van de VOC in zuidelijk 
India. Onder meer daar
toe geïnspireerd door 
Brieven van Malabar, 
geschreven door Jacob 
Canterwisscher, een 
geestelijke die van 1717 
tot 1723 in Cochin ver
bleef. Cochin, een ha
venstad aan de westkust 
van India, werd niet lang 
daarna - in 1733 - door 
de Hollanders veroverd. 
De stad fungeerde lange 
tijd als spil van de activi
teiten van onze toenmali
ge landgenoten in India, 
die zich ook vestigden in 
Pulicat, Tirunelveli, Neg-
apatam, Surat, Goo en 
hloughly (Bengalen). In 
zijn boek, dat niet alleen 
postale maar ook andere 
aspecten van de geschie
denis van de bewuste ge
bieden behandelt, wordt 
het destijds gehanteerde 
postsysteem beschreven. 
Vaidyanadhan zegt dat 
iedereen die belangstel
ling heeft voor postge-
schiedenis geïmponeerd 
moet raken door de ge
degen en doordachte 
opzet van dat systeem. 
Communication i-listory 
of the Dutch in India is 

" een interessante publica-
=- tie met veel afbeeldinjgen 
"^ van documenten uit de 
S 'Hollandse tijd' in India. 
!^ Jammer genoeg is de 

2 prijs aan de pittige kant. 
^ Communication History of tiie 
\ Dutch in India door R. Voidya-
— nadhan; 46 pp ge'ill. (z/w), 
^ formaat A4 (oblong). Uitgege-
- , ven door de outeur. Verkrijg-
uj baar door het zenden van 
3 £ 20.- aan R. Vaidyanadhan, 
1- 104/S-4, Novin Apartment 
2 Vanniar Street, Choolaimedu, 
X Madras 600 002 (India). 
a. 

5M Dankzij de automatise-
Jw ring op de redactie van 

de Duitse catalogusuitge
ver Schwaneberger in 
München zitten zo lang
zamerhand alle postze

gels diewaar ook ter we
reld zijn verschenen 'in 
de computer'. Dat maakt 
het niet alleen heel ge
makkelijk om de wereld
catalogus die we onder 
de naam Michel kennen 
continu bij te werken en 
te verbeteren, maar het 
vergemakkelijkt ook het 
maken van catalogi van 
deelgebieden, zoals on
langs is gebeurd met de 
zegels van de Scandina
vische landen en die op 
het thema Verenigd Eu
ropa/ Verenigde Naties. 

MICHEL 
SKANDINAVIEN-KATALOG 1997/98 

Aan de nieuwe editie 
van de Michel Skan
d inav ien -Kata log 
valt - althans in prijstech-
nisch opzicht - niet zo 
veel te beleven. Het ver-
zamelgebied is als het 
om de noteringen gaat 
bijzonder stabiel. Slechts 
de prijzen van de oude 
zegels van Noorwegen 
en die van IJsland van 
vóór 1945 vertonen een 
lichte stijging. Prijsdalin
gen komen nauwelijks 
voor. Los van dit aspect 
is ook deze editie van de 
catalogus weer zoals we 
van Michel gewend zijn: 
degelijk, volledig en be
trouwbaar. Behalve De
nemarken, Noorwegen, 
Zweden, Finland en IJs
land worden ook de 
l^aeröer. Groenland, 
Aland, Deens West-
Indië, Karelië, Nordin-
qermanland en Sleeswijk 
behandeld. 

MICHEL 
CEPT/UNO-Katalog 1997/98 

Over de andere hier be

sproken catalogus, de 
Michel CEPT /UNO-
Kata log , is de Michel-
redactie in zijn voor
woord nog korter. Ge
meld wordt dat de in
houd van dit deel met 
veel zorg is nagelopen 
en aangevuld. Aan het 

rijzenrront is het opmer-
:elijk stil: alleen enkele 

uitgiften van Zwitserland, 
bestemd voor internatio
nale instellingen, kregen 
een iets hogere notering. 
Michel Skandinavien-Katalog 
/ 997/ ; 998; 512 pp., gei1l. 
(z/w), tormaat 15x20 cm. Uit-
geĝ even door Schwaneberger 
Verlag, München (Duitsland). 
Verkriigbaar bij de vakhandel. 
Prijs f 00.00. 

^; 

Michel CEPT/UNO-Katalog 
/997//998; 400 pp., geif 
(z/w), formaat 15x20 cm. Uit-

-i|gb( 

Een complete wereldca
talogus in één handzame 
band: dat was in lang 
vervlogen tijden heel ge
woon. Wie tegenwoor
dig informatie over alle 
in de wereld uitgegeven 
postzegels bij de hand 
wil hebben moet echter 
een fors deel van zijn 
boekenkast vrijmaken. 
Gelukkig is er voor ver
zamelaars die kunnen 
volstaan met een heel 
beknopte opsomming 
van alle uitgegeven post
zegels een uitkomst: de 
B r i e f m a r k e n k a t a l o g 
G a n z e W e l t van Ri
chard Borek. In één deel 
van fors formaat (30 bij 
22 centimeter) en met 
een omvang van 476 
pagina's wordt een op
somming gegeven van 
alle postzegels van alle 
landen, met één enkele 
illustratie per land, met 
de nummering van Mi
chel en met een eigen 
prijsnotering. Er wordt 
geen acht geslagen op 
tanding-, kleur- of ande
re verschillen. Ook 
dienst-, port- en auto
maatzegels zijn niet op
genomen, uitgezonderd 
die van Zwitserland en 
de DDR. De prijzen gel
den voor postfrisse ze
gels. Voor thematische 
verzamelaars zijn met 
behuip van kleine sym
bolen diverse themati
sche categorieën aange
geven. (HG) 

Briefmarkenkatalog Ganze 
Welt; 476 pp., geiH, (z/w), for
maat A4. Uitgegeven door Ri
chard Borek venag, Duitsland. 
Prijs: onbekend. 

Zo'n duizend verschillen
de luchtpostbladen en 
aanverwante stukken 
staan beschreven in een 
catalogus die onlangs 
verscheen in Engeland. 
Onder de titel GB Col
lector's Da tabase -
A e r o g r a m m e s be
handelt samensteller, dr. 
P.R. Adby, alles wat er in 
het Verenigd Koninkrijk 
in de loop der tijd uitge
geven is op het gebied 
van post(waarde)stukken 
bestemd voor verzending 
per luchtpost. 
Onder aerogrammes of 
luchtpostbladen worden 
niet alleen de 'normale' 
luchtpostbladen gecata
logiseerd, maar ook 
luchtpostbladen voor ver
zending naar Britse 
krijgsgevangenen tijdens 
de Tweede Wereldoor
log, ongefrankeerde 
luchtpostformulieren en 
particulier vervaardigde 
luchtpostbladen met offi
ciële waarde-indruk 
[stamped to order). On
der de geïllustreerde 
luchtpostbladen nemen 
de Christmas aerogram
mes een belangrijke 
plaats in, en bij de regio
nale uitgiften zien we 
niet alleen de bekende 
Scotland aerogrammes, 
maar ook de speciale uit
giften voor Wales uit de 
jaren '70. 

Het grootste deel van de 
catalogus is gewijd aan 
letter cards (vouworie-
ven), air letters (de oude 
aanduiding voor lucht-
postbladetT) en aero
grammes die speciaal 
uitgegeven werden voor 
de Britse strijdkrachten 
overzee. De oudste 
exemplaren uit deze af
deling dateren uit 1941 
en waren bedoeld om de 
soldaten in het Midden-
Oosten op een goedkope 
manier te laten corre
sponderen met het thuis
front. De formulieren wa
ren gratis en moesten ge
frankeerd worden met 
een postzegel van 3 pen
ce. tHet boeiende van 
deze en latere militaire 
luchtpostbladen (vele met 
voorgedrukte wensen) 
ligt mede in de vele stem
pels, censuurmerken en 
dergelijke die men er op 
gebruikte exemplaren 
aantreft. 
In het laatste gedeelte 
van het boek worden de 
luchtpostbladen van de 
Britse eilanden Guern

sey, Jersey en Man be
schreven, alsmede die 
van Ierland (de repu
bliek). 
Voor gespecialiseerde 
verzamelaars is dit boek
je een aanrader. De be
schrijving van de stukken 
is vaak wat summier, 
maar onderlinge ver
schillen tussen de uitgif
ten worden goed duide
lijk gemaakt. Bij de 
waardebepaling wordt 
gebruik gemaakt van let
ters, variërend van cate
gorie B (10-20 p.) tot ca
tegorie N (£ 1.000,- en 
meer). 
Dit boekwerk is vervaar
digd op basis van een 
grote filatelistische gege
vensbank, waarin alle 
Engelse postzegels sinds 
1840, alle postzegel-
boekjes en luchtpostbla-
den ilitgebreid staan be-
schreven. Men heeft de 
gegevens over luchtpost
bladen uit deze databa
se nagenoeg ongewij
zigd overgenomen, er il
lustraties aan toege
voegd en er een ring-
bandje omheen gedaan, 
waardoor de informatie 
ook beschikbaar is geko
men voor de vele verza
melaars die geen com
puter gebruiken.(JS) 

GS Collector's Database - Aer
ogrammes. Air Mail Letter 
Cards and Air letters door P.R. 
Adby; 100 pp., formaat A5, 
geïllustreerd (zwart/wit). ISBN 

953116301. Uitgever: QB 
Software, 4 Haslewood Close, 
Smarden, Ashford, Kent, TN27 
8NY Groot-Brittannië. Prijs (in
clusief port) £ 12.50 per Euro
cheque of credit card. 

Toen Ronald F. Sudbury 
in 1976 zijn handboek 
The Bicycle and the Pos
tage Stamp ten doop 
hield, was de hobby 
voor een verzamelaar 
van het thema 'fiets' nog 
heel overzichtelijk. De 
auteur van het eerste 
handboekje op dit ge
bied kon volstaan met 
een chronologische aan
pak. 
Inmiddels is een aantal 
zaken fors geëvolueerd. 
De studie naar dit thema 
heeft meer diepgang ge
kregen en het aantal uit
giften is enorm toegeno
men; het gebied is nu 
voor een beginner bijna 
niet meer te overzien. 
Het wordt dus tijd voor 
een nieuwe generatie 
thematische nandboeker 
en voor Internet. 
Veel verzamelaars van 



het thema volgden eerst 
nog het voorbeeld van 
Sudbury, die in 1981 
een geactualiseerde en 
verbeterde versie liet ver
schijnen onder de naam 
Stamp collecting for the 
cyclist. Kort daarna ver
schenen in diverse lan
den en talen completere 
lijsten, vaak met referen
ties naar de bekende we
reldcatalogi. In ons land 
rolde een Nederlandsta
lige catalogus uit de 
icnrijfmachine van A. 
leijk uit Venray (later 
/oorschoten). Piet Hein 
Hilarides uit Leeuwarden 
naakte een verdienstelij
ce  eerst nog met de 
land geschreven  chec
klist in zijn geliefde Fran
>e taal (onder meer on
Jer de naam La bicyclet
e dans la philatélie). 
v\arco Tibbe uit Purme
end volgde dat op de 
^vertcatalogus geörien
eerde voorbeeld (Vé/o
e//e), maar stapte in de 
jitdroai van zijn steeds 
:ompleter wordende 
:omputerbestand over 
)p het Engels {Bicycles 
3n stamps). Diverse ge
actualiseerde versies van 
Je publicaties van de 
liervoor genoemde au
eurs/uitgevers zagen 
.indsdien het licht. Mar
:o Tibbe gaf apart een 
.peciale versie uit van lo
cale, militaire en niet
>ostale zegeluitgiften. 
Sehalve deze staaltjes 
'on huisvlijt had het 
nerk Alotobécone als re
atiegeschenk in 1980 al 
ien boek uitgebracht met 
!en geografische inde
ing. Alle zegels, voort
:omende uit de collectie 
■an René Geslin (Parijs), 
:ijn daarin fullcolor ar
lebeeld op een zwarte 
jlanzende achtergrond. 
)at idee is in 1985 ten 
)ehoeve van een Japans 
riuseum nagebootst. Een 
indere 'gelikte' uitgave 
an de Parijzenoar rolde 
1 1988 van de pers. Dit
riaal in zwart/wit en ge
londen in een linnen 
aft. De titel Le cycle et la 
)oste is identiek aan die 
an de verzameling van 
ijn medeauteur Jean
ierre Mangin. Vooral 
et posthistorische ge
eelte daarin is indruk
wekkend. 

Aaar ook dit boek is ver
e van compleet. Niet al
sen door de nieuwtjes, 
laar door steeds meer 
archeologische' vond
ten van bijvoorbeeld le
en van de Bicycle 
tamps Club. Een van 
en, Steve Malone, 

houdt een prachtig actu
eel handboek bij. Illu
strated Bike on Stamps, 
waarin alle moderne 
computertechnieken wor
den toegepast, zoals 
gescande afbeeldingen 
in kleur en positiebepa
lingen in het vel. Van 
deze uitgave moeten niet 
alleen maar papieren af
drukken worden ge
maakt  ze hoort ook 
hoognodig op een web
site op Internet thuis. 

Blijft de aloude boek
drukkunst nog nodig? Ja
zeker, dat bewijst Dan 
Gindling met zijn nieuwe 
boek Bicycle Stamps 
(ISBN 0933201788). 
Hij doorbreekt de wed
loop naar compleetheid 
en bedient vooral de be
ginnende verzamelaar, 
maar ook de enthousias
te fietser die nog weinig 
van filatelie weet. Zijn 
boek is een sieraad, ge
bonden met gouden let
ters op de rug en volle
dig in kleur gedrukt op 
mooi papier. 
Zijn indeling is speels en 
wisselend filatelistisch en 
thematisch. Een hoofdstuk 
als 'Fouten op postzegels' 
doet het altijd goed en 
ook allerlei praktische in
formatie zoals verklaring 
van termen, adressen en 
een boekenlijst ontbreken 
niet. Onverwacht is een 
hoofdstuk met interviews 
met vier postzegelontwer
pers. 
De gevorderde verzame
laar zal vergeefs zoeken 
naar allerlei variaties in 
kleur of tanding, maar 
de gewone fietsliefheb
ber Kan smullen. Mis
schien zorgt dit boek wel 
voor een aanwas van 
verzamelaars van het 
thema 'fiets'. (M. Scheer) 
Bicycle Stamps  Bikes and Cy
cling on the World's Postage 
Stamps door Dan Gindling Uit
gegeven door Motorbooks Intl., 
729 Prospect Ave, P.O. Box 1, 
Osceola W l (VS). Prijs $ 24.95. 

In feite staat de perfecte 
recensie al op de kaft: 

'Inventarisatie van alle 
15.000 huidiqe en voor
malige Nederlandse ge
meenten, steden, wijken, 
dorpen en vooral buurt
schappen. Lees en kijk
boek met een schat aan 
acbterqrondinformatie 
over cfe Nederlandse cul
tuurhistorie, infrastruc
tuur, natuur, milieu en 
bezienswaardiqheden.' 
Frank van den Hovens 
geesteskind. De Topo
grafische Gids van 
Nederland, mag dan 
pos na een soort olifants
dracht ter wereld zijn ge
komen, het was het 
wachten wel waard. Op 
de bijna achthonderd 
dichtbedrukte, fraai 
vormgegeven pagina's 
die zijn magnum opus 
(tot nu toe aan, want hij 
heeft nog veel meer 
plannen) telt is precies 
datgene te vinden wat de 
kafttekst belooft. En wie 
nu denkt dat zo'n ambiti
euze aanpak een on
overzichtelijke opeensta
peling van feiten, feitjes, 
gegevens, illustraties en 

wat dies meer zij tot ge
volg zal hebben, wel, die 
heert het mis. Dankzij de 
strikt alfabetische opzet 
van het handboek is de 
weg erin gemakkelijk ge
vonden. tlet is zo'n boek 
dat je in je handen moet 
heboen gehad om er de 
mogelijkheden van te 
zien. Vvant het is niet al
leen een publicatie die f i
latelisten (en dan met 
name de posthistorici on
der hen) zal weten te 
boeien. Ook prentbrief
kaartenverzamelaars, 
genealogen, heemkundi
gen en zelfs doorsnee
Nederlanders kunnen er 
plezier aan beleven. Dat 
komt niet in de laatste 
plaats (de omslag maakt 
er ook gewag van; zie 
hiervoor) omdat de na
druk in dit boek ligt op 
kleine dorpen en buurt
schappen, woongemeen
schappen die in andere, 
meer populaire' boeken 
onderbelicht blijven. De 

publicatie is ruim geïllus
treerd, maar zelfs zon
der die verluchting zou 
het al de moeite waard 
zijn om het onder hand
bereik te hebben. V\/ie er 
elke dag een plaatsje in 
opzoekt kan meer dan 
veertig jaar vooruit. Om 
nog maar te zwijgen van 
de enthousiastelingen 
(Frank van den Hoven 
zou er een kunnen zijn) 
die trachten alle ge
noemde 'stekjes' met een 
bezoek te vereren. 
Als u gek bent op na
slagwerken luidt het ad
vies: niet op de prijs let
ten, gewoon kopen. (AK) 

De Topoqrafische Gids van Ne
derland door Frank van den Ho
ven. 800 pp., geill. (z /w) , for
maat 17x24.5 cm, geb. Uitge
geven door Filatop Amersfoort. 
Te bestellen door F129.95 (incl. 
verz.) over te maken op Post
bankrekening 4752860 t.n.v. 
Uitgeverij Filatop, Amersfoort. 

Ter gelegenheid van de 
zestigste verjaardag van 
de filatelistenvereniging 
De Verzamelaar uit Bus
sum stelde Ot Louw een 
opmerkelijk en origineel 
boek samen: Europa 
geperforeerd. Origi
neel is het onderwerp 
(een beschrijving van de 
Europese geschiedenis 
van de afgelopen 150 
jaar aan de hand van 
postzegels) en opmerke
lijk de toegevoegde 
waarde van het boek: 
het bevat alle voorko
mende Inschriften en op
drukken op de zegels 
van Europese staten, 
staatjes, bezette gebie
den, stadsstaatjes enzo
voort. Ondanks de vrij 
eenvoudige produktie

methode ziet het boek er 
verzorgd en fris uit. Dat 
is niet in de laatste plaats 
te danken aan het grote 
aantal illustraties (1.200 
zegels plus 130 kaarten). 
Louw behandelt de stof 
aan de hand van het 
kompas: hij begint in het 
Noorden, bij IJsland, en 
eindigt in het Zuiden, 
met Malta. Gelukkig is er 
een uitgebreid register 
('Geografische index') in 

het boek opgenomen, 
zodat het niet alleen als 
een interessant leesboek 
ter hand kan worden ge
nomen, maar ook als 
een nuttig naslagwerk. 
(AK) 
Europa geperhreerd door Ot 
Louw; 2o6 pp., geiH. (z /w) , for
maat A 4 , gelumbeckt. Uitgege
ven door de auteur. Te bestellen 
door f 59.50 (incl. verz.) over te 
maken op Postbankrekening 
728450 t.n.v. Ot Louw Bussum, 
o.v.v. 'Europa geperforeerd'. 
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Het schitterend verzorg
de boek De Scheeps
post 16001900 
(deel 1, Nederland
Oostlndië) is een be
langrijke aanwinst voor 
de filatelie. De bekende 
posthistoricus C. Muys 
schrijft in het voorwoord 
dat de auteur, Claude 
Delbeke, erin is geslaagd 
een complexe materie 
samen te vatten tot een 
goed gedocumenteerd 
en leesbaar werk. Dat de 
auteur vele jaren heeft 
besteed aan archiefon
derzoek wordt meteen 
duidelijk: het boek bevat 
vele reistabellen van bui
tenlandse en Nederland
se schepen en is verder 
voorzien van uitvoerige 
gegevens over de ge
bruikte stempels. Achter
eenvolgens komen aan 
bod de Vereenigde 
OosHndische Compagnie 
(16021800), de scheeps
gelegenheden (1810
190Öj, de overlandmail 
(18371900), de Stoom
vaartmaatschappij Ne ~ 
derland (18711906) en  ; 
de Rotterdamsche Lloyd 
(18831904). S 

Zoals Muys terecht op 1^ 
merkt: het is een bijzon ^ 
der leesbaar boek dat = 
door zijn smaakvolle op ^ 
maak en de uitstekende Z 
illustraties een plaats ver T, 
dient in de boekenkast ;;: 
van iedereen die voor ^ 
Nederlandse scheeps 2 
post belangstel I i ng heeft. ï 
fAK) ^ ^ ^ 

De Nederlandse Scheepspost J Q I 
door CJ.P. Delbeke; 3 4 4 p p . , 
ge'ill. (z /w) , formaat 17x25.5 
cm. Uitgegeven door de auteur. 
Te bestellen door f 105. over te 
maken op ABN/Amrorekening 
45.03.05.821 t.n.v. C. Delbeke. 



In deze rubriek vindt u reacties en vragen van lezers 
Bi|drogen Klipper 2,1276 BP Huizen leletox 035 5240926, E mod pMatek&ip nl 

Sluit geen originele stukken ol zegels, moor goede Ueiirenkopieen bi| 
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Houd uw tekst kort en sni|d bi| voorkeur actuele onderwerpen oon 
Er K veel aanbod voor deze rubriek, het kon geruime tqd duren voor uw brief wordt opgenomen 

POSTCODE *" 

EEN BIJZONDERE STRAAT 
Tijdens onze vakantie in 
West-Australië kwamen 
we in het plaatsje Manji-
mup een opvallende 
straatnaam tegen Voor
al verzamelaars van 
postzegels zullen het een 
opmerkelijk straatnaam
bordje vinden. 
W . Rovers 
Tilburg 

ONEIGENLIJKE 
DIPLOMATIEKE POST 
Terwijl ik op zoek was 
naar zogenoemde pouch 
mail - waarmee ik post
stukken bedoel, voorzien 
van buitenlandse (niet-
Amerikaanse) postzegels 
maar ontwaard met een 
poststempel van Was
hington D.C. - kwam ik 
bijgaand couvert van Su
matra tegen. 
Bij de pouch mot/waar
voor ik belongstelling 

heb gaat het meestal om 
particuliere brieven die 
naar het oordeel van de 
staf van de diplomatieke 
dienst beter niet met de 
normale post konden 
worden verzonden. De 
schrijver van zo'n brief 
kreeg in dat geval toe
stemming om zijn of 
haar brief met de diplo
matieke post [diplomatic 
pouch] te verzenden, 
maar er moesten dan 
wel ter plaatse gangbare 
zegels worden geplakt 
om de posterijen in het 
ontvangende land te mis
leiden Zulke enveloppen 
dragen vaak het hand-
stempel Postage paid in 
the country indicated by 
the stamps ('port betaald 
in het land dot om de ze
gels wordt vermeld') of 
woorden van gelijke 
strekking. In Washington 
werden deze brieven 

vtixT • ^ , C/o^yuif 

^ Voorziide aanduiding Hollande en de stempels Aan port onderwor-
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Voorzi|de aanduiding Hollande en de stempels Aan port ondenvar 
pen dienstbnef en Ministerie van Buitenlandsche Zaken 

door Binnenlandse Za
ken doorqeieid naar de 
normale kanalen, het
geen de afstempelingen 
met de tekst Washington 
D.C verklaart 
De aantekening op de 
achterzijde van de enve
lop die ik bedoel werd 
kennelijk aangebracht 
door een verzamelaar. 
Uit de tekst blijkt dat 
deze brief ook de reis 
per diplomatieke koerier 
maakte, alvorens in Den 
Haag aan de normale 
poststroom te worden 
toegevoegd 
Ik heb een paar vragen, 
wat is de betekenis (let
terlijk zowel als impliciet) 
van de twee stempels 
aan de voorzijde van de 
envelop? Geeft het in een 
ovaal geplaatste cijfer 
('5' oPó', het stempel is 
te onduidelijk om hier
over duidelijkheid te kun
nen verkrijgen) aan dat 
het port op Sumatra 
werd voldaan? Als dat 
zo is, waarom is dan een 
portzegel geplakt^ Gaat 
het soms om een onwe
tende postbode^ 
Als er lezers zijn die in
formatie over dit type 
poststuk hebben dan no
dig ik ze graag uit hun 
kennis in Philatelie' aan 
mij door te geven. Het 
zal duidelijk zijn dat ik 
elke inlichting - hoe klein 
ook - op prijs stel. 
Barth H e a l e y 
Port Washington (VS) 

ZEGELS VAN DE VLOER 
Ten tijde van de politio
nele acties in Neder-
tands-lndië, omstreeks 
1947/1948, heb ik een 
aantal oude, vuile zegel
stroken en veldelen van 
de vloer van een verlaten 
en leeggeroofd postkan
toor geraapt. 
Al die jaren heb ik de 
zegels (of het postzegels 
zijn weet ik niet) angst-

Op de grond gevonden 
het posfeegels of niet^ 

völlig bewaard. 
Misschien is er iemand 
die me kan vertellen om 
wat voor zegels het hier 
gaat? 
G . v a n Beek 
Putten 

NA FAGOT NU LIER OP 
POSTZEGELS GEZOCHT 
In 'Philatelie' van decem
ber 1997 vraagt Rolf van 
der Geest uit Haarlem of 
er zegels bestaan met 
een fagot Helaas: ik kan 
hem er niet aan helpen. 
Door zijn oproep word ik 
echter wel op een idee 
gebracht. Ik ben met de
zelfde 'spaarwoede' be
smet als de heer Van der 
Geest Bij mij gaat het 
niet om de fagot, maar 
om het snaarinstrument 
de lier. Zo'n lier ziet er 
ongeveer zo uit als bij
gaande tekening toont. 

Ik zou op deze plaats 
een heel (lyrisch) verhaal 
over het instrument kun
nen vertellen, maar waar 
het om gaat is dat ik 
graag zou willen weten 
of er postzegels zijn 
waarop afbeeldingen 
van de lier te vinden zijn 
Jan M . v a n Di jk 
De Lier 

EEN POSTSTUK WAAR 
EEN LUCHTJE AAN ZAT 
Onderstaand poststuk, 
dat enigszins besmeurd 
bij mijn werkgever (de 
Afgemene Levensherver
zekering Maatschappij) 

arriveerde, ging verge
zeld van een verklaring 
van de directeur van het 
expeditieknooppunt Rot
terdam De tekst luidt: 
'Door het in de brieven
bus werpen van dierlijke 
faecaliën werd een door 
u verzonden (sic) post-
zending besmeurd. Aan
gezien doorzendinq re
delijkerwijs mogelijk 
was, treft u hierbij de 
postzending aan De 
zending werd zoveel 
mogelijk schoongemaakt 
en ontsmet.' 
Enerzijds vind is dit een 
voorbeeld van goede 
service van PTT Post, an
derzijds vond ik de tekst 
van de brief toch wel ko
misch 
M r R J . de N e r é e tot 
Babberich 
Aerdenhout 

VERSCHOVEN ZILVER 
Heeft Enschedé moeite 
om de zogenoemde za-
kenpostzegels op rollen 

f)erfect af te leveren? Het 
ijkt er op. De kleur zilver 

- die kennelijk als laatste 
wordt aangebracht - i; 
vaak wat verschoven 
Op het exemplaar dat ik 
voorleg is de afwijking 
erg groot de drukgang 
zilver blijkt hier ca. twee 
millimeter naar links te 
zijn verschoven - die is 
daardoor gedeeltelijk op 
de '8 ' en de 'O' terecht 
gekomen. Verder is het 
zegeltje niet erg goed 
gecentreerd, het jaartal 
1997 valt er bijna af. 
Uiteraard ben ik erg ge
lukkig met deze zegel. 
A. Sieval 
Bennekom 

A u de Midüch Advu 

^^ 
Algemene Levenshervenekering 
Maatschappij nv 

PoitW 1^ 
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[HANDEL EN WANDEL VAN 
MORDJYSK FRIMAERKEN 
Stom ben ik geweest om 
\e reageren op de aan
Dieding van Nordjysk 
Frimaerken International 
■ ook wel NF genoemd 
n Denemarken. Zegels 
\er waarde van 27 dui
zend gulden zou ik krij
gen, voor een betaling 
/on maar 265 gulden. 
Fe mooi om waar te zijn. 
k heb ze betaald en... 
jiet pakket dat ik ontving 
pestond behalve een se
"ie Zomerzegels uit kilo
ivaar van OostEuropese 
ïn Aziatische landen. 
Selukkiq maar dat er bij 
Nordjysk er een niette
f reden ge Wterugga 
antie bestaat. Ik neb 
Jan ook met NF gebeld 
sn het pakket aan ze te
ug gestuurd. Als alles 
)innen veertien dagen 
eruggezonden werd zou 
Nordjysk de zaak con
roleren, waarna de 
cwestie 'geregeld zou 
vorden'. 
a, dat klopte: ik kreeg 
sen tegoedbon toege
;tuurd, met daarbij een 
5rief waarin stond dat 
als ik van deze aanbie
Jing geen gebruik wens
e te maken, ik nooit 
neer iets van Nordjysk 
:ou horen. 
s er in het eerste geval 
loq sprake van het in
;pelen op menselijke 
lebzucht (ook mij is niets 
nenseliiks vreemd), het 
weede komt gewoon 
leer op contractbreuk, 
mmers, als ik me aan de 
pelregels houd hoor ik 
och gewoon mijn geld 
erug te krijgen? Dat is 
ot op heden (we zijn in
niddels een jaar verder) 
liet gebeurd. Ik begin 
laarom steeds meer aan 
ipiichting, zeg maar 
j/efeto/te denken, 
^ijn vraag is of er meer 
nensen zijn die ooit op 
sen misleidende Noro
ystaanbieding zijn in
)eqaan en die hetzelfde 
lebben meegemaakt. 
Aisschien is net mogelijk 
lezamenliik, als groep, 
leze malafide praktijken 
lan te pakken, 
ituur mij een briefje met 
iw naam en adres en 
!en korte beschrijving 
an uw Nordjyskerva
ing. Ik wil met de verza
nelde reacties naar een 
idvocaat stappen om te 
:ien hoe we deze prak
jken aan kunnen pok
en. 

egen mensen die een 
lanlokkelijke aanbieding 
on Nordjysk onder 
igen krijgen zou ik wil

len zeggen: qooi het in 
de allesbrander, dan 
heeft u er tenminste nog 
plezier van. Verder levert 
een bestelling bij 
Nordjysk alleen maar 
narigheid, ergernis en 
een pakket dubieuze ze
gels op. 
Nico Hel l ing 
Baambrugse Zuwe 84 
3645 AJ Vinkeveen 

Naschrih redactie: 
Om misverstanden te 
voorkomen: de firma 
Nordjysk heeft al vele ja
ren niet meer in 'Philate
lie' geadverteerd. Dat 
kan ook niet, want het 
bedrijf staat bij onze ad
vertiewervers. Brouwer 
Media in Baarn, op de 
zwarte lijst. Nordjysk ad
verteert echter wel in an
dere bladen en maakt 
daarnaast volop gebruik 
van de mogelijkheden 
van direct mail (brieven 
en drukwerk op uw huis
adres). Het advies dat de 
heer Helling aan het slot 
van zijn brief geeft on
derstrepen wij van harte. 

TWEE TANDEN TE WEINIG 
In ons mooie maandblad 
'Philatelie' wordt op pa
gina 314 (april 1998) 
gemeld dat Malawi on
langs vier postzegels 
heeft uitgegeven ter gele
genheid van de vijftigste 
sterfdag van Rotaryop
richter Paul Morris. 
Een mooi gebaar! Maar 
het tondwiel van Rotary 
International heeft geen 
22 tanden (zoals op de 
afbeelding van de vier 
zegels te zien is), maar 
24. Dat is heel slordig 
van de posterijen van 
Malawi en het is ook 
heel jammer. Ik toon hier 

een voorbeeld dat duide
lijk laat zien hoe het Ro
torytandwiel er wèl be
hoort uit te zien. 
G J . v a n Veldhuisen 
Emmen 

EEN SPECTACULAIR STUK 
DRUKUITSCHOT 
Bijgaand stuur ik u een 
kopie van een Kerstvelle
tje uit 1995. De diago
nale band over dit velle
tje is stuk rood plakband 
waarmee de popierbaan 

I I I v««f labnilk dicimbcrpasUBfels 
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 die kennelijk gebroken 
was  weer werd ge
hecht. PTT Post heeft me 
meegedeeld dat het om 
echt velletje gaat. Mis
schien vinden de lezers 
van 'Philatelie' het leuk 
om van deze spectacu
laire afwijking kennis te 
nemen. 
Joh. Krei jkes 
Rijssen 

KOUDEKERKE: NIET AAN 
DE OOSTERSCHELDE 
In de informatie die PTT 
Post aanvankelijk over 
de nieuwe Nederland
V^aterlandzegels ver
spreidde was sprake van 
een zegel van 1 gulden 
die 'de Oosterscnelde 
met Pompetoren bij het 
Zeeuwse Koudekerke' liet 

Wie aan de hand van 
deze gegevens Koude
kerke probeert te lokali
seren, zal vergeefs blij
ven zoeken. Er bestaat 
nog wel een Koudekerke 
op Walcheren, maar dat 
ligt echt niet aan de Oos
terschelde. In de plaats 
BurghHaamstede op 
SchouwenDuiveland 
spreekt men nog wel van 
de 'Koudekerkse Inlaag', 
een vogelbroedgebiea 
dat welaan de Ooster
schelde gelegen is. Daar 
staat ook de Plompe To
ren (en geen 'Pompeto
ren'), het enige overblijf
sel van het in de veer
tiende eeuw door de zee 
verzwolgen welvarende 
dorpje Koudekerke. 
In het begin van onze 
eeuw is er weer bebou
wing geweest rondom de 

toren, maar in 1943 
werd die door het oor
logsgeweld met de grond 
gelijk gemaakt. 
De toren, die ongeveer 
vijf kilometer ten Noor
den van het voormalige 
werkeiland Neeltje Jans 
kan worden gevonden, 
bleef gelukkig als toeristi
sche trekker staan te 
pronken aan de oevers 
van de Oosterschelde. 
Toon O o m e n s 
Terneuzen 

FAGOT OF TAKKENBOS 
OP JAPANSE ZEGEL? 
In 'Philatelie' van juni 

S)agina 438) wordt on
er net kopje Thema 'fa

got' op postzegels een 
rlongoorse zegel ge
toond die een xioeren
meisje met houtblaasins
trument' zou laten zien. 
Volgens Kramers Klein 
Frans Woordenboek be
tekent het woord fagot 
echter 'tokkenbos'. Als 
we de bewuste zegel 
goed bekijken zien we 
dat de bewuste dame in
derdaad een tokkenbos 
op hoor hoofd droogt! 
Tn.C. Honderslo
Boarschers 
Winterswijk 

ST.PIERRE & MIQUELON 
VERPLAATST? 
In de rubriek Nieuwe 
postzegelboekjes van 
juni 1998 wordt vermeld 
dot de eilandengroep 

St.Pierre & Miquelon ten 
Oosten van Madagascar 
ligt. Het Franse eiland 
Reunion ligt daar wel, 
moor St.Pierre & Mi
quelon moeten we zoe
ken onder Newfound
land, een staat van Ca
nada. 
Tijdens de 'droogleg
ging' waren de eilanden 
een paradijs voor smok
kelaars van sterke drank. 
F .G .DJ . Verhulst 
Ootmorsum 

AFWIJKING 
VAKANTIEZEGEL 
Bijgaand een opmerke
lijk exemplaar van de 
Vakantiezegel van 70 
cent (NVPHnummer 
1679) uit 1996. Zoals u 
ziet is de tanding zodo

1 55sï^wJ 
"i 

^ 

nig verschoven dot een 
deel van de bedrukking 
die aan de rechterkant 
thuishoort op de witte 
strook aan de linkerzijde 
terecht is gekomen. 
J. ten Seldom 
Westervoor t 

SPECIALE ZUIDPOOLPOST 
In 'Philatelie' van april 
maakt u melding van 
'iets zeldzaams': post 
van de Zuidpool. 
Bijgaand zend ik u iets 
veel zeldzamers. een 
briefkaart die werd afge
stempeld op 2 februari 
van dit jaar en wel op 
een plek die maar drie 
maanden per jaar 'be
mand' wordt, het was 
ooit een militaire post en 
is nu een soort museum, 
waar slechts twee men
sen wonen: de conserva
toren. Eenzamer kan 
niet. De bewuste plek is 
slechts per schip bereik
baar. De kaart kwam be
gin april bij mij aan. 
A.Th. v a n Gelder 
Rotterdam 

POSTCARD 
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DE ANDERE TOP HEN 
Advimn voor thmatisch vermmkn 
DOOR D. VEENSTRA, BUITENPOST 
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Als iemand het over de 'top tien' von de thematische filatelie 

heeft bedoelt hij of zij meestal een lijst die aangeeft wat de 

tien het meest verzamelde thema's zijn. Maar er is nog een 

andere lijst, een 'alternatieve top tien'. Onze thematische 

medewerker de heer D. Veenstra uit Buitenpost laat zien hoe 

u profijt kunt hebben van deze andere top tien. 

De 'andere top tien' die hier 
besproken wordt is een lijst die 
de tien belangrijkste adviezen 
voor het thematisch verzame
len bevat. Het kan heel nuttig 
zijn deze alternatieve top tien 
voor ogen te houden. Het gaat 
om een eenvoudige, overzich
telijke lijst die uiteraard niet 
als vervanging kan dienen 
voor de vele handboeken en 
studies die aan (deelonder
werpen van de thematische fi
latelie gewijd zijn. Dat neemt 
niet weg dat de lijst een aantal 
tips bevat waarmee u, als u the
matisch filatelist bent, uw voor
deel kunt doen. 

1. VAN DALE HEEF HET EERSTE WOORD 
In het ft^ankeerstempel 
(PB7345) van Van Dale Lexi
cografie in Utrecht/Antwer
pen staat de vraag 'van Dale 
het laatste woord?'. Voor de 
Nederlandse taal grijpen we 
vaak terug op het Groot Woor
denboek der Nederlandse Taal: de 
'dikke Van Dale'. In een va
riant op deze tekst kom ik tot 
de 'eerste wet van Veenstra': 
in de thematische filatelie 
heeft Van Dale het eerste 
woord. 
De ervaring leert dat voor vrij
wel elk thema de 'dikke Van 
Dale' de beste beschikbare in-
spriratiebron is. Een voorbeeld: 
aan het woord dood (zie ook 
het januarinummer van 'Phila
telie') wijdt de 'dikke Van 
Dale' meer dan twee kolom
men, gevolgd door nog ruim 
zes kolommen met begrippen 
die met het woord te maken 

hebben. Al deze begrippen en 
verklaringen zijn een goede 
leidraad bij het opzetten van 
een verzameling over dit the
ma. De 'dikke Van Dale' be
perkt zich niet tot de hoofdza
ken, maar besteedt ook aan
dacht aan bijzaken, die juist 
voor een thematisch verzame
laar zo interessant zijn. 
Zo komt u te weten dat er een 
doodshoofdaapje en een 
doodsvlinder bestaan, waar
voor naar alle waarschijnlijk
heid zegels beschikbaar zijn. 
Toepassing van deze wet in de 
praktijk is het beste bewijs 
voor het gelijk ervan. 
Nog één tip. Zelf schrijf ik alle 
woorden op losse vellen. Ik 
voeg er alle ingevingen die ik 
op basis van deze woorden 
krijg aan toe. Daarna ga ik sor
teren, zodat als het ware een 
eerste ruwe versie van het plan 
voor de verzameling ontstaat. 
De verfijning komt later wel. 
En de tweede thematische wet 
van Veenstra? Moet nog be
dachtworden! 

2 . LEZEN, LEZEN EN ZELFS 
KIJKEN 
Bij het ontwikkelen van een 
thematische verzameling is 
een gespecialiseerde catalo
gus een handig bezit, maar 
toch is het niet het belangrijk
ste hulpmiddel. Van vitaal be
lang is dat u weet waar u het 
over heeft. Dat kan alleen 

wanneer u zoveel mogelijk 
leest over uw thema. Niet al
leen in (gespecialiseerde) boe
ken, maar ook in tijdschriften 
en kranten. Houd een schaar 
binnen handbereik om artike
len uit te knippen. 
Hoe belangrijk lezen is, kan 
worden afgeleid uit een fran-
keerstempel van de gezagheb
bende Amerikaanse biblio
theek Library of Congress in 
Washington met de tekst 
Readers are leaders. 
Ook de televisie levert de no
dige informatie. Zo werd in 
een televisiejournaal meege
deeld dat de Amerikaanse 
ruimtevaartorganisatie NASA 
heeft besloten senator en ex-
astronaut John Glenn of> 
nieuw de ruimte in te sturen. 
Glenn was in 1962 de eerste 
Amerikaan die een ruimtereis 
maakte. Hij is 76, maar heeft 
de conditie van iemand van 
veertig! Onmiddellijk ging er 
een briefje in mijn ladebak 
met informatie over het the
ma ouderen. 

3 . WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT 
Aan het vastleggen van infor
matie valt niet te ontkomen. 
De elektronische kaartenbak 
is een aardige vervanger van 
het aloude kaartsysteem, al 
moetje eerst alle gegevens in
voeren. Hier gaat de kost 
(moeite) voor de baat (ge
mak) uit. Maar het kan ook 
zonder. Het belangrijkste is, 
dat u direct iets moet noteren. 
Het knipselarchief en de 
briefjesverzameling zijn mijn 
belangrijkste hulpmiddelen 
geworden bij het thematisch 
verzamelen. 

4. INVESTEER IN DE DIEPTE 
Met investeren in de diepte 
bedoel ik niet het voorrang 
geven aan de aanschaf van 
duur materiaal, maar het in

vesteren in contacten met an 
dere verzamelaars. Behalve 
contacten met gelijkgestemde 
verzamelaars in eigen lanc 
kunnen vooral contacten mei 
buitenlandse verzamelaar! 
heel productief zijn. Ik noem 
deze contacten een 'investe 
ring in de diepte' omdat ze 
nogal wat tijd vergen. Denk al 
leen maar eens aan de corres 
pondentie in een andere taal 
Ook is het van belang een ze 
kere regelmaat in het contacl 
in te bouwen, hoewel dat af 
hankelijk is van de mate waar 
in u elkaar iets te bieden hebt. 
Internet is bij uitstek geschiki 
voor zulke internationale con 
tacten. Communiceren dooi 
middel van een E-mailtje gaai 
vlugger dan met een brief 
zelfs al plakt u op die laatste 
een prionty-eüket. 
Een groot deel van het om 
vangrijke materiaal voor miji 
verzamelingen heb ik verkre 
gen uit dit soort (ruil) contac 
ten. De portokosten waren ja 
renlang mijn grootste thema 
tische kostenpost. Vorig jaai 
nog heb ik op deze maniei 
een serie zogenaamde digitale 
afstempelingen (met behulp 
van een printer) voor het the 
ma 'veilig Verkeer' te pakker 
gekregen. Ze hebben me nieti 
gekost, ook al kwamen ze ui 
Nieuw-Zeeland. 

5. IN DE ZELFBEPERKING BLIJKT 
PAS HET MEESTERSCHAP 
Verzamelaars willen meesta 
'alles' verzamelen. Een tijd ge 
leden was het nog mogelijl 
een wereldverzameling aan te 
leggen. Tegenwoordig ver 
toont de filatelie inflatoire 
trekjes. Daarom is het zaal 
niet in de valkuil van de com 
pleetheidsmanie te lopen. Da 
geldt zeker voor de themati 
sehe filatelie. Het is niet lan 
ger aantrekkelijk populaire 



hema's zoals flora, fauna, 
icheepvaart, luchtvaart en 
iergelijke te verzamelen. De 
;norme groei van het materi
lal noodzaakt verzamelaars 
ich steeds verder te beper
ken. 
ieginnende verzamelaars Ide
en veelal voor dé oplossing 
oor dit probleem: specialisa
ie. Niet het veelomvattende 
hema 'fauna', ook niet het 
loofdstuk 'vogels', soms zelfs 
liet de categorie 'roofvogels', 
naar alleen nog één soort, bij
oorbeeld uilen. Zulke verza
nelingen zijn al te zien op 
entoonstellingen en tonen 
lan dat deze formule werkt en 
lé manier is om een verzame
ing hanteerbaar te houden. 

•.ALLEEN IS MAAR ALLEEN 
)e meeste filatelisten zijn in
lividualisten. Al staat het ie
lereen vrij zelfstandig te ver
amelen, ook in de themati
che filatelie geldt dat twee 
neer weten dan één. Collega
erzamelaars kunt u bereiken 
loor lid te worden van een ge
pecialiseerde vereniging. De 
rootste algemene themati
che vereniging in ons land is 
Ie Nederlandse Vereniging 
oor Thematische Filatelie 
NVTF). De voordelen van 
iet lidmaatschap worden op
;esomd in een advertentie 
an deze vereniging op pagina 
'68 van 'Philatelie' van no
ember 1997. Een overzicht 
an de overige gespecialiseer
le thematische verenigingen 
erscheen in 'Philatelie' van 
inuari 1995. De Bond (zie 
londspagina's) houdt cen
raal de adressen van studie
roepen en gespecialiseerde 
erenigingen bij. 

.KIJK AF! 
list u nog iets na al deze ad
iezen? Dat klopt! Met de no

dige handboeken en raadge
vingen komt u een heel eind, 
maar ze kunnen u niet bieden 
wat een postzegeltentoonstel
ling u biedt: een vergelijkend 
overzicht van de diverse verza
melmogelijkheden. Daarom: 
kijk af! Dat is niet letterlijk be
doeld, hoewel u op een ten
toonstelling best zaken tegen 
kunt komen die voor toepas
sing in uw eigen verzameling 
in aanmerking komen. Een 
bezoek aan een tentoonstel
ling stelt u vooral in staat in
zicht te verkrijgen in de actu

ele stand van het thematisch 
verzamelen. U kunt zien hoe 
dat tot goede resultaten leidt, 
maar soms ook hoe het niet 
moet. Op een tentoonstelling 
kunt u ideeën opdoen. 

8. ZOEK! 
Maakt u zich geen zorgen. 
Het wordt niet mijn gewoonte 
u in commandotermen toe te 
spreken. Zoek! is alleen maar 
een aansporing tot een voort
durende speurtocht naar ma
teriaal. In de thematische fila
telie van vandaag wordt ge
bruik gemaakt van al het be
schikbare filatelistische mate
riaal. Thematische filatelie is 
dan ook 'totale filatelie'. 
Dat is niet zo gemakkelijk. 
Voor zegels is het nog wel mo
gelijk een abonnement af te 
sluiten, maar wat de rest be
treft is het doorzetten en blij
ven zoeken. Toepassing van 
advies 4 (ruilcontacten) kan 
flink helpen. Veilingen kun
nen ook leuke vondsten ople
veren, hoewel vooral in het 
buitenland voor goed materi
aal soms stevige prijzen wor
den gevraagd. Het rondzend
verkeer van een gespeciali
seerde vereniging is ook een 
mogelijkheid en vaak levert 
het zelf zoeken in de 'schoe
nendozen' van handelaren, al 
dan niet op beurzen, verras
sende vondsten op. U bent uw 

eigen specialist en u weet het 
beste waarnaar u moet zoe
ken. 

9. VROEGER OF LATER 
Met het aanhalen van de lang
speelplaattitel Vroeger of later 
(Robert Long, 1974) bedoel 
ik dat u in uw omgeving moet 
verkondigen met welke hobby 
 en ook met welk(e) the
ma('s)  u bezig bent. Laat 
ook zien welk materiaal u ge
bruikt. Vroeger of later herin
neren mensen zich uw hobby 
en komen ze langs met een 
een stel vakantieansichten uit 
het buitenland. Het kan niet 
altijd raak zijn, maar het is al 
de moeite waard voor die éne 
zegel uit Frankrijk die u prima 
kunt gebruiken. 

10. VRIJHEID BLIJHEID! 
Eigenlijk ben ik verkeerd be
gonnen: door bij het eerste 
het beste advies over uw hob
by al met een wet te komen. 
Het zal duidelijk zijn dat ik het 
zo niet bedoeld heb: het gaat 
vooral om adviezen. In de fila
telie staat het credo 'vrijheid 
blijheid' immers voorop. U 
bent baas over uw eigen hob
by. Eigenlijk mag alles en 
moet er niets. Alleen als we 
aan tentoonstellingen willen 
meedoen zijn er bepaalde re
gels. Maar dat is ook zo bij 
voetbal en alle andere compe
titieve (wedstrijd) activiteiten. 
D. Veenstra, Buitenpost 

POSTZEGEL EN MUNTENCOLLECTIES 
TE KOOP GEVRAAGD!! 

LAAT U DIT 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 
verl<oop binnen 24 uur te 
niet te doen. 

En u l<rijgt de hoogste prijs! 
Natuurlijl< contant. 

VOOR U VERKOOPT, 
BEL ONS! 

Postzegelhandel 
QUIRIJNS 
AMSTERDAM 

Man kon l 
CM 

zich wel \ 
O) 
o 

door het '

hoofd slaan 
A U S ? l ' l i l k n A M ArÊW>^mrAmm 
Omdct hu spijt lud »■ 

Itresen vui de vericoop Iran 
zijn Tin««T>^«t»ITMlTlJ.Ht»« 
hMft d« T^jaiiae L. D T V . 
zichzdf met «en asbak op 
het hcxifd gesUgen en te
genover de politie verteld,' 
dat hij was beroofd. 

Oe bejaarde V. had lijn 
postzegelvenameling met 
een waarde van ƒ 2S.000 
verkocht «an twee »««tze-
gelhandelaren voor het 
lage bedrag van ƒ 3000. 
Toen d« manoen weg wa
ren, betreurde V. deze 
transactie al en „sloeg zich 
met de asbak voor 't 
hoofd". Uaar de klap was 
zo hard dat hij buiten be
wustzijn raakte en pas de 
volgende dag door een (a-
mllielid in zijn woning 
werd gevonden. 

J.L de Troye, Bosb. Toussaintlaan 51, 1215 CB Hilversum 
tel./fax 035-6219470, mob. tel. 0653-353512 
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Op 6 mei 1998 heeff 
een (deputatie van het 
BoncJsbestuur een be
zoek gebracht aan de 
Bondsoibliotheek in 
Baarn. Doel van dit be
zoek was om daar twee 
vrijwilligers te eren door 
aan hun de Bondsherin-
neringsmedaille in zilver 
uit te reiken. 
Het betrof de heren H.L 
Hartmannen L.A.P. van 
Mansfeld. Genoemde 
heren vervullen sinds 
jaar en dag, zeer plichts
getrouw en met qrote be
trokkenheid, de Functie 
van vrijwillig bibliotheek
medewerker. Daarvoor 
waren zij d(x>r de Bonds
bibliothecaris, de heer C. 
Spoelman, bij het Bonds-
bestuur voorgedragen 
voor een passende 
waardering. Het Bonds-
bestuur heeft hier met 
veel genoegen gevolg 
aan gegeven. 
Ook de Dames Hart

mann en van Mansfeld 
waren uitgenodigd 'om 
de Bondsbibliotheek eens 
van dichtbij te bekijken'. 
Zij werden door de pen
ningmeester verrast met 
een fraai bloemstuk. 
Laatstgenoemde had bo
vendien gezorgd voor 
een hapje en een drank
je, zodat er nog een ge
zellig samenzijn kon vol
gen. De decorandi merk
ten onder andere op, dat 
'het voor hun een igenoe-
gen is voor bezoekers de 
gezochte literatuur of do
cumentatie te vinden. 
Lukt dat, dan houd je er 
bovendien dankbare en 
vriendschappelijke con
tacten aan over'. 
Het Bondsbestuur felici
teert genoemde heren 
van harte met de aan 
hen verleende onder
scheiding. Het is er trots 
op zulke vrijwilligers in 
zijn organisatie te mo
gen hebben. 

Bondsvoorzitter Gerard Geerts {bovenste foto, links) overfiondigde 
de heren Hartmann en Van Mansfeld van de Bondsbibliotheek op 6 
mei jl. de Bondsherinneringsmedaille in zilver 

KONINKLIJK 
ONDERSCHEIDEN 

Op zijn minst drie ver
dienstelijke filatelisten 
zijn ter gelegenheid van 
Koninginnedag 1998 
door de Koningin ko
ninklijk onderscheiden. 
Het zijn (in alfabetische 
volgorde) de heer H. Duit 
(voorzitter van de Postze
gelvereniging Eemland 
in Soest), de neer H.W. 
van der Vlist (die een 
lange en eervolle carriè
re in de filatelie achter 
de rug heeft, onder an
dere als FIP-Expert in de 
strijd tegen vervalsingen) 
en de heer G.M.P. Teu-
nissen (voorzitter van 

Philatelica Weert en Om
streken). 
Allen werden benoemd 
tot lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Het 
Bondsbestuur feliciteert 
genoemde decorandi 
van harte met deze ko
ninklijke onderscheiding 
en spreekt de hoop uit, 
dat ze het ereteken nog 
vele jaren in goede ge
zondheid zullen mogen 
dragen. 
Voor de volledigheid 
merken we nog op dat 
de rol die betrokkenen 
speelden/spelen in de fi
latelie in alle gevallen en 
in hoge mate medebepa
lend is geweest voor het 
verlenen van deze hoge 
onderscheiding. 

CORRECTIES EN AANVULLINGEN 
PUBLICATIELIJST SERVICE-AFDELING 

In het juninummer van 
'Philatelie' werd de lijst 
van bij de Service-afde
ling verkrijgbare publi
caties geplaatst. Ér zijn 
enkele aanvullingen en 
correcties op deze lijst. 

De juiste prijs van de pu-
blicaHe met bestelnum
mer 122 (De Nederland
se scheepspost 1600-

J 900/deel 1 Nederland-
Oost-lndië door C.J.P. 
Delbeke)isf 1 1 5 . - . 
Verder ontbrak in de lijst 
de publicatie met num
mer 118: HeMBC von 
het postzegels verzame
len, samengesteld door 
de Stichting Jeugdfilate-
lie (red.: C.J. van Kem
pen). Het bewuste boekje 
tost f 45.-. 

ENVELOP DAG VAN DE POSTZEGEL 1998 
TIJDENS VIJFDE NVPH-POSTZEGELSHOW 

Hoewel dit jaar geen tra
ditionele Dag van de 
Postzegel wordt gehou
den, zal de Bond in het 
najaar, tijdens de Vijfde 
NVPH-Postzegelshow,, 
toch een speciale Dag 
van de Postzegel-enve
loppe uitgeven. 
Bij de uitvoering van 
deze envelop zal aan
dacht worden gegeven 

aan de jubilerende 
NVPH, die dit jaar ze
ventig jaar bestaat en de 
jubilerende NBFV, die 
negentig jaar bestaat. De 
envelop zal voor het 
eerst verkrijgbaar zijn op 
de genoemde show in 
Den Haag, die van 8 tot 
en met 11 oktober in het 
Congresgebouw zal 
worden gehouden. 

PRESENTATIE GESPECIALISEERDE 
VERENIGINGEN OP NVPH SHOW 

Op de Vijfde NVPH-
Postzegelshow in het 
Congresgebouw in Den 
Haag (8 tot en met 11 
oktober) krijgen gespe
cialiseerde verenigingen 
de mogelijkheid hun ver
eniging te presenteren. 
Het organisatiecomité 
van de NVPH stelt hier
voor gratis tafels ter be
schikking. Elke vereni
ging kan een tafel van 
twee meter reserveren. 
Voorwaarde is dat de 
'stand' tijdens de ope
ningsuren 'bemand' is. 
Verenigingen die hier
van deze mogelijkheid 

gebruik willen maken 
kunnen zich vóór 15 sep 
tember opgeven bij het 
Bondsbureau (tel. 030-
2894290), onder ver
melding van de dag(en) 
waarop zij hun presente 
tie willen verzorgen. 

SLUITING 
BONDSBUREAU 

In verband met vakantie' 
in de zomerperiode is 
het Bondsbureau in 
Utrecht nog tot 24 au
gustus a.s. gesloten. 

i 

http://www.nbfv.nl


>UCCES VOOR NEDERLANDSE 
NZENDINGEN IN DONAUESCHINGEN 

/an 21 toten met24 
nei 1998 werd in de 
Oonauhallen te Donau-
ischingen (Duitsland) de 
entoonstelfing 5 in 98 
jehouden. Deze exposi-
ie in categorie 1 (plus 
euqdklasse) werd met 
nedewerking van de fi-
atelistenbonden van 
iechtenstein, Zwitser
and, Oostenrijk, Duits
and en Nederland geor

ganiseerd. 
Voor Nederland was het 
Bondsbestuurslid de heer 
P. Alderliesten heel nauw 
betrokken bij de 5 in 98. 
Behalve commissaris 
voor de NedeHandse in
zendingen (het waren er 
45) was hij lid van het fi-
latelistisch comité en ju
rylid voor de thematische 
inzendingen. Hij werd 
bovendien aangewezen 

als jurysecretaris. 
Het publiek kon genieten 
van mooie inzendingen 
op hoog niveau, wat ook 
bleek uit de bekronin
gen, die door een goed 
samenwerkend juryteam 
werden vastgesteld. 
In de klassen Postge-
schiedenis, Luchtpost en 
Postwaardestukken ging 
de hoogste bekroning 
naar een Nederlandse 
inzending. Bovendien 
vielen tien Nederlandse 
inzendingen in de ere
prijzen. Een mooi resul-

FN TROFEE 
^OOR NBFV 

)nlangs ontving het be
tuur van Nederlandse 
ond van Filatelisten-
'erenigingen uit handen 
an de voorzitter van de 
tichting Jeugdfilatelie 
•lederland, de heer C. 
an Kempen, de door de 
orige voorzitter, de heer 
. de Lange, ingestelde 
FN Trofee. Deze trofee, 
estaande uit een model 
an een romeinse zege-
ar getrokken door twee 
aarden, wordt jaarlijks 
itgereikt aan die per-
oon, vereniging of in-
felling die zich bijzon

der verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de jeugdfi
latelie. 
In zijn toespraak memo
reerde de heer Van Kem
pen de vruchtbare sa
menwerking in de laatste 
jaren met het Bondsbe-
stuur en met name met 
de oud-Commissaris 
Jeugdzaken, de heer C. 
Loch; de oud-voorzitter, 
de heer J.G. Balkestein 
en de huidige Commis
saris Juryzaken/Jeugd
zaken, ae heer P. Alder
liesten. Deze samenwer
king en de financiële 
steun door de Bond 
maakten het mogelijk de 
filotelistische vorming 
van de jeugd meer in

houd te geven, waar
door ook de jeugdleiders 
verder werden gemoti
veerd. Ook heen deze 
samenwerking geleid tot 
een grote mate van inte
gratie van de 'gewone' 
jury en de jeugdjury bij 
tentoonstellingen. 
'De relatie met de Bond 
is zeer veranderd; waren 
wij lange tijd "het kind", 
tegenwoordig zijn wij 
volwassen en een vol
waardige gesprekspart
ner van de Bond', aldus 
de heer Van Kempen. 
Volgend jaar zal de tro
fee worden uitgereikt 
aan diegene die dan óók 
blijk geeft 'de kar verder 
te willen trekken'. 

taat voor Nederland! 
Door het mooie weer en 
Hemelvaartsdag viel het 
aantal bezoekers wat te-

§en: het waren er zo'n 
.500. 

Bekroningen 
Donauescningen 

Groot goud J C Vermeulen 
('Baden Vorphibtelie brs 1811 , 
Thurn und Taxis in Baden')92 
punten^" Goud P Daverschot 
(The Golden Age of Aviation')^, 
H J Trip ('Posttarife Königin 
Wi lhe lmma l 8 9 9 - 1 9 3 5 f , M 
Verkuil ('Luchtpostverbindingen 
van en naar Nederlands-Indie 
september 1939 maart 1942')" 
en D van de Water ('Die 
Ganzsachen Nepals 1887-
1959')E" Groot verguld zilver 
J Borgman (The history of tfie 
dotted numeral canceller in the 
Netherlands'), M J Blank (The 
Telegraph of Great Britain'), G 
Hof ('Ungarn Turulmorken 
1900')E,J A M van Doormolen 
('USA, Postkarten 1873-1913'), 
F Jacobs ('Die Bezirkstempel 
der Stadt Chemnitz auf Postan
weisungen mit sachsischen 
Schwärzungen'), F B Leijnse 
('Insel Texef 200 Jahre Postge
schichte'), F J Thewissen ('Rise 
and Fall of the Third Reich'), J 
Toussamt ('Der Fluss Sombesi'j^, 
P Struik ('Mutter Erde Nichts 
als Dynamik') an J Veraart 
('Postal Money Orders 1884-
1955 Dehnite Post Perfect') 
Verguld zilver J D A van As 
('Luftpost von und noch dem 
Flugplatz Rotterdam-Waalhaven 
1920-1940')E, A B Bolk ('Das 
Belgische Rote Kreuz 1939-
1945'), A Di|kman ('Posltorife 
auf den Ziffern unci Hermelin 
krageausgoben 1899-1935'), 
P Donker ('De handmatige ont
waarding von de zegels op de 

poststukken van de Verenigde 
Stalen'), Z van Duim ('Eén Eu
ropa m wording') J Groene-
veld ('lm Dienste des Königrei
ches'), H ten Have ('Königin 
Victoria 1 8 4 0 - 1 9 0 V ) , J W 
Jansmo ('Niederländische Freis 
tempel')^ Christiaon Kleingeld^ 
('He Amsterdam')E, A C H 
Merkx'^ ('Onder twaalf gouden 
sterren - 40 Jahre europaische 
Gemeinschaft') P W Schuur-
huizen ('Brotkuitur'), M J Vn|al 
denhoven-Oostra ('Automoti 
sehe Briefsortierung, Kodierung 
auf Briefen aller Welt '), J J 
Woanders Oord ('Pilze mehr 
ols rot mit weissen Flocken')^ en 
H C Wi l lems( 'Be lg ien l914-
1918, besetztes und unbesetztes 
Gebiet') Groot z / / v e r W Bach
mann ('Die Geschichte Polens 
1815 1 9 4 6 ' ) , G C Bakker Bok 
ker ('Der Schrebergarten, Meine 
Lust und mein Leben'), M Bot 
('Cyprus klassiek'), L M A Gron
del ('Postal Stationary of the 
Cape of Good Hope ), J P Dei| 
('Entstehung und Entwicklung 
der Prager Poststempel 1782-
1918'),T van Di|k ('Grossbri 
tannien Königin Victoria 1840-
1901'), H V A M Hopman ('USA 
Revenues, mehr als ein Jahrhun
dert im Gebrauch'), Vincent 
Scheer' ('I'm no ta norse, am 
|8'), Bas SikkmgJ ('Ontwikkeling 
van de transatlantische lucht
vaart'), Patrick Simonis ('Hilfe''), 
Gregor J TSchrootsM'Monkeys 
from Man ape to Acrobat') en 
H H C TSchroots-Boer ('Airmail 
The Netherlands-South America 
1930-1941') Zilver APJO 
('Zwerg zwischen den Riesen, 
Lichtenstein'), Alex Mol ' ('Julia 
na Regina'), Peter von Weeghel' 
('Great Britain, Type Machin') 
en J L C M TSchroots ('Airmail 
from, in, to and via Denmark 
1911-1945') 

' Jeugd, ^ Literatuur, ^ Erepri|s, 
" Hoogste bekroning m de des
betreffende klasse 

iNHOUSE 
UCTIONED 

UMQUB CHANCB IN HOLLANP 
Building 200 square meters 
a stated name for 15 years 

for rent or for sale 

Indication price buy Nfl 500.000.-
rent Nfl. 60.000,-

ORDER THE SALESREPORT 
for Hfl. 75,-

Only cash, moneyorder or 
eurocheque 

Letters under no. 921, PB 345, 
3740 AH Baarn 

P o s t B e e l d U n i e k 
Postzegelwinkel PostBeeld is uniek. Want PostBeeld is al bijna 15 jaar lang 
bezig om nieuwe methoden te bedenken waar U als veizamelaar 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. 

400 prilslilsten 
op internet! 

PostBeeld start binnenkort met de meest uitgebreide 
filotelistische website op het worldwide web! Ruim 400 
prijslijsten met verkoopprijzen en/of inruilprij'zen. Van vrijwel 
elk land en van heel veel motieven. 
Nu kunt U met behulp van uw PC zien wat wij in voorraad 
hebben of wat we inruilen, (ome inruilprij'zen liggen duidelijk 
hoger dan de veilingpnjzen!). 
Natuurlijk kunt U ook nog steeds onze lijsten per post aanvragen, 
vermeld U wel duidelijk of U lijsten met verkoopprijzen, 
inruilpnjzen of beiden wilt hebben. 

PostBeeld Kloosterstraat 19/21 
2021 VJ Haarlem 
tel: 023-5272136 

de leukste postzegelwinkel fax: 023-5272753 

E-mail: pstbeeld(gworldonline.nl 
Bezoek ons op internet: http:\\www.postbeeld.nl 
Uiteraard hebben wij ook nog steeds de meest uitgebreide prijslijstenservics. 
Van vrijwel ieder land en bijna 200 motieven liebben we lijsten. Tot 2 lijsten is 
gratis. Wilt U meer lijsten? Sluit dan 80c postzegels per extra lijst bij. 
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BIJGEWERKT OVERZICHT VAN GESPECIALISEERDE 
VERENINGINGEN EN STUDIEGROEPEN IN NEDERLAND 

Zoals u weef publiceert 
de Bond geregeld een 
geactualiseerd overzicht 
van in Nederland actieve 
gespecialiseerde vereni

gingen en studiegroe
pen. 
infornfiatie over de bij de 
Bond aangesloten ver
enigingen (en over de 

mogelijkheden tot aan
sluiting bij de Bond) zijn 
verkrijgbaar bij het 
Bondsbureau, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 

telefoon 030-2894290, 
fax 2800128 

De verklaring van de cij
fers in het overzicht is als 
volgt: 

1: gebied 
2: activiteiten 
3: contactpersoon 

4: jaarlijkse contributie 
5. Internetpagina/adres 
ig: eenmalig inschnjfgelc 

Verenigingen waarvan 
de naam is voorzien van 
een asterisk (*) zijn niet 
aangesloten bij de Bond. 
Het overzicht werd afge
sloten op 26 juni 1998 

GEOGRAFISCHE GEBIEDEN 

Filotelistlsche Contactgroep Islamiti-
sdie Wereld: 1 Islamitische landen en 
specifiek islamitische thema's, 2 Ruil en 
vergaderbi|eenkomsten, veiling, studies (pu 
blikatiesinhetbladAIBarid),3 Drs F 
Bruining, Vulcanusstraot 7,7321 EN Apel 
doorn, telefoon 055 3667769 4 f 30, 

Filatelistengroep Het Baltisch Gebied: 
1 Filatelie en postgeschiedenis Bohische Ion 
den 2 Biieenkomsten 3 A C de Bruin, Ten 
Passeweg lOa, 8084 AN t Horde, telefoon 
0525 653124,4 f30,-

Studiegroep China Filatelie: 1 China, 
Taiwan, Tibet en gebieden, 2 Publikotie ver 
enigmgsblad China Filatelie, publikotie deel 
China Handboek, verenigingsbibliotheek, Ie 
denvergaderingen, 3 S T Jo, Beethoven 
laan 36,2747 CH Woddinxveen, telefoon 
0182 617954,4 f40, 

Fihtdistenvereniging Duitsland: 
I Alles wat in de Micnel catalogus Deutsch 
land Spezial staat, 2 Veiling, rondzendmg, 
lezmgen, punlikotie Deutsche Post, bijeen 
komsten, 3 W Roelols, Van Unschotenlaan 
176,1212 EX Hilversum, telefoon 035 
6837715,4 f25. 

Contactgroep Frankrijk Veriamelaars: 
1 Frankri|k en overzeese gebieden, Andor 
ra, Monaco, voormalige Franse kolomen, 
2 Biieenkomsten, vengen, lezingen, rond 
zendingen, abonnementen op Franse filote 
listische ti|dschriften, 3 A C J Stroomer, Es 
penberg 42,4708 El Roosendaal, telefoon 
0165 557149,4 f45, (ig f7,50) 

Postzegelvereniging Griekenland: 
1 Griekenland (incT bez geb en Cyprus), 
2 Biieenkomsten met veilingen, bulletin 
Hermes, bibliotheek, rondzenddienst, 3 J R 
Bhileven, Westerhof 2,2987 XS Ridderkerk, 
telefoonOI80 4l5789 4 f 2 5 , 

Studiegroep Britannia: 1 Groot Britton 
me en het Gemenebest 2 Eigen bulletin, 
rondzendverkeer (Groot Brittonnie incl ges 
pee zendingen, Ierland, Gemenebest, post 
stukken), veilingen, 3 L van Di|k, Lek 54, 
1703 KJ Heerhugowaard, telefoon 072 
5711935,4f 30,-(igf 7,50)5 URL 
http / / huizen nhlconaal nlAbritanni, E-
mail lucvdyk@muhiweb nl 

Vereniging Nederland-lsrnël Philate-
Tie: I Israel, 2 Bijeenkomsten, publicatie 
N I P , rondzenddienst 3 W de Ridder, 
Ri|ksstraatweg 361,2025 DB Haarlem, tele 
foon 023 5372313,4 f40. 

^ Postzegelkring Latljns-Amerikn: 1 Alle 
_ Lati|ns Amerikaanse gebieden en nevenge-
"^ bieden, 2 Biieenkomsten, eigen periodiek 
^ (1X p I ) , pubhkaties, bibliotheek, 3 S Hor 
=> kemo, Slotloan 11,3634 AP Loenersloot, te 
-= lefoon 0294 293363,4 f20, 

^ Nederlandse Vereniging van Postze-
^ gelverzamelaars von het Vorstendom 
^ Liechtenstein (NVPVL): 1 Postzegels en 
^ postwoordestuklcen van Liechtenstein, 2 Bij 
^ eenkomsten (2x per |aar) nieuwt|esdienst, 
^ schrifteli|ke veilingen mededelingenblad 
X |4x per |aar), 3 J W Brouwers, Postbus 

_ - ^ 54147,3008 JC Rotterdam, telefoon 010 
P A H 4832285,4 F 25, 

Studiegroep Oud Oostenrijk*: 1 Oos-
tenrijk (voor filatelie tot en met de Eerste 
Wereldoorlog) 2 Ledenbi|eenkamsten, 
3 NJ Cranendonk,Brabisl6,5641JV 
Eindhoven, telefoon 040 815539,4 Geen 

Vereniging 'Filotetistische Contact
groep Oost-Europa': 1 Oost Europese 
landen en aonverwante gebieden, 2 Bqeen 
komsten, eigen orgaan, veihng, raeuwt|es 
dienst, rondzendingen, 3 A Welvaart, 
Boomstede 424,3608 BE Moarssen, tele 
foon 0346 572593,4 f25, 

Nederlandse FilateKsten Vereniging 
Skandinnvie: 1 Alle Scandinavische Ion 
den (Zweden, Noorwegen Denemarken, 
Finland, Groenland, IJsland Faeroer, Aland), 
2 Biieenkomsten, veiling blad Het Noorder 
licht, rondzendverkeer, catalogi 3 F C J K 
Hertel, Urkwol 74,1324 HR Almere, tel 
036 5344650 fax 036-5344760,4 f 30, 
Ned f 40, Europa, f 50, buiten Europa 

Contactgroep Spanje-Portugnl: 
1 Spanje, Portugol en kolomen, 2 Bijeen 
komsten, rondzendmg, veilingen publicatie, 
3 H IJ Veen, Tweede Stotionssttoot 258, 
2718 AC Zoetermeer, telefoon 079 
3611910,4 f35. 

Vereniging voor Tsjechoslowakqe-Fi-
ktelie: 1 Ts|echoslowoki|e + voorlopers, 
Bohemen & Morovie, Slowakije, Karpaten 
Oekraïne), 2 Bijeenkomsten, rondzendmg, 
verenigingsblad, nieuwtjesdienst, 3 J A M 
van Dooremalen, Postbus 136,5120 AC Rij 
en,telefoon0161 226507,4 f48. 

Vereniging voor USA & Canada Filate
lie: 1 Canada & Gebieden, USA & Gebie 
den, 2 Zeven landelijke bijeenkomsten met 
veilingen USCA Post, verenigingsbiblio 
theek, nieuwtjesdienst, rondzenddienst, 
3 H Winterberg, Mozortsttoot 84a, 1962 
AD Heemskerk, telefoon 0251 234256, 
4 f35, en f 30, voor 65+ 

Filatelistenvereniging Zuidelijk Afrika: 
1 Zuidelijk Afrika, 2 Bijeenkomsten, vei 
ling, rondzendmg, bibliotheek, nieuwsbrief 
Bortelomeu Dios, 3 J Stolk, postbus 33223, 
3005 EE Rotterdam, telefoon 010-4220943 
4 (30, ( ig fS, ) 

Studiegroep Zuid-West Pacific 1 Oce 
ome (mcl Austtolozie en de gebieden van 
de Indonesische archipel 2 Bijeenkomsten, 
rondzenddienst, jaarlijkse clubtentoonstel 
ling, verenigingsblad, 3 J A Dijkstra, Dol-
dersttoot 74,6706 JG Wogeningen, tele 
foon 0317 417490,4 f30,-

Studiegroep Zwitserlond: 1 Zwitser 
land, 2 Bijeenkomsten, lezingen, rondzen 
ding, veilingen, blad Jungfroupost, 3 W Ja 
cobi, Engweg 75,3972 JD Driebergen, tele
foon 0343 518303,4 f65, (inclusief con 
tnbutieSBZ) 

THEMATISCHE VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging voor Thema
tische Filatelie: 1 Thematische filatelie, 2 
Blad Thema, contactdagen rondzendingen, 
schriftelijke veilingen, tentoonstelbngen, 
3 J C von Duin, Berglustloun 84,3054 BK 
Rotterdam, telefoon 010 4610573, 
4 f45, 

Nederlandse Vereniging voor Ver
enigde Naties en Verenigd Europa Fi-
hitelie: 1 Verenigde Naties en Verenigd Eu 
ropo, 2 Bijeenkomsten, schnftebjke veilmg, 
orgaon Grenzeloos, 3 H E M Sanders, Post 
bus 455,3330 AL Zwijndrecht, telefoon 
078 6129172,4 f30, 

Kontaktgroep 'Voor het Kind en 
Maximafilie': 1 Kind/Zomer m de meest 
uitgebreide vorm (zegels, ofhches, brief 

kaarten, stempels, prentbriefkaarten, etc), 
moximumkaorten van olie Nederlandse 
postzegels, 2 Eigen bulletin, bijeenkomsten 
met veifang, schriftelijke veiling, nieuwtjes 
dienst moximumkaorten, rondzendverkeer, 
3 AMM Hofmeester,Mgr PJ Willekens 
loon 65,2283 CM Rijswijk, telefoon 070 
3930259,4 f20, dg f 2,50) 

Internationale vereniging 'de Spoor-
wegmotieffilatelist': 1 Het thema 
'Spoorwegen op postzegels, 2 Ruilbijeen 
komsten nieuwtjesdienst blad Der Eisen 
bohnmotivsommler (Duitstolig) 3 D Bos, 
Postbus 865,5900 AW Venio, telefoon 
077-3511720 
4 f 33, 

Fihitelisten Vereniging Gabriel: 1 Bij 
bel, christendom, miniaturen, ikonen, mid 
deleeuwse kunst, glos m lood e d , 2 Blad, 
ledenbijeenkomsten, leden /trainingsbqeen 
komsten in de regio, individuele begeleiding 
van leden bij het opzetten van thematische 
verzamelingen filotehslische literatuur 
m b t bijbel en christendom, 3 J J A Bode 
wes OFM, Ruucloseweg 99,72SUD Verden, 
telefoon 0575 556654,4 f35, (Neder 
land), f 50, (overige landen) 

Afdeling Filatelie van de VBB*: 1 The 
ma's 'brand', 'brandbestrijding', 'brand 
weer' en 'hulpverlening', 2 Informatte en 
contactblad Nieuwsbrief, contactdag/veiling, 
3 A P van Eijsden, Diephuisstroat 124, 
3053 TC Rotterdam, telefoon 010 4223179, 
4 f 7,50 (plus lidmaatschap VBB) 

SpeleophHately International*: 1 Spe-
leologie (grotkunde), 2 Informotteverstrek-
king aon/contocten met speleologie verzo 
meloars, 3 J P van der Pas, Vouwerhof 3, 
6333 CB Schimmert, telefoon 045 
4041600,4 f20. 

Geologie*: 1 Geologie en aanverwante 
' gebieden, 2 Tijdschrilt bijeenkomsten 

3 M Baumhoch, Am Muhienfliesz 51, D 
15234 Frankfurt (Oder) Nederland J P 

^ van der Pos, Vouwerhofweg 3,6333 CB 
I Schimmert, telefoon 045 4041600,4 DM 
i 35, 
I 

Ruimtevaart Filatelie Club Nederkind: 
1 Historische, technische en wetenschoppe 
lijke aspecten van ruimtevaart en kosmos, 
2 Mededelingenblad De Nieuwsbrief, ruil 
dogen, deelneming aan ruimtevoartevene 
mentenen tentoonstellingen mimtentoon 
stellingen, verzorging ruimtevaartcovers, 
3 A P H M Jacobs,p/aLupine30,2211MJ 
Noordwijkerhout, telefoon 0252 372655, 
4 f25, (igf 10,) 

ArGe Bergbou-Erdol-Geologie e.V.*: 
1 Mijnbouw, aardolie en geologie, 2 Bij 
eenkomst en tijdschrift, 3 P Sttuik, Suze 
Groenewegstroat 181,1442 NG Purmerend, 
0299 425078,4 DM40, 

Fikitelistiscbe Motiefgroep 'Papier en 
Druk' Nederland: 1 Papier en Druk, po 
piervervaordigmg, grondstoffen, drukper 
sen, andere druktechnieken, boeken, manu 
Scripten, geschiedenis van het schrift en het 
drukken, 2 Bijeenkomsten, publicatie Druck 
Doende, stands op Grohvok, beurzen en 
tentoonstellingen, 3 L Reiz, tot eind maart 
'99 Klopjachtstraat 22,1034 GL Amster 
dam, telefoon 020-6335033,4 f40. 

Motor Filatelisten Nederland*: 1 Alles 
met bettekking tot motorfietsen op filatelis 
tisch materiaal, 2 Nieuwsbrief, clubmiddo 
gen, nieuwtjesdienst, catalogus, 3 N F Hel 

, ling, Boambrugse Zuwe 84,3645 AJ Vinke-
I veen, tekifoon 0297-264060,4 f22,50 

Makicologisdie Contactgroep Amster
dam*: 1 Weekdierkunde (malacolooie), 2 
Informatie over het verzamelen van filate-
listisch materiaal m b t molacologie, 3 C 
Kornekomp Buitenlust 100,1111JN Die 
men, telefoon 020 6998128,4 f 20, 

Swing Time Phikitely*:l GolfenHonk-
bal/söftbal op postzegels, 2 compleet gei1 
lustreerde Honkbal- en golfcotalogus, vier 

I mooi per joar Informatiebulletin, joorhjkse 
clubdog in november schrihelijke oonbie 
dingslijsten, joorlijks Swing Time golftoer 
nooi, lid van S PI (USA), Tee Time ISchot 
land), N V v Thematische Filatelie (NL), 3 
REJ van Tuyl,Bartokhof 16,2402 GE Al 
phen oon den Rqn, telefoon 0172 420453, 
4 f 45, (inclusief catalogus + jaarlijkse 
aanvullingen), 5 URL's http //users capilo 
lonline nl/~nlco2837/ golf htm en http / / 
users copitolonline nl/~nlco2837Aase 
boll htm, E mailodres robvantuyl@capitol 
online nl 

Windmill Study Unit*: 1 Molens 2 joor 
lijkse bijeenkomst veiling uitgihe lijSt mo 
lenuitgiften, kwartaalblad Windmill Whis 
pers, 3 C H van Beek, Paddestoelweg 29, 
2403 HE Alphen aan den Rqn, tel 0172-
439091,4 f27,50 

Maconniek-fikitelistische Studiegroep 
I 'De Getande Rond': 1 Vrijmetselorq op 

postzegels in de wereld, 2 Bijeenkomsten, 
eigen orgaan, 3 P Bom, Schouw0517, 

I 8232 HA Lelystad, telefoon 0320 236944, 
I 4 f50. 

OVERIGE VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging van Post
stukken- en Poststempelverzame
laars: 1 Poststukken, postale ofstempebn 
gen en overige filotelistlsche zaken, postge 
schiedenis, 2 Bijeenkomsten met lezin-
gen/veilmgen, bijeenkomsten Groep Post 
geschiedenis, algemeen en gespecialiseerd 
rondzendverkeer, uitwisselen frankeer / 
machinestempels nieuwtjesdienst gelegen 
heids en machinestempels kleinere ploot 
sen, publicaties De Postzak en Verenigings 
nieuws, posthistorische sttidies, catalogi op 
stempelgebied, 3 J F G Spijkerman, Post 
bus 1065,6801 BB Arnhem, telefoon 026 
3700003,4 f 50, 

Contact- en studiegroep Ie emissie 
Nederiand 1852:1 Emissie 1852,2 Be 
studering van de eerste emissie, bijeenkom 
sten,3 HJM Coarls,Buizerd76,1261 SV 
Blancum, telefoon 035 5261164,4 f 50, 
dg f 45,) 

Nederlandse Vereniging van Aerophi-
Intelisten 'De Vliegende Holhinder': 
1 Luchtpost (ontwikkeling, eerste vluchten 
e d), 2 Regiobijenkomsten m Aalsmeer, Hil 
versum, Eindhoven, Gronmgen/Eelde, Zul 
phenAelp en Vhssmgen, (schnftebjke) vei 
hngen, jaarlijkse Dog van de Aerofilatelie 
met tentoonstelling Nieuwtjesdienst voor 
eerste en speciale vluchten, rondzenddienst, 
publicatie De Aero Philatelist (6x per jaar), 
3 W van der Helm Couwenhoven 46 04, 
3703 EM Zeist, telefoon 030 6953228, 
4 f 35,-dg f 5,) buitenland f 50, 

Studiegroep Particuliere Postbezor
ging: 1 Stodspost (geheel Nederland), 
2 Informatievergaring en uitwisseling over 
Nederlondse stodspost, stadspostzegels en 
het gebruik van stempels, bijeenkomsten, 
3 Ing W Kuhne, De Virieusingel 1 Oa, 5301 
GB Zohbommel, telefoon 0418 515041, 
4 f30. 

Perfln Club Nederiand: 1 Firmoperforo-
ties (perfins) gehele wereld, 2 Bijeenkom 
sten, clubbulletin Perfinpost, clubveiling, 
rondzendmg publicaties, 3 A von Slugs, 
Baker 21 2152 LB Nieuw Vennep, telefoon 
0252 672795,4 f25. 

Filatelistenvereniging Doi Nippon: 
1 Nederlands Indie onder Japanse bezet 
ting en onder bet bewind van de Republiek 
Indonesië voor de soevereiniteitsoverdracht 
2 Gegevensuitwisseling cotologi blad pu 
blicoties, rondzendmg veiling, vergodering 
3 L B Vosse,Vinkenbaan3,1851TBHei 
loo, telefoon 072 5332293, fox 072 
5339936,4 f40, (Nederlond), f 50, (ovi 
rige landen) 

ArGe Germania-Morken im Bund 
Deutscher Pbilotelisten*: 1 Germonio 
zegels (1900 1923), 2 Hulp bij onderzoek 
ter beschikking stellen van literatuur en me 
teriaol, toegang tot archieven vio de Duitse 
Bond, uitgifte verenigingsblad, uitgifte 

I handboek, 3 J W Wossink, Arentzenstraot 
5,7051 BT Varsseveld, telefoon 0315 
241540,4 DM50, 

Studiegroep voor Postmechonisatie: 
Automatische verwerking von de post, lumi 
nescerende zegels en postwaardestukken, 
sorteerkenmerken/coderingen op brief, 2 
Bijeenkomsten met veiling, 3 P de Vries 
(wndi, Rijksboom 32,3071 AX Rotterdam, 
telefoon 010 4840699,4 f25, 

Londelijke Vereniging van Aonteken-
strookjesverzameloors: 1 Aanteken 
sttookjes m het bijzonder van Nederland, 
2 Beurzen eigen blad, schriftelqke veilin 
gen, uitgifte kontorenlijst, 3 LL Louwerse 
Postbus 151,2810 AD Reeuwijk, telefoon 
0182 395103,4 130, 

Contoctgroep Velrandbijzonderbedea 
1 Plaot/etsingnummers, krappen/ponsen, 
poskruizen, registerblokken, 2 Bijeenkom 
sten, rwlverkeer, veilmgen, publicatie Ram 
verschijnselen, 3 A C C van Kruiselbergen 
Postbus 522,1000 AM Amsterdam, telefoc 
075 6844013,4 120, 

Postzegelvereniging Postautomoat: 
1 Postautomotisermg postzegelboekjes, 
rolzegels, loket en automaatstroken e d , ! 
Bijeenkomsten eigen orgaan, rondzendve 
keer, veilingen nieuwtjesdienst, 3 H L J 
van den Brmk, Beethovenstroot 186", 107 
JX Amsterdam, telefoon 020 6764098, 
4 f40. 

Studiegroep Vooraf stempelingen: 1 
Voorofgestempelde postwoorden gehele w 
reld, 2 Bijeenkomsten eigen orgonn rom 
zendverkeec, veilingen, 3 P A Leemans, 
Korenbloem 13,5684 JB Best, telefoon 
0499 329292,4 f 20, 

Nederlandse Postzegelvereniging 'D 
Plnatfout': 1 Studie plootfouten op post 
zegels, 2 Bijeenkomsten, eigen orgaan, v 
lmg,3 A Bakker, Tosmanslroot 4,1972 tl 
IJmuiden, telefoon 0255 522531,4 f 30, 
zonder meldingen fouten nieuwe uitgiften 
f 35, met meldingen foute nieuwe uitgifti 
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FRIESIAND IS ANDERS! 
Fmknd anders in beeld D. VEENSTRA, BUITENPOST (FR.) 

Friesland vierde deze zomer feest, want het is dit jaar vijfhonderd jaar geleden dat een 

centraal bestuur in deze provincie werd ingesteld. Ter herdenking van dit feit gaf PTT Post op 

9 juni een postzegel uit. Een goede reden om onze in Friesland wonende medewerker een 

actueel artikel te laten schrijven over de provincie die wij zo goed kennen van de 

Elfstedentocht. 

iMSTREDEN FEEST 
lormaal gesproken zou elke 
rovincie een feest ter gele
enheid van een zo belangrij
e mijlpaal in haar geschiede
is met instemming begroe
:n. Zo niet in Friesland, 
'oen het provinciaal bestuur 
ich presenteerde als voor
tander van een feest ter vie
ing van 500 jaar centraal be
tuur in Friesland, kwam al 
Doedig een stroom van kriti

he reacties op gang. Sommi
e politieke partijen gaven de 
aorkeur aan een herdenking 
oven een feest, maar ook his
irisch gezien vond men de 
anleiding tot het feest om
Teden. Zeer tot ongenoegen 
in de Commissaris van de 
.oningin Loek Hermans, die 
ok voorzitter is van Fryslan 
00. Deze stichting had ech

r door de formulering van 
e doelstelling voor het feest 
If bijgedragen aan het 

:heppen van tegenstellin
en. Volgens het stichtingsbe
uur moest het feest dienen 
)m het geloof in eigen 
racht bij de Friese bevolking 
• stimuleren en bij te dragen 
in de kennis van de unieke 
ïschiedenis van de provin

e en haar bestuur'. Waar
hijnlijk zijn de meeste Frie
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zen trotser op hun provincie 
dankzij de Elstedentochten 
en de talrijke daarvan afgelei
de 'klonen'! ' 

5 0 0 JAAR CENTRAAL BESTUUR 
Het cruciale jaar bij de her
denking is 1498. In dat jaar 
werd hertog Albrecht van Sak
sen (14431500) door de be
vriende keizer Maximiliaan I 
aangesteld tot erfelijk gouver
neur (gubemator) van Fries
land. Daarvóór was de provin

ned 
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cie verscheurd door bloedige 
vetes. Twee partijen bevoch
ten elkaar tientallen jaren op 
leven en dood: de Vetkopers 
en de Schieringers. Vooral het 
Friese platteland had van deze 
strijd te lijden. Met de aanstel
ling van Albrecht van Saksen 
werd de aanzet gegeven voor 
een ontwikkeling waardoor 
Friesland onderdeel werd van 
de Nederlandse eenheids
staat. Historisch is dit feit ze
ker interessant, filatelistisch 
gezien is iedere zegel die een 
bepaald facet van een provin
cie belicht bijzonder welkom. 
Toch spreekt een historische 
beschouwing over de provin
cie, die vrijwel iedere Neder
lander kent van de Elfsteden
tocht, minder aan. Bovendien 
is het maar beperkt mogelijk 
zo'n beschouv«ng filatelisch 
gezien evenwichtig te onder
bouwen. We leggen daarom 
in dit artikel het accent op een 
aantal hoofdzaken van het he
dendaagse Friesland. 
Is het u overigens wel opgeval
len dat de zegel die op 9 juni 
verscheen de tekst draagt 
Fryslan 1498 1998 500 jaar cen
traal bestuurd Daarmee heeft 
de ontwerper de officiële Frie

se naam van de provincie ge
volgd: Fryslan. De postzegel 
toont een kaart van Friesland 
omstreeks 1600 uit de zakatlas 
van Zacharias Heyns. De car
tograaf Heyns legde het meest 
westelijke deel van het Neder
landsDuitse Friese kustland 
Frise Orientale en Occidentale 
nauwkeurig vast, aldus ont
werper Jaap van Triest. De 
toenmalige benaming 'West
Friesland' is hiermee ver
klaard. 

Uit deze kaart valt de histori
sche samenstelling van Fries
land goed op te maken. In de 
kaart zijn de delen 'Wester
goe', 'Ostergoe' en 'De Seven 
Wolden' groot ingeschreven, 
de Friese steden zijn oranje 
gemarkeerd. Links van de 
Waddeneilanden aan de bo
venrand ontbreekt het eiland 
Vlieland. Wel ligt voor de kust 
bij Harlingen het eilandje 
Griend, op het Wad vaart er 
een zeilschip heen. In de Zuy
derzee zwemt een potvis. 

DiT IS FRIESLAND 
De titel van dit artikel  Fries
land is anders (afieelding 2) — 
kan op iedere provincie wor
den toegepast. Toch is Fries
land in één opzicht uniek: het 
is een provincie met een ei
gen, door het rijk erkende 
taal. Het Fries heeft naast het 
Nederlands een gelijkwaardi
ge positie. 
Het 'andere' Friesland wordt 
op velerlei wijze in beeld ge
bracht. De ondertitel  Fries
land anders in beeld  heeft 
dan ook een filatelistische ba
sis. Dat kon al lang  zij het in 
beperkte mate  dankzij de 
posthistorische invalshoek, 
maar de thematische filatelie 
biedt de mogelijkheid een 
provincie vollediger in beeld 
te brengen. 
Voor het provinciewapen is 
een zegel beschikbaar: de 
Kinderzegel van 15+3 cent uit 
1926. Het wapen is op deze 
zegel overigens niet com
pleet. Het officiële Friese wa
pen heeft als opvallende ken
merken twee gaande leeuwen ~ 
en zeven blokken. Die blok "■ 
ken  in feiten vervormingen 
van de plompe of waterlelie = 
bladen (in het Fries: pompe Î  
blêdden) uit de Friese vlag  ^ 
vinden hun oorsprong in de = 
geschiedkundige overleve \ 
ring van de Zeven Friese Zee 3 
landen. Dat waren zelfstandi ^ 
ge landstreken langs de kust ^ 
van Alkmaar tot aan de We ^ 
ser, die samengingen in een 2 
verdedigingsverbond tegen ï 
de Noormannen. Op de be
doelde Kinderzegel worden MQ 
de leeuwen slechts vergezeld Jv3 
door drie blokjes. 
Meer complete, maar door de 
vaak matige afdrukkwaliteit 
slecht waarneembare afbeel
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dingen zijn te vinden in vroe
gere frankeerstempels van 
twee Friese instellingen, het 
Sportcentrum Friesland en de 
Fryske Akademy {afleelding3), 
het wetenschappelijk instituut 
in Friesland. In het tweede ge
val gaat het om een onderdeel 
van het zegel van de vroegere 
universiteitsbibliotheek in Fra
neker. 
De Friese vlag heeft zeven 
schuine banen, die afwisse
lend kobaltblauw en wit van 
kleur zijn. De witte banen zijn 
beladen met zeven scharla
kenrode plompebladeren: re
spectievelijk twee, drie en 
twee. Friese bedrijven en in
stellingen gebruiken de plom
pebladeren niet zelden als 
symbool in logo's, op briefpa
pier en dergelijke en ook in 
combinatie met hun naam. 
Een bekend Fries zuivelbedrijf 
gebruikt de Friese vlag nog 
steeds als handelsmerk voor 
zijn producten. Dit gebruik is 
ook terug te vinden in fran
keerstempels, waarvan de 
meeste helaas niet meer in ge
bruik zijn. Eén van de mooiste 
afbeeldingen is die in het 
frankeerstempel van de Friese 
Bond van Zelfstandige Melk
handelaren {afbeelding 4). De 
meest originele combinatie 
vinden we in het frankeer
stempel van de Friese afdeling 
van de Partij van de Arbeid: de 
Friese vlag en de rode roos sa
men in één vuist. 

FRIESLAND EN HET WATER 
Water speelt in Friesland 
vooral economisch gezien — 

een belangrijke rol, met name 
in de toeristische sector. De 
Friese meren (dertien grote 
en zeventien kleine, samen 
goed voor zo'n 5.600 hectare 
water) bieden volop gelegen
heid tot het beoefenen van de 
watersport. Watersport is wel
licht het bekendste Friese 
'product'; diverse gemeenten 
presenteren zich in hun fran
keerstempel dan ook als wa
tersportgemeente. Leuke 
voorbeelden zijn het stempel 
van de vroegere gemeente 
Utingeradeel te Akkrum 
('Hart van het Friese water
land', afbeelding 5), later ge
volgd door een Friese versie 
{Hert fan it Fryske wetterlän) van 
de gemeente Boarnsterhim 
en dat van de voormalige ge
meente Doniawerstal te Lang
weer. De gemeente Sneek 
prees zich vele jaren aan als in
dustriekern en watersportcen
trum; deze vorm van combi
reclame is bij gemeenten heel 
gebruikelijk. De indirecte ver
wijzing van buurgemeente 
Wymbritseradiel roept tevens 
een kenmerkend beeld van 
Friesland op: 'Groene weiden 
witte zeilen'. 
De ligging aan de voormalige 
Zuiderzee kreeg tot dusver 
echter nauwelijks filatelisti
sche aandacht. Gelukkig ge
bruikte de Friese V W bij het 
50^arig bestaan van de Afsluit
dijk een bijzonder frankeer
stempel {afieelding 6). In 
NoordHolland deed de ge
meente Wieringen overigens 
hetzelfde. Friesland wordt 
door het Prinses Margrietka

naal doorsneden; dat dient als 
vaarweg voor de grote scheep
vaart van Eemmond naar IJ
mond. Ligging aan zo'n ver
binding is een belangrijke ves
tigingsfactor voor bedrijven; 
de in oostelijk Friesland gele
gen gemeente Achtkarspelen 
beklemtoonde dat in de jaren 
zestig met een frankeerstem
pel: 'Industriekern Kootster
tille  gelegen aan groot
scheepsvaarwater'. 
Dat Friesland een zeehaven 
rijk is, kan worden afgeleid uit 
een het frankeerstempel dat 
de gemeente Harlingen ooit 
gebruikte: 'Frieslands zeeha
ven' (afieelding 7). 
Het Waddengebied, één van 
Europa's grootste natuurge
bieden, wordt jammer genoeg 
herhaaldelijk door de mens 
bedreigd. Hieraan 'danken' 
we Nederlandse series als 'Be
dreigde dieren' uit 1985 met 
bijvoorbeeld een 'zwarte' zee
hond. De processen over de 
proefboringen in de Wadden
zee tonen aan dat de bedrei
gingen blijven bestaan. Het 
advies 'Wees wijs met de Wad
denzee' in het frankeerstem
pel van de Vereniging tot Be
houd van de Waddenzee in 
Harlingen (afbeelding 8) blijft 
dus actueeF. 

RECREATIE/TOERISME 
Friesland mag al vele jaren re
kenen op de belangstelling 

van vakantiegangers, maar di« 
aandacht neemt nog toe als ei 
een Elfstedentocht is gehou 
den  er is dan sprake van eer 
soort 'naijleffect'. Nu heef 
Friesland ook wel het nodige 
te bieden. Behalve talrijke wa 
tersportmogelijkheden en an 
dere recreatieve mogelijkhe 
den in Friesland, doen voora 
de Friese Waddeneilander 
het goed. Gelukkig zijn he 
nog steeds echte eilanden 
van massatoerisme is daar 
door nauwelijks of geen spra 
ke. Gemeenten en WV's prij 
zen de Waddeneilanden uiter 
aard in frankeerstempels aan 
Ameland deed dat met 'Va 
kantieparadijs', 'WinterZo 
mer HerfstLente Op Ame 
land méér vacantierenteü 
(afleelding 9), 'Waddendia 
mant' en 'Gecomponeerc 
door de zee'. Schiermonnik 
oog, vooral in trek bij Gronin 
gers, noemde het eiland eei 
'Oase van rust' en 'Noordzee 
Badplaats sinds 1866'. He 
huidige stempel wijst er op da 
het eiland de status van Natio 
naai Park heeft. Het grotere 
en daardoor drukkere Ter 
schelling is volgens de W \ 
'mooi in voor en nazomer 
(afleelding 10), terwijl de ge 
meente het houdt op 'vakan 
tieeiland'. De V W van Vlie 
land spreekt van 'VlielandVa 
kantieland' (afleelding 11). D< 
gemeente weet de waarde vai 
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et kleinste Waddeneiland 
oed in te schatten: 'Vlieland 
eiland van rust en ruimte', 

innen het bestek van dit arti
st past geen uitgebreide be
andeling van alle musea, be
enswaardigheden, attracties 
1 evenementen. Slechts ech
: toppers kunnen filatelis
5ch worden geïllustreerd, zo
s de Oldehove te Leeuwar
en, de Friese scheve toren 
in Pisa. Die is trouwens sinds 
ikele maanden weer in volle 
orie te bewonderen en te be
immen. Het Eisenga plane
rium in Franeker kreeg in 
394 een eigen zegel^. 

JLTUUR 
aals gemeld is Friesland een 
"ovincie met een eigen taal. 
et Fries stamt af van het Ger
aans, waarvan het zich eer
:r als zelfstandige taal heeft 
sgemaakt dan het Neder
nds. Het Fries is verwant aan 
;t Nederlands, maar ook aan 
5t Engels en het Duits. Niet
iezen doen soms wat lache
g over het gebruik van het 
"ies. Typerend is dat kortge
den zelfs in de Tweede Ka
er nog met gelach werd ge
ageerd op de mededeling 
n de voorzitter dat de eed of 

belofte ook in het Fries mocht 
worden afgelegd. Hoe belang
rijk het Fries voor het bijzon
dere karakter van Friesland is, 
heeft de dichter Ed. Hoornik 
treffend verwoord in het kwa
trijn 'Friesland'*: 

Niet in mijn dorpen en mijn elf 
steden. 
Niet in mijn meren en mijn heer
lijkheden 
Ben ik het meest mij mijzelf, maar 
in mijn taal: 
Het instrument waardoor ik 
ademhaal. 

Voor de filatelistische weer
slag van het Fries moeten we 
het vooral hebben van fran
keerstempels van (overheids)
instellingen en bedrijven. Een 
paar voorbeelden. 
De gemeente Littenseradiel 
prijst de plattelandssituatie 
aan in een leuk stempel met 
de tekst 'Gemeente Littense
radiel as freon tusken de ste
den' (Gemeente Littensera
diel als vriend tussen de ste
den). De gemeente Dantuma
deel heeft jarenlang een stem
pel gebruikt met de eerste re
gel van de Wäldsang, het 
volkslied van de Friese Wou
den: Moai sunder wjeargea binne 
de Walden (Mooi zonder weer
ga zijn de Wouden). Het be
drijfsleven laat zich ook niet 
onbetuigd. Veevoederfabriek 
Sikma uit Oenkerk prijst zijn 
producten aan met de tekst In 
tuks boer brükt Sikma 'sfoer! (Een 
slimme boer gebruikt Sikma's 
voer!). Aannemersbedrijf 
Draisma uit Makkum zoekt 
het in vierregelige rijmpjes, 
aanvankelijk in het Neder
lands, maar later in het Fries 
(afbeelding 12): 

Woljo 't spulyn oarder ha 
Dan op stach nei Draisma ta 
Dy ̂ et foar alleman yn 't spier 
En makket grif syn wurk dan 

Dat kan ongeveer als volgt 
worden vertaald: 

Wilt u uw spullen in orde hebben 
Dan direct naar Draisma toe 
Die gaat voor iedereen aan het 
werk 
En maakt zijn werk vlot klaar. 

Vraag filatelisten welke ty
pisch Friese zegels PTT Post 
heeft uitgegeven en de kans is 
groot dat menigeen de twee 
postzegels noemt die in 1966 
werden uitgegeven ter gele
genheid van de 300e sterfdag 
van Gysbert Japicx (1602
1666), de eerste bekende Frie
se dichter en grondlegger van 
de Friese literatuur. Een zegel 
met een Friese tekst was des
tijds zeker iets bijzonders. Mo
gelijk kwam het daardoor dat 
de ontwerper een fout maakte 
bij de zegel van 12+8 cent. De 
tekst begint met Ich, maar dat 
had moeten zijn lek. 
De Sinterklaasviering in Fries
land maakt duidelijk dat deze 
provincie werkelijk anders is. 
Het opmerkelijkste verschil is 
dat men in Grou op 21 febru
ari(!) het Sint Pieterfeest viert, 
zoals blijkt uit een frankeer
stempel van de gemeente Bo
arnsterhim {afbeelding 13). 
Niet onvermeld mag blijven 
dat in het verleden op de Frie
se Waddeneilanden rond het 
Sinterklaasfeest een stukje 
folklore is ontstaan met een 
geheel eigen sfeer. Op zich is 
dat niet zo vreemd, want juist 
in de wintermaanden vormen 

de dorpen op deze eilanden 
nog vrij gesloten gemeen
schappen. Ook nu nog zijn 
toeristen  voorzover begin 
december aanwezig op de ei
landen  niet welkom bij deze 
dorpsfeesten. 

MADE IN FRIESLAND 
Het Friese bedrijfsleven is 
voor een belangrijk deel ge
richt op export naar alle delen 
van de wereld. Niet voor niets 
bracht een Friese handelsmis
sie onder leiding van Commis
saris van de Koningin Loek 
Hermans in april een bezoek 
aan China. Vijf Friese stads en 
regiopostdiensten gaven ter 
gelegenheid daarvan elk twee 
zegels (samen in een velletje 
van tien zegels) uit (afbeelding 
14). 
Een staalkaart van Friese pro
ducten treffen we aan in fran
keerstempels. Een selectie uit 
het ruime en veelzijdige aan
bod. De zuivelindustrie is van
ouds een belangrijk onder
deel van de Friese economie. 
Het Friese stamboekvee is een 
belangrijk exportartikel. Een 
voorbeeld daarvan werd niet 
alleen afgebeeld op de beken
de doorloper uit 1974, maar 
ook op de zegel 'Tien voor Eu
ropa' uit 1995. Zuivelproduc
ten worden al sinds de jaren 
dertig in frankeerstempels 
aangeprezen, waarbij de ver
andering van stijl in de recla
meteksten in de loop der ja
ren opvalt. Uit 193*7 dateert 
een stempel van Benninga's 
Friesche Margarinefabrieken 
in Leeuwarden met de tekst 
'Friesche gezondheid en 
kracht door Benninga's pro
ducten gebracht' (afbeelding 
15). In de frankeerstempels 
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van Frico in Leeuwarden ligt 
het accent op de reclame voor 
kaas. In de jaren zestig werd 
een typisch op het buitenland 
gericht stempel gebruikt met 
het woord kaas in vijf talen 
(Duits, Nederlands, Engels, 
Spaans en Frans). Al iets 'pitti
ger' is de tekst 'Frico is de gou
den plak waard', maar pas 
leuk werd het omstreeks 1970. 
Toen werd een muis geïntro
duceerd die met een big smile, 
een knoop in z'n staart en een 
opgeheven vinger attendeer
de op de tekst 'Frico  kaas 
met een grote K'. Dit stempel 
werd na een paar jaar gevolgd 
door een stempel met dezelf
de muis, maar nu met de slo
gan 'niet vergeten... Frico 
eten' (afleelding 16). Bij ge
brek aan een zakdoek legt de 
muis een knoop in zijn staart 
('niet vergeten'). Handig en 
verstandig, maar dat word je 
ook als je kaas eet... 
Friesland heeft een belangrij
ke  en winstgevende!  vesti
ging van Philips binnen zijn 
grenzen. Het stempel van 
deze in Drachten gevestigde 
onderneming luidt The success 
of a unique system 50 Philishave. 
Het Makkumer aardewerk 
werd in 1978 zelfs een postze
gel waardig geacht. Daar past 
uitstekend het frankeerstem
pel met de tekst 'Makkum ke
ramisch centrum sinds eeu
wen' van Tichelaars Koninklij
ke Makkumer Aardewerk en 
Tegelfabriek bij {afbeelding 
17). 

Stempels met een Engelse 
tekst zijn al lang geen uitzon
dering meer. Een leuk voor
beeld is het stempel van zeil
makerij Molenaar uit Grou 
met de tekst I catch the wind 
ivith Molenaar!. Maar er zijn 
meer stempels waarin de re
clameboodschap in een vleug
je humor is verpakt, zoals 
'Worst van Kroon is buitenge
woon' (met de twee o's in 
Kroon als worsten), 'Boven
aan in ondergoed' en 'Geheid 
beter' (van een in fundaties 
gespecialiseerd bedrijf). 
En misschien herinnert u zich 

" ook het STERspotje nog, 
^ waarin een heel dorp aan de 
^ koffie zit  met koek van een 
= bekende Friese koekprodu
"^ cent: 'Dat gaat erin als Ketel
^ lapper'. 

^ DIT WAREN OOK FRIEZEN 
' Bekende Nederlanders van 
^ Friese afkomst zijn er volop, 
•Z zoals Pia Dijkstra van het 
^ NOSjournaal en Wim Duisen
2 berg, de veelbesproken eerste 
ï directeur van de Europese 

Centrale Bank. Laatstgenoem
tĵ O de maakt trouwens nog wel 
• " een kansje om ooit eens op 

een postzegel te worden afge
beeld. 
Maar ook als het gaat om Frie
zen die nu al filatelistisch zijn 

vereeuwigd kunnen we een 
aardig lijstje aanleggen. Post
zegels voeren daarbij de bo
ventoon, maar er is meer. 
Op de Zomerzegel van 
1272+31/2 cent uit 1939 is Pie
ter Stuyvesant afgebeeld, die 
bekendheid kreeg als de stich
ter van NieuwAmsterdam, het 
huidige New York. Hij werd 
ook op een Amerikaanse ze
gel afgebeeld, zij het om een 
geheel andere reden. Hij 
richtte namelijk in 1648 de 
eerste vrijwillige brandweer in 
Amerika op; vandaar de ver
schijning van de Amerikaanse 
zegel van 3 c. uit 1948. Stuyve
sant werd ook afgebeeld op 
een zegel van 75 c. die de Ne
derlandse Antillen in 1982 uit
gaven in het velletje '200 jaar 
betrekkingen NederlandVer
enigde Staten'. Lange tijd 
nam men aan dat Stuyvesant 
in 1592 in Scherpenzeel bij 
Wolvega werd geboren. De ge
meente Weststellingwerf ge
bruikte lange tijd een fran
keerstempel met portret van 
Stuyvesant en de tekst 'Land 
van Pieter Stuyvesant'. De laat
ste tijd wordt er over getwist 
waar de vrieg van Stuyvesant 
stond; deskundigen beweren 
dat hij niet in Scherpenzeel, 
maar in Peperga werd gebo
ren. Pikant detail is dat zowel 
het op de Nederlandse zegel 
vermelde geboorte als sterf
jaar (16101682) onjuist zijn. 
Dit had moeten zijn 1592
1672. 

Op de zegel van 25 c. uit de 
bekende Zeeheldenserie uit 
19431944 is Tjerk Hiddes de 
Vries (16221666) afgebeeld. 
Hij werd geboren in Sexbier
um. Deze vlootvoogd had een 
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belangrijk aandeel in de Vier
daagse Zeeslag. 
De Leeuwarder J.C. Schroe
der van der Kolk (17971862) 
was een bekend psychiater. 
Door zijn toedoen kwam in 
1841 de eerste Krankzinnigen
wet tot stand. Zijn portret is af
gebeeld op de zegel van 12 
cent in de serie 'Geestelijke 
volksgezondheid' uit 1960. 
Anna Maria van Schuurman 
(16071678), afgebeeld op de 
Zomerzegel van 40+20 cent 
uit 1978, mocht zich een 
groot deel van haar leven ver
heugen in internationale be
langstelling. Zij stond in con
tact met vorsten en vorstin
nen, met geleerden uit geheel 
Europa (zoals Descartes) en 
met allerlei schrijvers uit haar 
tijd, zoals Jacob Cats en Con
stantijn Huygens. Later leidde 
ze een teruggetrokken leven. 
Ze stierf in 1678 in het Friese 
Wieuwerd. 
In de serie Nederlandse politi
ci uit 1980 is Pieter Jelles 

Afbeelding 20  zegels met een Fries tintje. Op de bovenste rij van links naar rechts: 
detail van een eeuwigdurende kalender van Ameland, Peter Stuyvesant, Saskia van 
Uylenburg en het profiel van Atie KeulenDijkstra. Tweede rij: Pieter Jelles Troelstra, 
SkOtsjesilen, de zwarte zeehond en de Elfstedentocht. Derde rii: J.C. Schroeder van der 
Kolk, Bonifatius, Tjerk Hiddes de Vries, Stavoren/Staveren en Makkums aardewerk. 
Onderste rij: tweemaal aandacht voor Gysfjert Japicx, stamboekvee, Anna Maria 
Schuurmans en Willem Barentsz. 

Troelstra (18601930) op d 
zegel van 50 cent afgebeek 
Hij was niet alleen politicui 
maar ook Fries dichter. 
Op de zegel van 45 cent, uitg( 
geven in 1982 ter gelegenhei 
van het eeuwfeest van de K( 
ninklijke Nederlandsche Schaa 
sennjders Bond (KNSB) is ee 
wedstrijdschaatser afgebeek 
Het is het silhouet van de b< 
kende Friese schaatskampioen 
Atje KeulenDijkstra. 
Ook de Zomerzegel va 
70+30 cent uit 1983 heeft ee 
Fries tintje. Afgebeeld is he 
portret dat Rembrandt va 
zijn vrouw Saskia van Uyler 
burg, geboren in Leeuwa 
den, maakte. 
Graficus M.C. Escher (189J 
1972), die op 7 juli met ee 
postzegel werd geëerd, is i 
Leeuwarden geboren. Esche 
ontwierp ook de twee Nede 
landse postzegels ter geleger 
heid van het 75Jarig bestaa 
van de UPU, die in 1948 ve 
schenen. 
Eveneens van Friese afkomst 
de schrijver Simon Vestdij 
(18981971); hij werd in Ha 
lingen geboren. Ook hij wer 
op 7 juli op een postzegel a 
geheeld. 
Bonifatius en Mata Hari we 
den al behandeld in het art 
kei over de Elfstedentocht d; 
eerder in dit blad verscheen. 

FRIESLAND BUITEN FRIESLAND 
Je moet er eindeloos veel m 
teriaal voor doorworstel« 
maar dan kom je Frieslan 
ook buiten Friesland tegei 
Dat geldt speciaal voor frai 
keerstempels (afieelding 18 
Er is inmiddels een redelij 
aantal stempels met straatii 
men die een relatie met Erie 
land hebben. Zo is er een Fri 
se straatweg in Groningei 
een Friesestraat in Coevo 
den, een Frieseweg in Al 
maar, een Friesewal in Zwol 
en een Friezenstraat in Ro 
malen. In Scheveningen b 
staat een Vlielandsestraat, v 
Pijnacker heeft een Vlielan( 
seweg. Ook plaatsnamen kc 
men voor. Gouda heeft ee 
Stavorenweg, terwijl Devent( 



og een Staverenstraat (in de 
ude spelling) heeft. 
,en aardige aanwinst is het 
tempel van een Amsterdamse 
erzekeringsmaatschappij met 
en afbeelding van de Ter-
:hellinger vuurtoren 'Bran-
aris'. Maar écht leuk is het 
tempel van het Hilton Hotel 
1 Rotterdam (afbeelding 19). 
'olgens dit stempel heeft het 
otel een Hindeloopen Corner. 
lOuden Friezen daar reductie 
rijgen? 
riesland heeft een bijzonde-
e relatie met de Verenigde 
taten, want in 1782 erkende 
Ie Friese Staten als eerste in 
lederland de onafhankelijk-
eid van deze natie. De bij
andere zegel van 75 cent, uit
egeven in 1976 ter gelegen-
eid van de 200-jarige onaf-
ankelijkheid van de Verenig-
e Staten, heeft een Fries 
ntje. Afgebeeld is een detail 
in de circa 200 jaar oude, uit 
out gesneden en beschilder-
e eewigdurende kalender, af-
omstig van Ameland. Douwe 
gberts in Joure gebruikte 
en bijzonder frankeerstem-
el ter gelegenheid van twee 
euwen Amerika. 

tIESLANDOPDEKAART 
Iet de uitgifte van de Fryslan 
00-zegel heeft PTT Post 
riesland op de kaart gezet. 

Dat werd het gezelschap dat 
op maandagmiddag 8 juni in 
het provinciehuis in Leeuwar
den aanwezig was voor de offi
ciële presentatie van deze ze
gel, op charmante wijze onder 
de aandacht gebracht door de 
bekende Friese actrice Leny 
Dykstra. Ter afsluiting van de 
presentatie zong zij in het 
Fries een speciaal voor deze 
gelegenheid gecomponeerd 
lied met als Nederlandse titel 
'Fryslan op de kaart' met in 
het refrein de volgende tekst: 

DePTTzet 
Dat gaan we bezegelen 
Ons Friesland na 500 jaar op de 
kaart 
Nu kunnen wij eindelijk 
Met de groten ons spiegelen 
Ook al is 't maar op postzegelfor
maat. 

Maar ook zonder deze zegel 
scoort Friesland filatelistisch 
gezien uitstekend, zeker ten 
opzichte van de andere Noor
delijke provincies. Een voor
zichtige telling levert onge
veer veertig zegels op die een 
relatie met Friesland hebben 
{ajbeelding 20). Groningen 
moet het met ongeveer de 
helft daarvan doen, terwijl de 
score van Drente (zes zegels) 
aan de magere kant is. Zou 
dat zijn omdat Friesland - zo

als het in het Frysk Folksliet 
(Fries Volkslied) wordt aange
duid - it beste lan fan d'ierde 
(het beste land op aarde) is? 

Noten: 
': Eindelijk: De tocht der tochten - Elf
stedentocht ook filatetistisch te rijden 
door D. Veenstra; artikel in 'Phila
telie' van februari 1997, pagina's 
105 toten met 110. 
^: Een deel van het Lauwersmeer-
gebied is ook Fries. Zie het artikel 
Vijfentwintig jaar geleden: Lauwerszee 
werd Lauwersmeer door D. Veenstra; 

'Philatelie' van juli/augustus 1994, 
pagina's 548 tot en met 551. 
': Eisenga 's planetarium: het zonnestel
sel in de woonkamer door D. Veens
tra; artikel in 'Philatelie' van juni 
1994, pagina's 456 tot en met 459. 
\ Poëziebundel Dit is myn tan; uit
gave van de provincie Fryslan ter 
gelegenheid van de jaarwisseling 
1997-1998. 

ALBRECHT TABOE OP ZEGEL 
Toen de Provinciale Staten van 
Friesland een paar jaar geleden 
besloten Friesland in Fryslan om 
te dopen, vond het FNP-Statenlid 
Jan van der Baan dat een postze
gel waard. Maar toen hij hoorde 
dat de stichting Fryslan 500 van 
plan was haar logo bij PTT Post 
voor te dragen als afbeelding op 
een speciale postzegel, was Fryslan 
te klein voor zijn verontwaardi
ging. Op dat beeldmerk, zo licht
te stichtingsvoorzitter Loek Her
mans toe, 'zie je hertog Albrecht 
van Saksen opduiken uit het ver
leden en zijn blik richten op de 
toekomstvan Friesland.' 
De Fryske Nasjonale Partij) vond 
dat Albrecht - de eerste Saksische 
overheerser van Friesland - on
der geen beding op een postzegel 
mocht verschijnen. Dat zou kun
nen leiden tot ongewenste span
ningen onder de Friese bevol
king! 

BREDENHOF-DE BERM-POSTZEGELIMPORT 
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AUSTRALIË 
BELGIË 
DUITSLAND 
JAPAN 

35,00 70,00 325,00 
30,00 55,00 250,00 
30,00 55,00 
35,00 60,00 
40,00 75,00 

BSELBDCaPCsJKiZÄi^SySÄf S B C S B C L S 
500 GR IKILO 5 KILO 

LEUKE MIX VEEL NIEUW 
ZO UIT HET KLOOSTER 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
VEEL ZEGELS KORT GEKNIPT 

NW ZEELAND SUPER VEEL '97 en '98 
NOORWEGEN VEEL NIEUW EN HOGE WAARDEN 42,50 82,50 
U.S.A LEUKE KILO NIET NIEUW 20,00 35,00 
WERELD VEEL LANDEN MET NIEUW 30,00 55,00 250,00 
ZWITSERLAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 30,00 55,00 

S'öWKriFPiDflg DK]§'iJBB[ßB(2)B[ßßK] 
6/12 12 BLZ. WIT ƒ 5,00 
8/16 16 BLZ. WIT »f- 7,50 
16/32 32 BLZ. WIT ƒ 12,50 
32/64 64 BLZ. WIT ƒ 24,50 
6/12 
8/16 
16/32 
32/64 

12 BLZ. ZWART ƒ 5,00 
16 BLZ. ZWART ƒ 10,00 
32 BLZ. ZWART ƒ 15,00 
64 BLZ. ZWART ƒ 32,50 

PEDflgOJJg'ü' g[]D[?Ë[MD[L@\ïJ!/MIÊ ®m^f^MWM^ 
LAND 
Afrika 
Australië 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engelse geb 
Faroer 
Finland 
Flora en Fauna 
Frankrijk 
Griekenland 
Groenland 
Japan 
Kanaaleil. & Man 
Luxemburg 
Namibië 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenrijk 
Scandinavië 
Spanje 
USA 
Wereld 
West Europa 
IJsland 
Zuid Afrika 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

O M S C H R I J V I N G 
veel landen leuke mix 
groot assortiment met '98 
groot assortiment veel nieuw 
enkel papier met '98 
goede sortering met nieuw 
veel nieuw met '98 
grote sortering met hoge waarden en toeslag 
alleen toeslag 
altijd met de nieuwste geen kerst 
greetings veel jaren met '97 
zeer nieuw met hoge waarden 
leuke sortering 
leuk met boek|eszegels met '98 
veel dieren en bloemen leuk 
zeer moeilijk veel nieuw 
goede mix met nieuw 
zeldzaam mooi zeer schaars 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment met nieuw 
veel motief en hoge waarden 
grote ass met toeslag 
korf geknipt met iets '98 
veel nieuw met iets '98 
leuk met kleine landen 
laatste loren met nieuw 
leuke mix meest 32c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
grote sortering met hoge waarden 
grote sortering met '97 
veel gevraagd met iets '98 
grote sortering met nieuw en toeslag 
alleen toeslag iets nieuw 

100 gr 
19,50 
12,50 
18,50 
24,00 
13,50 
15,00 
22,50 
47,50 
11,00 

22,50 
47,50 

120,00 
15,00 
32,50 
52,50 
25,00 

175,00 
30,00 
25,00 
30,00 
25,00 
1400 
25,00 
35,00 
25,00 
22,50 
25,00 
17,50 

20,00 
67,50 
18,50 
15,00 
17,50 

32,50 

250 gr 

27,50 

55,00 
27,50 
35,00 
52,50 

25,00 
55,00 

35,00 

60,00 

30,00 
60,00 

55,00 
50,00 

40,00 
47,50 

160,00 

35,00 
40,00 

500 gr 

50,00 

67,50 
95,00 

45,00 

65,00 

55,00 

105,00 

75,00 

310,00 

65,00 
75,00 
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HERZLS DROOM KWAM 
NA EEN HALVE EEUW UIT 

Mèu ver^Jemmkm, hat mijn reckbhand verdmm' 
ARIE BAKKER, NORTHMEAD (ZUID-AFRIKA) 

De staat Israël bestaat dit jaar vijftig jaar. Dat feit wordt dit jaar op uiteenlopende manieren 

gevierd. Zo werd enkele maanden geleden, van 13 tot en met 21 mei om precies te zijn, in de 

hoofdstad Tel Aviv de wereldpostzegeltentoonstelling Israël 9S gehouden. In dezelfde maand 

werd ook het geheel vernieuwde Post- en Filateliemuseum van de vijftigjarige staat na lang 

wachten officieel geopend. 

M '% uim honderd jaar ge-
§-< leden, in 1897, werd 

JL \^ in Zwitserland de basis 
gelegd voor de staat Israel. Uit 
het feit dat het onafhankelijke 
Israel dit jaar vijftig jaar be
staat kan worden afgeleid hoe 
ingewikkeld de voorbereidin
gen en besprekingen moeten 
zijn geweest. 

EEN EIGEN LAND 
Van 23 tot en met 28 augustus 
1897 werd in de Zwitserse stad 
Bazel het eerste zionistencon
gres gehouden. Inititatiefne-
mer was de advocaat, journa
list en schrijver Theodor Her-
zl. Herzl werd op 2 mei 1860 
in Budapest geboren en ver
huisde in 1878 naar Wenen. 
In 1894 werd hij door de Neue 
Freie Presse naar Parijs gestuurd 
om daar het spraakmakende 
Dreyfus-proces te verslaan. De 
advocaat van Joodse afkomst, 
die voor die tijd nauwelijks be-

Boven Theodor Herzl mag worden be
schouwd als de geestelijk vader van de 
onafhankeli|ke staat Israel 

Onder een van de twee bekende versies 
van de speciale kaart ter gelegenheid 
van het Ïionisten-Congress m 1897 Het 
gaat om een kaart die door de gedele
geerde Heinrich Loewe uit Bazel werd 
meegenomen naar Berli|n, waar de kaart 
werd gepost 

langstelling voor het Joodse 
vraagstuk had, was geschokt 
door het felle anti-semitisme 
in het land van vrijheid, gelijk
heid en broederschap. Theod
or Herzl zag maar één oplos
sing: de uittocht van de Joden 
naar een eigen land. 
In een brochure, getiteld Der 
Judenstat, zette hij twee jaar la
ter zijn plannen uiteen. Deze 
publicatie bracht de tongen 
nogal in beweging; zowel 
voorstanders als tegenstan
ders van zijn voorstellen roer
den zich. Herzl achtte de tijd 
rijp om alle zionistische groe
peringen die over de gehele 
wereld verspreid waren, in 
één overkoepelde organisatie 
samen te voegen. 

BASLER PROGRAMM 
In 1897 organiseert Herzl een 
congres in het Zwitserse Bazel, 
waar 197 afgevaardigden uit 
vijftien landen aan deelna-
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men. Deze deelnemers warei 
bijzonder gemotiveerd: eei 
professor van de universitei 
van Heidelberg maakte zelf 
een ware pelgrimstocht doo 
de afstand naar Bazel met ze 
studenten te voet af te leggen 
De resultaten van het congre 
logen er trouwens ook nie 
om. De belangrijkste puntei 
uit het Basier Programm warei 
de vestiging van een national 
tehuis voor het Joodse volk ii 
Eretz Jtsrael (het toenmalig 
Palestina), beveiligd door pi 
bliek recht; de oprichting vai 
de zionistische wereldorgan 
satie met afdelingen in el 
land met een grote Joodse b« 
volking en de versterking vai 
het Joods nationaal bewus 
zijn. 

PROFETIE KWAM UIT 
Theodor Herzl werd als cor 
grespresident met een davt 
rend applaus begroet. Eéi 
van de gedelegeerden riep ii 
zijn enthousiasme zelfs Yel 
hamelekh! ('lang leve de kt 
ning!'). De eerste stappen o] 
de lange moeizame weg vai 
eeuwige verschoppeling naa 
eerzaam burger in een eigei 
volwaardige staat waren gezei 
Herzl noteerde in zijn daS: 
boek: 'Als ik het congres ii 
één woord zou moeten SÏ 
menvatten - ik pas er wel voo 
op om dit te publiceren - zoi 
dit zijn: "in Bazel heb ik d 
Joodse staat gevestigd". Als i 
dit hardop zou zeggen, zou i 
met hoongelach over de geh« 
Ie wereld begroet worder 
Maar na vijfjaar misschien ei 
zeker over vijftig jaar zal iedei 
een dit zelf waarnemen.' De/ 
profetie is bijna helemaal ui 
gekomen. Eénenvijftig jaar 1; 
ter, in 1948, was de staat Isra« 
immers een feit. 

DAVIDSTER 
Vóór aanvang van het congre 
besloot Herzl samen met er 
kele vrienden een blad uit t 
geven. Op 13 mei 1897 schnji 
hij daarover in zijn dagboel 
'Aan het einde van de midda 
waren Kellner, Steiner, Sehn 
rer, Kokesch en Landau b 
mij thuis. Steiner kwam onde 
algemene bijval met de fanta 
tische titel: Die ^ Welt. D 
voorstel om de davidster, ee 
hexagram gevormd door twe 
driehoeken, te gebruiken WE 
des te opmerkelijker omdi 
de davidster rond de eeuwiss( 
ling nog geen typisch Jooc 
symbool was. In 1897 was dez 
ster bijvoorbeeld ook te vii 
den op postzegels van Cochir 
Marokko en Trinidad. Pas n: 
dat de Nazi's de ster misbruil 
ten als brandmerk voor voge 
vrij-verklaarden werd de d; 
vidster een (bijna heilig) syn 
bool voor de Joden. 
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"och was de keuze van Steiner 
ok weer niet zó vreemd. In 
345 gaf keizer Karel IV de 
'raagse Joden toestemming 
m een rode vlag te dragen, 
ersierd met 'het schild van 
lavid en het schild van Salo-

'. Deze versiering werd in 
e zestiende eeuw verkozen 
oven de menora (de zevenar-
lige kandelaar) als Joods 
»rnbool. De middelste ruimte 
miboliseert de sabbath en de 
SS hoeken vertegenwoordi-
en de werkdagen. 
)p de Volkenbonddag van 18 
lei 1933 gaf Nederland een 
ogenoemde vredeszegel uit. 
>e opvallende davidster op 
eze zegel van 12'/2 cent werd 
ezien als een protest tegen 
e eerste antijoodse acties in 
»uitsland. De Nederlandse re-
ering maakte Duitsland ech-
r duidelijk dat het ging om 

en vredessymbool, een ster 
ie haar stralen zendt naar de 
jf werelddelen. De speciale 
gel was voor Nederlandse 

egrippen ongekend lang - tot 
ind december 1937 - aan de 
)ketten verkrijgbaar. 

TOPISCHE ROMAN 
1901 werd het Joods Natio-

aal Fonds opgericht om 
rond in Palestina te kunnen 
open. Op creatieve manie-
n werd geld verworven. Zo 

erden elk jaar steeds andere 
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plakzegels uitgegeven met een 
waarde van het kleinste munt
je van elk land. Het vele geld 
dat deze actie opleverde, werd 
in grond in 
Palestina be
legd. De ver
koop van de 
zegels werd 
natuurlijk ook 
aangeg repen 
om het saam
horigheidsge
voel van de Jo
den over de 
gehele wereld 
te verstevigen. 
Intussen zat 
ook Herzl niet 
stil. Zijn utopi
sche roman 
Altneuland 
(1902) sprak 
vele intellectu
elen aan. In 
het boek 
schetste Herzl 
een beeld van 
het nieuwe 
Palestina. De 
verwaarloosde woestijn onder 
Turks bestuur veranderde 
doordat Joden en Arabieren 
de handen ineensloegen in 
een modern land dat over
vloeide van melk en honing. 
Opnieuw gaf Herzl er blijk 
van een profetische visie te 
hebben. Zo schrijft hij: 'Er 
wordt per dag maar zeven 
uren gewerkt. Maar die uren 

Twee Israëlische postzegels mef daarop 
de zeven sterren die in Beeld brengen 
wat Herzl nastreefde: een werkdag van 
zeven uur. Zijn ideaal is innDiddels heel 
dichtbij gekomen... 

zijn welbesteed.' Herzl schreef 
deze woorden in een tijd dat 
een werkdag van tien uur heel 
gewoon was. Op enkele Israë
lische zegels wordt verwezen 
naar deze voorspelling van 
Herzl door zeven sterren af te 
beelden. Herzl gaat verder: 
'Zo'n zevenurige werkdag stel 
ik me voorlopig voor als een 
goede aanbeveling. Maar mis
schien is deze wel voor altijd te 
realiseren.' Van vrouwenkies-

roman is een prima basis voor 
een themaverzameling. 

POGROMS 
Inmiddels viel het zionisme 
uit de wereldpolitiek niet 
meer weg te denken. Andere 
congressen volgden. Herzl en 
zijn medewerkers bezochten 
de wereldleiders en vroegen 
om grondgebied voor het 
stichten van een Joodse staat. 
'Wij zijn geen religieuze ge
meenschap maar een natie!', 
zo benadrukten ze hun stre
ven. Toen deze pogingen 
schipbreuk leden en zich in 
Rusland hevige uitbarstingen 
van jodenhaat (pogroms) voor
deden, werd de koers verlegd. 
Herzl aanvaardde een Engels 
aanbod om te onderzoeken of 
vestiging van Joden in Oegan
da mogelijk was. Deze optie 
kreeg op het zesde congres in 
1903 echter zo'n tegenstand 
dat er een splitsing dreigde. 

Briefstukje met daarop de zegel ter gelegenheid van het aannemen van de nationale v 
zegel van 5 mils uit de zogenoemde Doar /vn'-emissie van 1948 

recht was ook nog geen spra
ke toen Herzl zijn roman 
schreef. Toch hebben in Alt-
neuland mannen en vrouwen 
al gelijke rechten. Herzl ging 
zelfs verder: op het eerste con
gres hadden vrouwen actief 
èn passief stemrecht. Wie Alt-
neuland leest, kan tientallen 
zegels die de staat Israël heeft 
ui^egeven, thuisbrengen; de 

Herzl haastte zich te verklaren 
dat er slechts sprake was van 
een 'nachtasiel' en dat Palesti
na het werkelijke doel bleef. 
Hij sprak de legendarische 
woorden: lm eschkachech Jeru-
schalajim, tischkach jemini ('Als 
ik u vergeet, Jeruzalem, laat 
m'n rechterhand verdorren'). 

iemaal de Dovidsster; twee keer op postzegels flinks als ornament op een zeqel van Trinidad, rechts als verzinnebeelding yQV\ de 
sde op een Nederlandse emissie) en een keer als afschuwelijk symbool van de Jodenvervolging de gehate gele ster 

'VADER VAN ISRAEL' 
Op 3 juli 1904 stierf Herzl. Hij 
was pas 44 jaar oud. In zijn tes
tament verzocht hij om in We
nen, naast zijn vader te mogen 

V , worden begraven, om daar te 
blijven 'tot het Joodse volk 
mijn beenderen naar Palesti
na zal brengen.' En zo ge
schiedde: op 16 augustus 1949 
werd Theodor Herzl herbe
graven op MoMwi//(?rzZ in Jeru
zalem. 
'Als u wilt, is Altneuland geen 
sprookje,' zo was de overtui
ging van Herzl. Hij kreeg ge
lijk en Herzl wordt dan ook 
beschouwd als de vader van de 
staat Israël. 
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UITGIFIEiy SAMENSTELLING: MEVR. A.C. VAN DER HAAR-AMPTMEIJER 
POSTBUS 132 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Noten 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 don 
wil dat zeggen dat de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' van maart (3) 
opbladziide223. 

Als bij een zegel geen omschrijving 
wore gegeven dan is de zegel of de 
omschrijving ervan (nog) niet door de 
samenstelster van deze rubriek ont
vangen. 

Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost
vereniging worden vermeld; dit houA 
echter niet automatisch in dot derge
lijke emissies in tentoonstellingscóflec-
ties mogen worden opgenomen. 

EUROPA 
ALAND 
Afbeelding melding 4/306. 
2 5 - 6 - ' 9 8 . Sport; tennis'ATP Se
nior Tour of Cnampions', juni 
1998,Mariehamn. 
Vel met tien zelfklevende (eerste 
zelfklevende) zegels van 2.40 Fm. 
Spelmoment. 
l - 8 - ' 9 8 . Scouting;'Satohanko 
IX' (negende internationaal kamp 
voor 'seascouts' in historische om
geving van ruïnes Bomarsund-
fort). 
2.80 Fm. Schiemonswerk (touw-
knopen), kompas, zeilschip, 
beeldmerk. 
l I - 9 - ' 9 8 . Veranda's. 
1.60,2.-, 2.90 Fm. Resp. van de 
Seffers hofstede in Önningeby (Jo-
malo), Labbas hofstede in Storby 
(Eckerö), Abras veranda in Björkö 
(Kumlinge). 
9 -10 - ' 98 . Serie'kerken', 11. 
1.90 Fm. Kerk van Eckerö (een 
von de oudste stenen kerken van 
Finland). 

ANDORRA FRANS 
6 -7 - ' 98 . 'Expo 98', wereldten
toonstelling Lissabon. 
5.- F. Landschappen, beeldmerk. 

AZOREN 
2 1 - 5 - ' 9 8 . Europa 1998; thema 

'nationale festivals'. 
lOO.-e.'Feestvondefleilige 
Geest' (ingesteld door koning Di-
nis en koningin Isabella, gekroond 
poor, versierde stieren, vlaggen, 
tekst 'O Culto do Espirito Santo'). 

BELGIË 
Met ingang van dit nummer wor
den in deze rubriek weer de nieu
we uitgiften van Belaië gemeld. In 
de afgelopen maanaen was de be
richtgeving opgeschort omdat alle 
informatie over het emissiepro
gramma van België in de inmid
dels opgeheven rubriek 'Verzo-
melgebied België' was opgeno
men. Red. 
17-1 - ' 9 8 . Vijftig jaar vrouwen-
stemrecht. 
17 fr. Grafische voorstelling. 
19-1 - ' 98 . Treinen; Tholys type 
PBKA(Parijs-Brüssel-Keulen-
Amsterdam). 
17fr. 
14-2 - '98 . Literatuur. 
17 fr. Tweemaal Portretten, 
handschriften en signotuur. Resp. 
Gerard Wolschap(1898-1989); 
Norge (Georges Mogin, 1898-
1990). 
14-2 - '98 . Promotie filatelie. 
17-i-8,32-fl5fr.; blok van 50-f25 
fr. Portretten. Resp. koning Leo
pold III, koning Boudewijn; koning 
Albert II. 
7-3 - '98 . Kunst in België, I; schil
derijen. 
17 fr. Viermaal. Resp. detail 'De 
liefdesmarkt' van Félicien Rops 
(1833-1898);'Gastvrijheid voor 
vreemdelingen' van Gustave van 
deWoestijne (1881-1947);'zelf
portret, de man met de board' van 
Felix De Boeck (1898-1995); vijf
tig jaar Cobra (1948-1951), 
'woordschilderij' van Korel Appel 
en Christian Dotremont. 
7-3 - '98 . Kunst in België, II; 
schilderijen van René Mogritte 
(1898-1967). 
17 fr. Driemaal. Resp. 'La Magie 
noire' (1945), 'La Corde sensible' 
(1960),'Le Chateau des Pyrenees' 

(1959); voor afbeeldingen zie TP 
6/474. 
18-4 - '98 . Eerbetoon aan René 
Mogritte. 
17 fr. Schilderij'Le retour' 
(1940). 
18-4 - '98 . Vijfenzeventig jaar 
Sabena. 
17 fr. Vliegtuig AvroRJ85. 
18-4 - '98 . Fauna uit de Arden
nen. 
17 fr. Viermaal. Resp. Vulpesvul-
pes, Cervus elophus. Sus scrofo, 
Copreolus capreolus. 
18-4 - '98 . Vijfenzeventig joor 
Belgische beroepskamer van post
zegelhandelaren. 
17 fr. Symbolische voorstelling. 
20 -4 - ' 98 . Fronkeerzegel, beel
tenis koning Albert II (type 
MVTM). 
25 fr. 
2-5 - '98 . Dag van de postzegel. 
17 fr. Portret EdmondStruyf 
(1912-1996, stichter Pro-Post in 
1965), logo. 
2-5 - '98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
17fr.Tweemoal. Resp.'Tor-
hout/Vl/erchter','Festival de Wal
lonië'. 
2-5 - '98 . Fronkeerzegel; vogels. 
1 fr. Kuifmees. 
6-6 - '98 . Sport; toeslapzegels. 
17-1-4 fr. (tweemaal); bfok von 
30-f7 fr. Resp. kaatsbal (pelote), 
handbal; voetbal; (wereldkam
pioenschap Frankrijk 1998). 
4 - 7 - ' 9 8 . Europese monumenten
dagen. 
Velmet twaalf zegels van 17 fr. 
Resp. logo Europese monumenten
dagen, Bourlaschouwburg in Ant
werpen, 'La Holle' van Durbuy, 
Holletoren van Kortrijk, stadhuis 
van Leuven, 'Le perron' van Luik, 
koninklijke schouwburg van No
men, kasteel van Aspremont-Lyn-
den in Reken (Lanaken), neogoti
sche kiosk in St.-Nikloos, 'Chapelle 
Soint-Vincent' te Doornik, abdij 
van Villers-lo-Ville, stadhuis van 
Sint-Gillis. 
4 -7 - ' 98 . Fronkeerzegel; vogels. 

7.50fr.Klapekster. 

BOSNIË-HERZEGOWINA 
17-11 - ' 9 7 . Vijftig jaar spoorlijn 
Samac-Sarojevo. 
0.35 (M). Landkaart met route, 
logo 'Jugend-Bauobschnitt' 
(bouwfase). 
20 -3 - ' 98 . Honderdste geboorte
dag dichter/acteur/reglsseur Ah
med Murodbegovic. 
1.50 din. Portret, handtekening. 

BULGARIJE 
24 -2 - ' 98 . Kinderboekillustraties 
van Alexander Boihinov. 
Blok met viermaal 120 L Resp. 
twee verschillende afbeeldingen 
'zwaluw aan venster', 'vadertje 
vorst', 'de regenmaakster'. 
3-3- '98 . Honderdtwintigste ver
jaardag bevrijding van de Turken. 
120 en 600 L in samenhang. 
Resp. portret Alexander II, vrij-
heiasbeeld; beide woorden met 
jaartallen 1878-1998. 
27-3 - '98 . Pasen 1998. 
120 L Paashaas trekt karretje 
met beschilderde eieren. 
30-3 - '98 . Vijfenzeventig jaar 
Bulgaars Olympisch Comité. 
120 L. Atleet met fokkeL 

CYPRUS 
Afbeelding melding 5/394. 
22-6- '98.VWF*; de moeflon 
(Ovis gmelini ophion) van Cy
prus"". 
Blok met viermaal 25 c. Vier ver
schillende afbeeldingen. 
22 -6 - ' 98 . Herdruk fronkeerze
gel 1994. 
£1.-met jaartal 1998. 

CYPRUS TURKS 
30 -3 - ' 98 . Nuttige insecten. 
40.000,65.000,125.000, 
150.000 TL. Resp. Agrionsplen-
dens, Ascalophus macoronius, Po-
dolonia hirsuto, Rhyssa persuo-
sorifl. 
3 0 - 4 - ' 9 8 . Oude deuren. 
115.000,140.000 TL. 
30 -5 - ' 98 . Europa 1998; thema 

'nationale festivals'. 
40.000,150.000 TL. Resp. natio-
nool feest 'verklaring van de Turli 
se republiek Noord-Cyprus' (15 
november 1983), internationaal 
volksdansfestivol voor kinderen 
(beeldmerk). 

DENEMARKEN 
26 -3 - ' 98 . Fronkeerzegels; type 
portret koningin Morgrethe II ' . 
4.25,4.50,5.50 kr. 
26-3 - '98 . Fronkeerzegels; type 
klein rijkswopen. 
7.50 kr. 

DUITSLAND 
10-6- '98 . Toeslagserie 'voor de 
jeugd 1998'; trucfinnfiguren. 
100-1-50,110-I-50 (beide twee
maal), 220-1-80 Pf. Resp. 'Die 
Maus'(1971),'Der Sandmann' 
(ontworpen door Gerhard Beh
rendt, 1959), 'Biene Maja' (noor 
boek von Vl/oldemor Bonseis uit 
1912,fi lminl976),'Käpt'n 
Blaubär' (van Walter Moers, 
1990),'PumuckI'(van Ellis Kaut) 
10 -6 - '98 . Honderdvijftig jaar 
Duitse katholiekendag. 
110 Pf. Kruis, mensen. 
19-6- '98 . Vijftig jaar Duitse 
mark. 
I IOPf.MuntvanIDM. 

ESTLAND 
5-5- '98. Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
5.20 kr. Poortje bij Johannesvuui 
(midzomerfeest). 
6-6- '98 . Wetboek von Lübeck 
zevenhonderdvijftig jaar geleden 
van toepassing op Tallinn (koninc 
Erik IV 'Plovpenning': Ploegpen-
ning). 
4.80 kr. Fragment ontleend aan 
de 'Tallinn Codex' van de Lübeck 
wet. 
16-6- '98 . 'Voor mooiere wonin 
en'; op moederdag 1997 werd 
at jaar uitgeroepen tot jaar van 

de mooie woningen (restauratie 
van huizen en publieke gebou
wen). 
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60 kr. Boerderij in landschap, 
valuw. 
8-6- '98.Dezegelvan25.-kr. 
5.- kr. Munt van 1 kroon. 

IIERÖER 
8 -5 - ' 98 . Internationaal jaar 
in de oceaan (Unesco*); walvis-
in" . 
-,4.50,7.-,9.-kr.Resp.Lage-
irynchus acutus, Orcinus orca, 
jrsops truncatus, Delphinapterus 
ucus. 
8-5-'98.Eurona 1998; thema 
lationole festivals'. 
50,7.50 kr. Twee afbeeldingen 
itionaol festival 'Ólavseki' (La-
n: vigilia sancti Olavi, Deens: 
ai-festen naar Oiof II de heili-
I). 
8-5- '98. Vijftig jaar universele 
irklaring rechten van de mens."' 
50 kr. Händen dragen man, 
ouw en kind. 

{AHKRIJK 
beelding melding 6/466 
7- '98 . Kasteel van Crussol, 

- F. Kasteelruïnes. 
5-7- '98. Luchtvaart; I e Potez 
i'. 
).- F. Luchtpostvliegtuig (Iwee-
ikker 'Potez 25'). 

IBRALTAR 
2-5- '98. Uitgiftedatum mel-
ng 6/466'Europa 1998'. 

RIEKENLAND 
D-4-'98. Belangrijke i 
n en gebeurtenissen. 
1,100,140,150,170,500 Dr. 
isp honderd jaar 'Aghia Sofia' 
naerziekenhuis in Athene, dui-
nd jaar klooster van Xenofon en 
. Georgios op bera Athos; vierde 
eejaariijks wereldcongres van 
roeiers (Throcische vrouw in 
Ikloristisch kostuum), embleem 
ld Neo Orestioda (hoofd van 
higeneio: dochter van Agamem-
in en Klytoimnestro of van The-
us en Helena); zestiende drie-
irlijkse wereldcongres onder-
ek cardiologie op Rhodos (Par
enon en beeldmerk); zelfde con
es met afbeelding van relief uit 
16 na Christus (arts Jason onder

zoekt jongen); vijftig jaar Europe
se beweging; alle afbeeldingen 
met embleem. 

GROENLAND 
Afbeelding melding 6/466. 

GROOT-BRinANNIË 
Afbeelding melding 6/466. 
21 - 7 - ' 9 8 . De magische wereld 
van het kinderboek. 
20,26,37,43,63p.Resp.'The 
Hobbit'(J.R.R. Tolkien),'The Lion, 
the Witch and the Wardrobe'(CS. 
Lewis), 'The Phoenix and the Car
pet' (E. Nesbit), 'The Borrowers' 
(Mary Norton), 'Through the 
Looking-Glass' (Lewis Carroll). 

HONGARIJE 
? Negenentwintigste wereldkam
pioenschap kojakAano, Szeged. 
30 Ft. Beeldmerk. 
? Fronkeerzegel 'folkloristische 
borduur- en stofversiermotieven'. 
5 Ft. Róbaköz. 
3 0 - 4 - ' 9 8 . Fauna van de conti
nenten, II; Amerika^'. 
23,24 (tweemaal), 30 Ft.; blok 
van 150 Ft. Resp. Bison bison. Alli
gator mississippiensis, Ursus orctos 
norribilis, Leopordus pordolis; Lod-
digesio mirobilis (kolibrie). 
4 - 5 - ' 9 8 . Honderdste geboorte
dag ir. György Jendrossik (1898-
1954). 
100 Ft. Portret, trein (dieselmo
tor). 
S-6- '98. Honderdvijftigste ge
boortedag 'ijzeren minister' ver-
keerspoliticus Góhor Boross 
(1848-1892). 
60 Ft. Portret. 
5 -6 - ' 98 . Zestiende wereldkam
pioenschap voetbal Frankrijk 
1998. 
30 en 110 Ft. in verticale samen
hang. Spelmomenten. 
5-6 - '98 . Europees kampioen
schap atletiek, Boedapest. 
24,65,80 Ft. Resp. hordenloop, 
polsstokhooghoogspringen (vrou
wen), kogelshngeren. 

IERLAND 
Afbeelding/aanvulling/correctie 
melding 6/567 'vogels. Hl': 
5,30,35,40,45,50 p., £ 2 . 
Resp. Columbo polumous, Turdus 

morula, Saxicolo torquota, Chor-
odrius hioticula, Turdus philome-
los, Accipiter nisus, Anas acuta. 
2 4 - 4 - ' 9 8 . Pioniers Ierse lucht
vaart; piloten en vliegtuigen. 
28,32,44,52 p. Resp. Mary He
ath (1896-1939) en dubbeldek
ker 'Avro Avian' boven Egypte 
(1928), James C.Fitzmaurice 
(1898-1965) en'Junkers W33 
Bremen' boven de Atlantische Oce
aan (1928), J.P.'Paddy'Saul 
(1895-1968) en'Fokker F-7 Sou
thern Cross' boven Newfoundland 
(1930), Charles F. Blair (1909-
1978) en'Sikorsky V-s 44'boven 
deAltantische Oceaan (1942). 
6 -5 - ' 98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
30 p. Tweemaal; vellen met tien 
zegels. 'Cruinniu na mBód-Cinn 
Mhoro' (zeilschepen), 'Puck Foir-
Cill Orglon' (gekroonde bok met 
markt op achtergrond). 
6-5 - '98 . Tweehonderdste ver
jaardag opstand van 1798. 
Driemaal 30 p. in samenhang; 
tweemaal 45 p. in samenhang. 
Resp. franse soldaat, heroïsch fi
guur (als symbool van deelnemer 
aan onstond), de 'vrijheid' met 
fakkel (rol vrouw in de strijd); 
portret Theobald Wolfe Tone ('ar
chitect' opstand), portret Henry 
Joy McCracken (opstandsleider in 
Ulster); olle zegels met symbool 
(harp en motto 'equality, it is new 
strung and shall be heard'). 
6 -5 - ' 98 . 'Love'/wenszegels; 
herdruk n.o.v. tariefwijziging von 
32 naor 30 p. (afbeeldingen als 
melding 3/226). 
2 -6 - ' 98 . Wielrennen;'Tour de 
France 1998'."' 
Strook met viermaal 30 p. met 
doorlopend beeld. Renners in actie 
(bolletjestrui, qroene en gele trui). 
2-6 - '98 . Gedenkdagen en -ja
ren. 

30,32,35,45 p. Resp. honderd 
jaar lokaal bestuur, 'Ireland Act' 
(kaart van Ierland, mannen met 
bolhoeden); vijfentwintig jaar EU* 
(Europese vlag, harp); honderd 
jaar vrouwenkiesrecht bij lokole 
verkiezingen en vanaf 1918 bo
vendien passief kiesrecht voor ge
trouwde vrouwen vanaf dertig 
jaar voor zitting in 'House of Com

mons' (kaart van Ierland, demon-
sterende vrouwen); vijftig ioor 
'Republic of Ierland Act' (vlag); 
alle zegels met stembus en hand 
of persoon met stembiljet. 

ITALIË 
Afbeelding melding 6/467. 
2-6 - '98 . Serie 'Le Istituzioni', 
'Forze dell'Ordine (i Caduti)'. 
800 L. Wapperende Italiaanse 
vlag, landschap en zonsonder
gang. 
3-6 - '98 . Zesde wereldcongres 
algemene endoscopische chirurgie, 
Rome 1998. 
900 L. Beeldmerk, wereldbol met 
endoscoop, ligging Italië. 
6-6 - '98 . Serie 'artistiek en cultu
reel erfgoed'; kunstschatten natio
nale musea. 
800 L Driemaal. Resp. nationaal 
museum 'risorgimento Italiano To
rino' (door Guarino Guarini ont
worpen zool van het eerste Itali
aanse parlement, 1679); archeo
logisch museum in Agrigento 
(beeldhouwwerk 'Efebo', tempel
vallei met Vulconus- en Concordio-
tempel), collectie Peggy Guggen
heim in Venetië (beeldnouwwerk 
'Dinomismo di un covollo in corso 
+ case' van Umberto Boccioni, 
voorgevel museum 'Palazzo Ve
nier dei Leone'). 
13-6 - '98 . Serie 'economische 
beurzen'. 
800 L Beurscomplex van Vicenzo, 
beeldmerk, detail 'Basilica Polla-
diono'. 
29 -6 - ' 98 . Tweehonderdste ge
boortedag dichter Giocomo Leo-
pordi (1798-1837). 
800 L Portret, Leopordi-poleis. 

JERSEY 
Afbeelding melding 6/467. 
23 -10 - ' 98 . Flora; selectie van 
postorder exportboeketten 
(herfst). 
20,24,31,37,43,63 p.; blok 
van £ 1.50. Resp. Iridaceoe, Caro-
phylloceoe, Compositoe, Corophyl-
loceae, Rosaceae, Lilioceoe; Lilium 
Star Gozer. 
10-11- '98 . Kerstmis 1998; 
kerstkribben. 
20,24,31,63 p. Resp. kribbe 
'Central Market' (von de 'ronde 

tafel'), kribbe St.-Thomaskerk 
(Soroptimisten), kribbe 'Trinity 
Parish Church' (Rotary), kribbe 
'Royal Sauare' (Lions); olle woor
den met logo. 

JOEGOSLAVIË 
24 -4 - ' 98 . Vijftig jaar aeronauti
sche federatie (sportorganisatie: 
0.0. modelbouw, parachutesprin
gen, zweefvliegen, vliegeren, bal
lonvaren). 
2.50 Ndin. Zweefvliegtuig, beeld
merk. 
4 - 5 - ' 9 8 . Europa 1998; thema 
'nationale gebruiken', schilderijen. 
6.-, 9.- Ndin. met samenhangend 
vignet. Resp. 'kleden van de 
bruid' (van Pojo Jovonovic), 'bis
schoppelijke gelukwensen bij de 
victorie' (Pero Pochek); vignetten 
met schilderijen van Anostos Jo
vonovic, Pero Pochek. 
19-5 - '98 . Vijftig joarDonau-
commissie (opgericht in Belgrado, 
heden zitting in Boedapest); jubi
leumsactiviteit 'Tour de Danube' 
(per fiets). 
Blok van 9.- Ndin. Wereldbol met 
koort van Europa, Donouloop, Do-
nouroute Tour de Danube', beeld
merk. 
17-6 - '98 . Europese natuurbe
scherming. 
6.-, 9.- Ndin. Resp. Hierocium ble-
cicii Niketic (flora), Mola mola 
(vis). 
Zonder datum. Wereldkam
pioenschap voetbal Frankrijk 
1998. 
6.-, 9.- Ndin. Twee spelmomenten, 
lofoFSJ. 

KROATIË 
22 -4 - ' 98 . Paddestoelen."" 
1.30,7.20,1.30 kn. Resp. Amani
ta caesarea, Morchella conico, Lac-
torius deliciosus. 
8-5 - '98 . Honderdste geboorte
dag kardinaal en oortsbisschop 
AlojzijeStepinac(( 1898-1960). 
1.50 kn. Portret. 
13-S- '98. Zevenentwintigste Eu
ropese regionale interpol-confe
rentie, DuDrovnik. 
2.45 kn. Vergrootglas boven vin
gerafdruk, interpol-agenten. 
3-6 - '98 . 'Expo 98', wereldten
toonstelling Lissabon. 

-=:a 
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Blok van 14.85 kn.'Gajeta Falku
sa' (vissersboot Falkusa van Komi-
za op eiland Vis) met Kroatische 
vlag, landkaart met Lissabon en 
Komiza. 
10-6 - '98 . Wereldkampioen
schap voetbal Frankriik 1998. 
4.- kn. Voetbal met tekst 'Svkets-
ko Nogometno Prvenstvo u Fran-
cuskoj' (wereldvoetbalkampioen
schap in Frankrijk). 

LETLAND 
Afbeelding melding 6/467. 
3 0 - 4 - ' 9 8 . Natuurbehoud; na
tuurreservaten. 
0.10,0.30 IvI.Resp.Grini 
(1936), Teici (1982). 
9-5 - ' 98 . Folklore. 
0.10 LvL; blok van 100 Lvl.Resp. 
paar in klederdracht streek Krust
pils; zegel met herwoardering van 
1.- LvL, op blok vierina Johonnes-
feest: miJzomer (met bloemen
kransen getooide volwassenen en 
kinderen, dans, vuur). 
29 -5 - ' 98 . Stad Riga achthon
derd jaar geleden gesticht. 
0.10,0.20,0.30,0.40 LvL Resp. 
Riga onder invloed van Zweden 
eind 17e, begin 18e eeuw ('Don-
nenstern'- huis, houten sculptuur, 
munten); cultuurcentrum in Balti
sche deel van Rusland 18e-20e 
eeuw (stadsbibliotheek, stand
beeld Duitse dichter, filosoof en le
raar G. Herder, beeldmerk Riga-
bibliotheek); Riga tijdens het Rus
sische rijk 18e-2Üe eeuw ('Arse-
nal'-gebouw, navigatie-instrumen-
ten octant en kompas, zuil van de 
victorie op Napoleon in 1812); 
Riga als hoofastad van Letland in 
de 20e eeuw (toegangspoort kerk
hof gevallen strijders, beeldhouw
werk 'moeder Letland', munten). 
26 -9 - ' 98 . Frankeerzegels; serie 
'provincie- en stadswapens'. 
0.10,0.20 LvL Resp. Bauska, 

ijo. 

LIECHTENSTEIN 
Afbeelding melding 5/394. 

LITOUWEN 
26 -3 - ' 98 . Honderdste geboorte
dag vliegtuigbouwer Antanas 
Gustaitis. 
2,3 Lit. Resp. portret en vliegtuig 

ANB0-41,ANB0-VIIL 
18-4-'98.EuroDa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
1.20 Lit Deelneemsters aan mu
ziekfestival in klederdracht. 
25-4 - '98 . Belangrijke personen. 
50,90 (tweemaal) c. Resp. weten
schapper Tadaslvonauskas 
(1882-1971), dichter Jurais Bal-
trusaitis (1783-1944) en histori
cus JurgisBaltrusaitis( 1903-
1988), politicus Stasys Lozoraitis 
(1898-1983) en politicus Stasys 
Lozoraitis (1924-1994). 

LUXEMBURG 
18-6- '98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
16,25 F. Resp. nationale feestdag 
(vuurwerk), nationale gedenkdag 
(duif). 
18-6- '98 . Internationale jaar
beurs in Kirchberg. 
Zegel 'A'. Portret Henri VII, beurs
gebouw met vlaggen. 
18-6-'98.'Juvolux98'-wereld-
postzegeltentoonstelling. 
16,25,50 F.; blok met 16 en 80 
F. in samenhang. Resp. stadspost
bode ca. 1880, vanuit Luxemburg 
op 20 augustus 1590 verzonden 
brief, landelijke postbode ca. 
1880; postkoets en trein op weg 
naar stad Luxemburg. 

MACEDONIË 
14-1- '98 . Rode Kruis; week van 
aids*bestrijding, verplichte bij-
plakzegel. 
1 den. Kinderen met hond. 
4-2 - '98 . Vijftigste sterfdag Ma
hatma Gandhi (1869-1948). 
30 den. Portret. 
6-2 - '98 . Sterfdag Griekse filo
soof en wiskundige Pythagoras 
2500 joaraeleden (ca. 570-500 
jaar voor Cnristus). 
16 den. Stelling van Pythagoras 
{aW= c'). 
6-2 - '98 . Olympische winterspe
len Naoano 1998. 
4,30 oen. Resp. slalom, langlauf. 
9 / 1 2 - 2 - ' 9 8 . Frankeerzegels; 
architertuur. 
2,4,20,30,50 den Resp. huis in 
Novo Selo, Konopnica, Ambar, 
Galicnik. 
l l - 2 - ' 9 8 . Deportatie van 
24.000 kinderen naar Grieks-

Macedonië vijftig jaar geleden. 
30 den. Schilderij 'Exodus' van 
Kole Manev. 

MADEIRA 
21 -5 - ' 98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
100.- e. Nieuwjaorsviering (dons-
paar, vuurwerk, tekst 'Festas do 
Fim do Ano'). 

MALTA 
28 -3 - ' 98 . Historische gebeurte
nissen; einde heerschappij Johan
niterorde op Malta tweenonderd 
jaar geleden. 
6,16 c. Beide tweemaal in samen
hang. Resp. portret laatste groot
meester Johanniterorde Ferdinand 
von Hompesch (1744-1805), 
oude prent 'vertrek schepen leden 
ridderorde'; aankomst Franse 
vloot (9 juni 1798), portret Napo
leon Bonaparte (1769-1821, Na
poleon maakte zich in 1798 op 
zijn tocht naar Egypte door ver
raad meester van Malta); alle 
zegels met bijbehorend wopen-

MOLDAVIË 
9 -5 - ' 98 . Gedenkjaren. 
10,40,60 b., 2.-L; blok van 5.-
L. Resp. Alexei Mateevici (1888-
1917), Pantelimon Holippa 
(1883-1979), Stefan C i o L u 
(1883-1950), Constontin Stamati-
Ciurea(1828-1898), NicolaeMi-
lescu-Spatarul(163617ü8),blok-
rand met landkaart. 
13-5 - '98 . Kunstwerken. 
10,60 b., 1.-, 2.60 L Resp. beeld
houwwerk 'Stefan cel Mare' (van 
A. Plamodeala), icoon 'de opstan
ding van Christus' (onbekende 
meester), schilderij 'de zuil' (C. 
Brancusi), Trajanuszuil van Apol-
lodor uit Damascus (Rome). 

NOORWEGEN 
18-6 - '98 . Mineralen. 
3.40,5.20 kr. Resp. zilver, kobah. 
18-6- '98 . Hedendaagse kunst. 
6.-, 7.50,13.-kr. Resp. schilderij 
'Water Rider' van Frons Wideberg, 
wandkleed 'Red Moon' van Synna-
ve Anker Aurdal, drie meter hoog 
beeldhouwwerk Noorse koning 
Haakon VII van Nils Aas. 

OOSTENRIJK 
5-6- '98 . Vijfentwintigste sterf
dag dichter Cnnstine Lavant 
(1915-1973). 
7.- S. Portret gemaakt door Wer
ner Berg. 
5-6- '98 . Serie 'Oostenrijkse sa
gen en legenden'. 
25.- S. St. Konrad (bisschop van 
Konstanz) voor kasteel Aitems. 
5-6- '98 . Serie 'volksgebruiken 
en kostbaarheden'; 'Lungauer 
Somson', Salzburg. 
6.50 S. Samson en twee dwergen 
voor het 'Lungauer Heimatmuse
um Tamsweg'. 
12-6- '98 . Honderd jaar'Pöst-
lingbergbohn' 
6.50 S. Spoorwagon I. 
12-6- '98 . Dag van de postzegel 
1998; achtste letter uit de serie 
'hoofdletters'. 
7.- S. Hoofdletters R (Briefmarke) 
en L (Philatelie). 
1 - 7 - ' 9 8 . Oostenrijk voorzitter 
raad EU*. 
7.- S. Symbolische voorstelling 
(kaart Europa, sterren, vlag). 
17-7- '98 . Honderd jaar'Pinz-
gaubahn'. 
6.50 S. Trein 5090. 

POLEN 
12-3- '98 . Pasen 1998. 
55,65 gr. Resp. paoslam, opstan
ding van Christus. 
20-3 - '98 . Honderdvijftigste ver
jaardag van de 'maartrevolutie 
1848' 
55 gr. Opstandelingen op barrica
de bij Lemberg. 
30-3 - ' 98 . Poolse heersers. 
55,65,80,90 gr. Resp. Henryk 
Wolezy (1551-1589, reg. 1573-
1574), Anno Jagiellonka (1523-
1596, koningin vanaf 1576), Ste
fan Batory (1533-1586, reg. van
af 1576), Zygmunt III (1566-
1632, reg. vanaf 1587). 

PORTUGAL 
Afbeelding melding 6/467. 
13-5- '98 . Honderd jaar aquari
um Vasco da Gama. 
50.-, 80.- e. Resp. zeepaardje, vis
sen. 
15-5- '98 . Automaatstroken. 
50.-, 85.-, 100.-, 140.-e. Post
koets. 

21-5-'98. 'Expo 98', wereldten 
toonstelling Lissobon; thema 'oce 
anen, erfgoed voor de toekomst'. 
50.-,85.-, MO.-e.Alletweemoa 
Resp. 'Portugal en zijn oceanen' 
(zeilschip met kruis van Aviz, rots 
met mensengezicht); 'kennis van 
oceanen' (duiker, instrument); 'k 
ven in de oceaan' (kleurige visser 
en koralen); 'oceanen en de toe
komst' (onderwatervaartuig en 
vissen); 'nageslacht en oceanen' 
(kinderen met wereldbol); 'utopii 
en oceanen' (zeemeermin en wui 
vende koralen); alle zegels met 
logo. 
Blok met 50.- en 85.- e. in samer 
hang, 85.-, 140.- (tweemaal) e. 
Resp. Portugees paviljoen, pavil
joen van de toekomst, 'Oceono-
rio', paviljoen 'do Conhecimento 
dos Mores' (zeekunde), paviljoen 
do Utopia; logo, overzichtsfoto. 
21-5 - '98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
100.-e. Volksheiligen (St. Petrus 
met sleutel, St. Johannes en St. 
Antonius, tekst 'Festas nocionais, 
Santos Populäres'). 
1-6-'98. Honderd jaar ontdek
king element radium door Mada
me Curie (Marie Curie-Sklodows-
ko, 1867-1934, Nobelprijs voor 
natuurkunde samen met Bec-
querelinl903). 
140.- e. Marie Curie in loboratori 
um. 
10-6- '98. Honderdste geboorte 
dog schrijver/illustrotor Bernordi 
Marques. 
85.- e. Vrouw met parasol aan ta 
feitje. 
I 0 - 6 - ' 9 8 . Honderdste geboorti 
dag schrijver Ferreiro de Castro 
(1898-1973). 
50.- e. Portret. 
18-6- '98 . Vijftig jaar universe! 
verklaring rechten van de mens. 
315.- e. Detail muurschildering 
Michelangelo (Adam van 'de 
schepping van de mens'). 
23-6- '98 . Heraldiek; provincie 
wapens. 
50.-, 85.-(tweemaal), 100.-
(tweemaol), 200.- e. Resp. Vil 
Real (en bond met zwaard), Vion 
do Castelo (en schip), Setuhal (er 
drie vissen), Santarém (en kas
teeltoren), Viseu (en poortwacht( 
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iet hoorn). Porto (en Madonna). 

OEMENIË 
4  2  ' 9 8 . Dag van de nationale 

lok van 900 L. Schilderij 'Roe
lenië verbreekt de ketens' (be
[ijde vrouw) van CD. Rosen
mm, Roemeense tekst, Franse 
'kst 'Emotion de tous ces dra
Boux... Choque notion dons sa 
irité et dons sa justice' (J. Miche
t). 
62  '98 . Uitgiftedatum mel
ng 6/467/468'Europa 1998'. 
)0,3900 L Resp. klavertjevier, 
sect op hort (geen vlinder). 

USLAND 
■5'98. Europa 1998; thema 
otionale festivals'. 
50 r. Afscheid van de Russische 
inter. 
85  '98 . Tweehonderdste ge
)ortedag dichter/prozaschrijver 
eksonder Sergejevitsj Poesjkin 
7991837). 
50 r. Vijfmaal. Tekeningen van 
)esjkin. Resp. 'het lyceum' (stu
eperiode 18111817), tijdge
)ot A.N. Wolf, Tatjana (uit'Jev

!ni Oneqin'), 'dramatische scè
!s' (omslag manuscript uit 
)30). 

UN MARINO 
85  ' 98 . Emigratie; museum 
ell' Emigrante'. 
)0,1500 L. Resp. aroepsfoto van 
nigronten met koffers en occor
lon voor de 'Monte Titano', 
hip, derdeklasticket New York 
I paspoort; werkplaats en café 'A 
petite République de San Mor
', loonstrookje in verschillende 
len, verblijfslcaort, rijbewijs, 
mkpapier. 
55 '98 . Wereldkompioen

hap voetbal Frankrijk 1998. 
istzegelboek van 22 pagina's 
et 0.0. drie blokken met elk vier 
gels (650,800 en 900 L). 
ï  5  ' 9 8 . 'De vlag in de ruim

ok met driemaal 2000 L Resp. 
icering 'Space Shuttle' op 'Cape 
mavarel' (missie STS 91 onder 
vel van commandant Charles 
ecourt); ruimtecapsule en vlag 

von San Marino met wereldbol op 
achtergrond; Space Shuttle keert 
terug naar aarde. 

SLOVENIË 
l  6  ' 9 8 . Fronkeerzegel (tarief
wijziging); serie 'SloveniëEuropo 
in miniatuur'. 
15 Sit. Hoogoven in Zelezniki, 
hoogtelijnen op achtergrond. 
106  '98 . Bergen. 
14 Sit. Berg Boe (Karowanken), 
987 meter noog, Pulsatilla (flora). 
106  '98 . Flora; coniferen". 
Blok met 14,15,80,90 Sit. Resp. 
Juniperus communis. Picea obies, 
Pinus nigro, Lorix deciduo (alle 
waarden met tok en bes/dennen
oppel; op blokrond de complete 
bomen). 
106 '98 . Stoomlocomotieven. 
80 Sit. Locomotief SZ 06018. 
2 3  6  ' 9 8 . Tien jaar comité 'be
scherming mensenrechten'. 
15 Sit. Hand met vingers in V(vic
torie)teken. 
23 6  ' 98 . Vijftien jaar progrom
ma 'Verenigd Slovenië'. 
80 Sit. Geografisch contour van 
Slovenië en hoogtelijnen, jaartal
len 1848 (handgeschreven)1998 
(drukletters). 

SPANJE 
63  '98 . Fronkeerzegel type 
'portret koning Juan Carlos I'. 
15 P. 
29 4  ' 98 . Spoonse literatuur
fantasie figuren. 
35,70P.Resp.'LaCelestinao 
Trogicomedia de Colixto y Meli
beo' von Fernondo de Rojas 
(1499), Celestino met vijzel, stam
per en flesje; 'Fortunoto y Jacinto' 
von Benito Perez Galdós (1887
1888), portretten von beide vrou
wen en nun geliefde Juanito Santo 
Cruz. 
3 0  4  ' 9 8 . Serie 'oude schepen'. 
35,70 P. Resp. verguld en met 
houtsnijwerk versierd koninklijk 
schip met baldakijn, 'Jabeque 
Tajo' (kustvoartuig met drie mas
ten met Latijnse zeilen, versierd 
met schelpen). 
55  '98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
70 P. 'Los Fogueres de Sant Joan' 
(Johannesvuur: midzomerfeest) in 

Alicante, vlammen met vrouwen
gezicht. 
18 5  ' 98 . Honderd jaar medisch 
college van Madrid/honderdste 
geboortedag Dr. Carlos Jimenez 
Diaz (18981967). 
35 P. Portret van Dr. Diaz, getal 
100 met beeldmerk. 
2 8  5  ' 9 8 . Serie'belangrijke 
personen'. III. 
35,70 P. Portretten. Resp. bioloog 
'de dierenvriend' Felix Rodriguez 
de la Fuente (19281980), cfown 
Fofó (Alfonso Aragon). 
1  6  ' 9 8 . Serie 'gedenkjoren'; 
vierhonderdste sterfdag Filips II 
(15271598, zoon van keizer Ko
rel V en Isabella van Portugal). 
35 P. Portret. 
2 6  ' 98 . Honderdste geboorte
dag schrijver Federico Garcia Lorca 
(18981936). 
35 P. Portret. 
56  '98 . Spaanse graveurs. 
35,70 P. Resp. portret Antonio 
Manso (19341993) en door hem 
gegraveerde zegel met portret ko
ningin Isabella II, portret Sanchez 
Toda{ 19011975) en door hem 
gegraveerde zegel met portret 
Mariano Pineda (Yvert nr. 529); 
op beide zegels graveurs aan 
werktafel. 

TSJECHIË 
Afbeelding melding 6/468. 
274 '98. 'Voor kinderen'. 
4., 4.60 Kc. Resp. twee musice
rende duivels, op vis 'rijdende' 
watergeest. 
55  '98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals' (carnaval). 
11., 15.Kc. Resp.'de jonge ko
ning' (als vrouw vermomd, met 
roos in mond, rechtsonder tekst in 
Tsjechisch 'The Kings Ride'), twee 
verklede figuren uit carnavalsop
tocht. 
2 7  5  ' 9 8 . Gedenkjoren belang
rijke personen. 
4., 4.60,6.Kc. Resp. 
dirigent/componist Frantisek 
Kmoch (18481912), 
historicus/staatsman Frantisek Po
lacky (17981876), dirigent 
Rafael Bubelik (19141996). 
2 7  5  ' 9 8 . Honderdvijftigste ver
jaardag van de revolutie van 
1848. 

15. Kc. Strijdtoneel op de barrica
den van Praag. 
176  '98 . Kunst op zegels, I."' 
22., 23. Kc. Resp. 'Amorfa
Dvouborevnó Fuga' (Amorpho
tweekleurige fuga) uit 1912 van 
Frantisek Kupka (18711912), 
'Ütek'(Vlucht) uit 1902 van Paul 
Gauguin (18481903). 

TURKIJE 
183 '98 . Herdenking strijd om 
de Dardanellen (1915); monu
menten. 
125.000 TL. Tweemaal. Resp. 
'Turkse soldaat draagt gewonde 
Nieuwzeelander' (monument van 
Tonkut Oktem op kerkhof van 
Conokkole), 'moeder met kinde
ren' (van Lyndon Smith in oorlogs
museum von Wellington); afbeel
dingen als melding 5/398 van 
NieuwZeeland. 

VATICAAN 
195  '98 . Tentoonstellen van de 
lijkwade van Christus ('Sacra Sin
done') in de dom van Turijn. 
900,2500 L. Resp. lijkwade, dom 
van Turijn. 
195  '98 . Fresco's van musice
rende engelen uit de apsis van de 
'basiliek van de heilige apostelen' 
in Rome (Melozzo do Forli, 1438
1494). 
450,650,800,1000,1300,2000 
L. Fragmenten met engelen (he
melvaart van Christus). 
195 '98. 'Op naar het Heilig 
Jaar 2000'. 
500,800,1300,3000L.Resp.de 
intocht in Jeruzalem, de voetwas
sing, het laatste avondmaal, de 
kruisiging. 

ZWEDEN 
Afbeelding melding 6/468. 
20 8  ' 98 . Gebok; borduurwerk. 
Postzegelboekje met zes zegels 
'brev'. Resp. prinsessentoortje 
(lievelingsgebak van prinsessen 
Astrid, Martha en Margarete), 
mokkataartje, GustofAdolftoortje 
(naar Gustovus II Adolphus, over
leden in 1632), aardbeientaartje 
nationale dag (6 juni). Napoleon
taartje, semlotoortje (semel: tor
wemeel). 
20 8  ' 98 . Honderdste geboorte

dog schrijver Vilhelm Moberg 
(18981973). 
Rolzeael 'brev'. Portret, tekst en 
hoofdfiguren 'De Emigranten' van 
Zweden noor Amerika no mislukte 
oogsten vanaf 1860). 

ZWITSERLAND 
8 9  ' 98 . Fronkeerzegels; afbeel
dingen naar schilderijen van Jeon
Frédéric Schnyder. 
140,170,180 c. Resp. industrie
stad Zug, olijfbos bij Lugano, land
schap bij Reutigen (met berg Nie
sen op voorgrond, achtergrond 
met Eiger, Mönch en Jungfrau). 
8 9  ' 98 . Sport; postzegelboekje 
met zelfklevende zegels. 
Inhoud tweemaal vijf zegels van 
70 c. en een vignet. Resp. 'inline 
skating', 'snowboording', 'moun
toinbiKing', 'streetball', 'beoch 
volleyball'; vignet met internetge
gevens 'http://www.post.ch.'. 

BUITEN EUROPA 

AITUTAKI 
15 4  ' 98 . Herdenking Diono, 
prinses van Wales. 
Vel met vijfmaal $ 1. en een vig
net; blok van S 4.. Portret. 

ALGERIJE 
151  ' 9 7 . Houtsnijwerk mos
keedeuren. 
5,23 Dh. Resp. Nedroma, 
Ketchooua. 
1 2  2  ' 9 7 . Volks en woningen
telling. 
5 Dh. Landkaart met daken boven 
gezinnen van verschillende sa
menstelling. 
2 7  2  ' 9 7 . Massademonstratie 
van Quorglo vijfendertig jaar gele
den. 
5 Dh. Demonstratie. 
19 3  ' 97 . Vijfendertigste ver
jaardag overwinningsfeest van 19 
maart 1962. 
5 Dh. Duiven boven menigte men
sen met vlaggen. 

ANGOLA 
Mei ' 9 8 . Herdenking Diana, 
prinses van Wales. 
Twee vellen met zesmaal 
100.000.00 KZr. Portretten. 

http://3000L.Resp.de
http://'http://www.post.ch.'


Blok van 400.000.00 KZr. Prinses 
Diana tijdens campagne tegen 
landmijnen. 
M e i / j u n i ' 9 8 . Vlinders. 
Drie vellen met zesmaal 
120.000.00 KZr. 
Vel I. Resp. Dynastor nopolean, 
Zenxidia omethystus, Battus phile-
nor, Phoebis philea, Danous chry-
sippos, Glaucopsyche alexis. 
Vel II. Resp. Terinos terpander, Be-
matistes agonice, Hebomoia glau-
cippe, Colias eurytheme, Pereute 
leucodrosime, Lycaena dispar. 
Vel III. Resp. Metamorpha stele
nes, Papilio glaucus, Danaus 
plexippus, Catonephele numili, 
Plebejus argus, Hypolimnas 
bolina. 
Drie blokken van 250.000.00 
KZr. Resp. Thecia betulae, Uroneis 
ucubis en paddestoel Armillorio 
Straminen, Euphaedra neophron. 
Me i / j un i ' 9 8 . Katten en hon
den. 
Vel met zesmaoM 4.000.00 KZr. 
Katten. Resp. 'British Tortoises-
hell', 'Chincilla', 'Russian Blue', 
'Block Persian Longhair', 'British 
Red Tabby','Birmon'. 
Blok van 500.000.00 KZr.'Tur
kish Von'. 
Vel met zesmaal 14.000.00 KZr. 
Honden. Resp. 'West Highbnd 
White Terrier', 'Irish or Red Set
ter', 'Dachshund', 'St. John Water 
Dog', 'Shetland Sheepdog', 'Dal
matian'. 
Blok von 500.000.00 KZr.'La
brador Retriever'. 

ANGUILLA 
13 -10 - '97 . Uitgiftedatum mel
ding 1/70 'VI/WF, fauna'. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
19-2-'98.0nderwaterleven. 
$0.75,0.90,1.- , 1.20,1.50, 
1.75. Resp. Eupomocentrus ploni-
frons, Hypoplectrus puello, Micro-
spathodon cnrysurus, Tholossoma 
bifosciatum, Holoconthus ciliaris, 
Bolistes vetulo. 
Twee vellen met zesmaal S1.65. 
Vel I. Resp. Equetus lonceolotus, 
Bodianus pulchellus, Abudefduf 
soxotilis, Gobiosomo oceonops, 
Opitognothus ourifrons, Apogon 
moculotus. 

Vel II. Resp. Holoconthus tricolor, 
Ocyurus cnrysurus, Clepticus par-
roe, Monoconthus tuckeri, Holo-
centrus rufus. Gramma loreto. 
Twee blokken von $ 6.-. Resp. 
Gramma malecaro, onleesbaar. 
2 0 - 4 - ' 9 8 . Vuurtorens (wereld). 
$0.45,0.65,0.75,0.90,1.-, 
1.20,1.65,1.75. Resp.'Trinity' 
(Gibraltar), 'Terra del Fuego' (Ar
gentinië), 'Point Lomo' (Colifor-
nië), 'Groenpoint' (Zuid-Afriko), 
'Youghol' (graafschap Cork, Ier
land), 'Lounceston' (Tosmonië), 
'Point Abino' (Ontario), 'Great 
Inoguo' (Bahama's). 
Bloic von $ 6.-. 'Cope Hatteros' 
(North Carolina). 

ARGENTINIË 
18 -10 - '97 . Dertigste sterfdag 
Ernesto Guevara Serno (Che 
Guevara, 1928-1967). 
75 c. Portret. 
17-4 - '98 . Illustraties von Moria 
Elena Walsh. 
Postzegelboekje met viermaal 75 
c. Resp. 'El Reino del Reves' (de 
koning van de dromen), '200 
Loco' (bol met kot, raket), 'Doilon 
Kifki' (olifant drinkt uit theekop
je), 'Manuelito' (schildpad). 
25 -4 - ' 98 . Historische kapellen. 
$ 0.75. Viermaal Resp.'Son Pedro 
de Fiombala' (Cotamarco), 'Hu-
ocolero' (Jujuy), 'Santo Domingo' 
(LaRioja),'Tumbaya'(Jujuy). 
23-5-'98.'Cascos blancos'('de 
witte helmen'); humonitoire hulp
verlening. 
$ 1.-. Uitgestrekte handen van 
verschillend ros, beeldmerk. 
3 0 - 5 - ' 9 8 . Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998. 
Blok met viermaal 75 c. Karika
tuurafbeeldingen van spelers uit 
resp. Argentinië, Kroatië, Jamaica, 
Japon. 
2 0 - 6 - ' 9 8 . Dag van de Argentijn
se journalistiek. 
75 c. Symbolische voorstelling 
(o.a. vulpen, camera). 

ARMENIË 
2 8 - 5 - ' 9 7 . Schilderijen. 
150 d. Viermaal. Resp. 'boerenwo
ningen' (Gevorg Boshinjoghion, 
1857-1925),'een van mijn dro
men' (Eghishé Tadevossion, 1870-

1936), portret van Natalia Tehu-
mion (Hakob Hovnotonion, 1806-
1881),'Salomé'(VardgesSure-
^iants,1880-1921). 
8 - 1 0 - ' 9 7 . Honderdste geboorte
dag Rouben Momoulion (1897-
1987), Amerikaans theater- en 
filmregisseur van Armeense af
komst. 
150 d. Portret. 
17-10-'97. 'Moskou 97'-inter-
nationale postzegeltentoonstel
ling. 
170d. Kapel van St. Georgius 
(Basiiiuskathedrool). 
18-10- '97 . Europa 1997; the
ma 'sagen en legenden'. 
170,250 d. Resp.'Hoyk, stamva
der der Armeniërs', sterrenbeeld 
Orion; 'Vahogn, de drakendoder', 
sterrenbeeld Hercules. 
19 -10 - '97 . Honderdste geboor
tedag schrijver Eghishe Charents 
(1897-1937). 
150 d. Portret. 
19 -12 - ' 97 . Fauna en flora. III. 
40,170 d. Resp. Iris lycotis, Iris 
elegontissimo. 
2 2 - 1 2 - ' 9 7 . Zeventienhonderd 
joor christendom als staatsgods
dienst in Armenië (2001); 'Ar
menia 01'-internationale postze
geltentoonstelling, IV; Armeense 
opleidingen in het buitenland. 
100d.;blokvan500d.VijfmaaL 
Resp.'Georgiüs de verlichter'-ka-
thedrool (Anthelias, Libië), Ar
meense St.-Khackkerk (Rostov 
aan de Don), St.-Jakobusklooster 
(Jeruzalem), 'Norziss'-school (Tif-
lis), Mechithoristencongegrotie 
(San Lozoro, Venetië); Lazarusse
minarie (Moskou). 
2 6 - 1 2 - ' 9 7 . Kerstmis 1997. 
40 d. Armeens-Russisch miniatuur
schilderij. 

ARUBA 
29-5-'98.Solidariteitszegels 
1998; toeslagzegels. 
60-f30,] 00+50 c. Resp. vijftig 
joor 'Lions' (logo, wereldbol en 
rolstoel balancerend op kaart van 
Aruba), zestig jaar 'Rotary' (logo, 
vrouw in schommelstoel, op de 
grond lezend kind). 

ASCENSION 
15 -6 - '98 . Trekvogels. 

mL 
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15,25,35,40,50 p. Resp.'Swal
low', 'House Martin' (Delichon ur-
bico),'Cattle Egret'(Bubulcus 
ibis),'Swift','Allen's goilinule' 
(Gollinulo oileni). 

AUSTRALIË 
26 -5 - ' 98 . Australische 'Rock'n'-
RoH'-hits. 
Vel met twoolfmoal 45 c. Resp. 
'The Wild One'(1958, Johnny 0'-
Keefe, 1935-1978),'Oh Yeah Uh 
Huh'(1959, Col Joye and the Joye 
Boys), 'He's My Blonde-Headed 
Stompie Wompie Real Gone Surfer 
Boy' (1963, veertienjarige 'Little 
Pottie': Patricio Amphlett), 'Sho-
kin'All Over (1965, Normie 
Rowe),'She's So Fine'(1965, Nor-
mie Rowe), 'The Real Thing' 
(1969, Russell Morris),'Turn Up 
Your Radio'(1970, The Masters 
Apprentices),'Eagle Rock'(1971, 
Daddy Cool), 'Most People I Know 
ThinkThot I'm Crazy'(1972, Billy 
Thorpe & The Aztecs), 'Horror Mo
vie'(1974, Skyhooks),'It's A 
Long Way To The Top'(1975, 
groepen als Cold Shisel en Rose 
Tattoo),'Howzot!'(1976, 
Sherbet). 
17-6-'98. 'Australia 99'-inter-
nationole tentoonstelling. 
Vel met tienmaal 45 c. Schip 
'Flying Gold' van 'maritiem erf
goed' (melding 2/148); volrond 
met logo. 
25 -6 - ' 98 . Met uitsterven be
dreigde vogels. 
5,45 c. Beide tweemaal. Resp. 
Neophema chrysogoster, Licheno-
stomus melonops cassidix, Ery-
thrura gouldioe, Colyptorhynchus 
bonksii groptogyne. 
16-7-'98. 'Youth Arts'(kunst 
van en voor jongeren). 
45 c. Tweemaal. Resp. danser, 
hoornblazer. 

BAHAMA'S 
15-4 - '98 . Vijftig joor GAS* 
(melding 4/310) 
15,55 c. Resp. voorpagina 'New-
Vision': 'NuevoVisión' (mad von de 
OAS); gebouw, landkaart; op bei
de zegels logo (vlaggen). 
15-4- '98 . Vijftig joor universiteit 
van West-lndië (melding 4/310). 
55 c. Studenten bij ontvangen van 

bul, wapenschild (pelikaan) met 
tekst 'Oriens ex Occidente Lux'. 
15-4 - '98 . Vijftig joor universeh 
verklaring rechten van de mens 
(melding 4/310). 
55 c. Symbolische voorstelling mi 
vogels, tekst, logo. 

BAHREIN 
l l - 5 - ' 9 8 . Vijftig jaar WHO*. 
80,200,250fils.Logo,landkaar 
getal 50, portret emir. 
10-6 - '98 . Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998. 
80,200,250 fils. Resp. logo, 
voetballen als wereldbollen, spel
moment voor wereldkaart; portri 
emir. 

BARBADOS 
Afbeelding melding 6/468. 

BOTSWANA 
Afbeelding melding 6/468/469. 
l - 6 - ' 9 8 . Herdenking Diana, 
prinses van Wales. 
351.,1.-, 2.-, 2.50 P.; blok van d 
vier woorden. Resp. bezoek oon 
Dr. Bernado's kindertehuis 
(1990), Indio (1992), Zimbabwe 
(1993), Cambridge (1993). 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 6/469. 
2 2 - 4 - ' 9 8 . Vijfhonderdste ver
jaardag ontdekking Brazilië. 
R$ 1.05. Tweemaal, in samen
hang. Resp. Aankomst van Pedro 
Alvores in Brazilië (gebaseerd op 
document 'Terra Brasilis' uit 
1519), schip (naar document me 
tekening 'thirteen caravels of Ca-
brol's fleet'). 
5-5 - '98 . Promotie vrijwilligers
werk. 
Blok met viermaal R$ 0.31. Door 
lopend beeld. Resp. vrijwilligers-
hulp aan oudere man, voorlezen 
oon ziek kind (met beertje), hulp 
bij brondblussen, volwassen bont 
en kinderhondje; doorlopend ele 
ment letter V (Volunteer). 
18-5 - '98 . Eerbetoon oon het 
Braziliaanse circus^''. 
Blok met viermaal R$ 0.31. Dooi 
lopend beeld. Artist/clown Eduor 
do Andrade, leermeester Piolin, 
circustent, Braziliaanse vlag op 
achtergrond. 



2  5  ' 9 8 . 'Expo 98'werel(iten
lonstelling Lissabon; thema 'oce
nen, erfgoed voor de toekomst', 
el met vierentwintigmaal RS 
31. Doorlopend beeld. Vissen, 
Mailen, zeeschildpad, koraalrif. 
8  5  ' 9 8 . Wereldkampioen
hop voetbal Frankrijk 1998. 
el met vierentwintigmaal R$ 
22. Artistieke weergave van 
iel, doelpunten en vreugde van 
'oeger en nu met hoop op voor 
e vijfde maai winnen wereldbe
tr, tekst'FutebolArte'. 
 6  ' 9 8 . Gastronomie; (gezo
lenlijke emissie Portugees spre
ende landen). 
S 0.31. Traditionele schotel 'Fe
toda' (combinatie van Europese 
ledingswijze en Afrikaanse sla
in creativiteit: in olie en knof
ok gebakken groene kool met 
st, maniok en sinaasappel). 
■6'98. Natuurbescherming; 
una en flora. 
> 0.22. Tweemaal, in doorlopen
I samenhang. Resp. Aroucoria 
igustifolio, Cyonocorax coeru
us. 
■6'98. Loncering onderzeeër 
ipajó. 
) 0.51. Tapojó met nationale 
og op punt van 'duiken'. 
■6'98. Honderdste sterfdag 
irichter hogere landbouwschool 
SALQ' Luiz Vicente de Souza 
^eiroz (18491898). 
) 0.36. Borstbeeld, londbouw
hoolESALQ. 

\MBODJA 
22'97.WWF*;Elephasmaxi
us hirsutus ('Moloya'olifant). 
10,500,900,1000 R. In somne
ing. 
■3'98. Treinen. 
)0,500,900,1000,1500,4000 
(driehoekformaat in samen

ing); blok van 5400 R. 
} 4  ' 98 . Khmer cultuur. 
10,1500,2000 R. luchtfoto's, 
isp. Prasot Prerup (gebouwd 
or koning Rajendravorman II), 
eddhistische tempel Prosat Bay
(koning Jayovorman Vil), hin

eïstische tempel Angkor Wat 
ewijd aan god Vishnu door ko
ig Suryavorman II). 

CANADA 
4  5  ' 9 8 . Honderd jaar ICM ('In
stitut Conadien des Mines, de la 
Metallurgie et du Pétrole'). 
45 c. Boorplotform, metaolglete
rij, hond met houweel. 
29 5  ' 98 . Honderd jaar 'Impe
riol Penny Stamp'; zegel op zegel. 
45 c. Yvert nr. 73 (eerste Conode
se kerstzegel), portret Sir William 
Muiock (18441944), kroon von 
koningin Victoria. 
56 '98 . Sport; sumoworsteien. 
45 c. Tweemaal; blok met de twee 
zegels. Twee verschillende afbeel
dingen van worstelaars met op 
achtergrond rijzende zon (Japon) 
en 'meaple leaf' (esdoornblad van 
Canada). 
176  '98 . Kanalen. 
Postzegelboekje met tienmaal 45 
c. Resp. 'St. Peters' (Nova Scotio), 
'Lachine' (Quebec), 'Chambly' 
(Quebec), 'St. Ours' (Quebec), 
twee verschillende afbeeldingen 
'Rideau'(Ontario),'Port Carling 
Lock' (Ontario), 'Sault Ste. Marie' 
(Ontario), twee verschillende af
beeldingen 'TrentSevern' (Onta
rio). 
2 5  6  ' 9 8 . Gezondheidszorg; 
'health professionals' (medisch 
personeel von hoog tot laag). 
45 c. Esculaap (naar Aesculapius, 
god van de geneeskunst, symbool 
van CMA: 'Canadian Medical Asso
ciation' e.a.) afgebeeld op kruis. 

CAYMANEILANDEN 
Afbeelding melding 6/469. 

CENTRAALAFRIKAANSE RE
PUBLIEK 
20 3  ' 98 . Jaar van de tijger**. 
Vel met twoalfmoal 150 F. 
Blok van 1000 F. Tijger. 

CHILI 
1  9  ' 9 7 . Honderd jaar vriend
schapsverdrag tussen Chili en Ja
pon. 
$ 300. Stille Oceaan en vulkaan 
Osorno (2660 m.). 
1  1 0  ' 9 7 . Twee jaar nationaal 
centrum voor procfuctiviteit en 
kwaliteit. 
$110.CNPCkwaliteitsprijs,vlag, 
hand met opgestoken duim. 
610  '97 . Eerste radiouitzen

ding in Chili vijfenzeventig jaar 
geleden. 
$ 110. Uitzending vanuit universi
teit naar dagblad 'El Mercurio'. 
1210 '97.Upaep*; de postbo
de. 
$110,250. Resp. per fiets 
(1997), te poaro (eind negentien
de eeuw). 
1510 '97 . Operazangers. 
$120,200,250,300,500. Resp. 
bariton Carlo Morelli (18971970) 
in 'Rigoletto', tenor Pedro Navia 
(18841950) in'La Bohème', ba
ritontenor Renato Zanelli (1892
1935) in 'Foust', sopraan Royén 
Quitrol (19161979) in'Die Zau
berflöte', baritontenor Romón Vi
nay(19111996) in'Othello'. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
Afbeelding melding 6/469. 
2 5  5  ' 9 8 . Honderdvijfentwintig
ste verjaardag en achtenzestigste 
conferentie 'International Low As
sociation', Taipei. 
15.. Symbolische voorstelling 
(omslag met Chinese karakters, 
stempel'Chinese Society of Inter
national Low' met weegschaal, tok 
kersenbloesem). 
10 6  ' 98 . Oude schepen en 
voertuigen. 
5., 7., 10., 13.. Resp. graon
schip, 'revenu money'ooot met 
zes roeiers, met twee paarden be
spannen eenwielig wagentje, 
hondkar. 

COMOREN 
2 6  ' 98 . Katten. 
75,150,200(tweemoal),375 
(tweemaal) F. Resp. 'Silver Spot
ted', 'Turkish Von', 'European 
Shorthoir', 'Somali', 'Egyptian 
Mau', 'Japanese Bobtail'. 
Twee vellen met zesmaal 375 F. 
Vel I. Resp. staortloze kot eiland 
Man, 'Kashmir', 'British Short
hair', 'Cornish Rex', 'American 
Curl', 'Ocicat'. 
Twee blokken von 1500 F. Resp. 
'Persian Torby Chocolate', 'Somali 
Silver Chocolate'. 

CUBA 
I02'98.Wereldvoetbalbeker 
Frankrijk 1998 (melding 6/469). 
10,15 (tweemaal), 65 c (twee

maal) c; blok van 100 c. Spelmo
menten. 
103  ' 98 . Brandweerwagens. 
Vijf woorden. 
153'98..Honderdtwintigste 
verjaardag von het protest van 
Boraguó (poet von Zanjón. 
15 c. Portret generoolmojoor An
tonio Moceo, monument, ster. 
3 0  3  ' 9 8 . Jaar van de tijger**. 
15 c. Tijger. 

DOMINICA 
92  '98 . Atleten twintigste eeuw. 
Vel met viermaal twee zegels in 
samenhang van $ 1.. Resp. por
tret Jesse Owens, gouden sprong 
Jesse Owens Olympische spelen 
Berlijn 1936; portret Isaac Berger, 
gouden medaille voor Berger 
Olympische spelen Melbourne 
1956; portret Boris Becker, Boris 
Becker wint Wimbledon; Arthur 
Ashe wint als eerste Afrikaanse 
Amerikoon Wimbledon, portret Ar
thur Ashe. 
Blok van $ 6.. Franz Beckenbau
er. 
9 2  ' 98 . Japanse filmsterren 
twintigste eeuw. 
Vel met viermaal twee zegels in 
samenhang van $ 1.. Resp. por
tret Akira Kurosawa, scène uit film 
'Roshomon' (1950); scène van 
Toshiro Mifune in film 'Seven Sa
murai' (1954), portret; portret re
gisseur Yasujiro Ozu, scène uit 
'Late Spring'(1949); scène uit 
'Bridge on the River Kwai'(1957), 
portret Sessue Hoyokowa. 
Blok van $ 6.. Filmregisseur Akira 
Kurosawa. 
123  ' 98 . Paddestoelen. 
$0.10,0.15,0 20,0.40,0.50, 
0.60. Resp. Ompholotus illudens, 
Armillario stramineo, Marosmium 
plicotulus, Inocybe fastigioto, My
cena lilocifolia, Tricholomopsis ru
tiions. 
Twee vellen met negenmaol $ 1.. 
Vel I. Resp. Lepioto nuacino, Corni
narius violaceus, Boletus oereus, 
Tricholomo ourontium, Lepiota 
procero, Clitocybe geotropo, Lepi
ota ocutesquamosa, Tricholomo 
saponaceum, Lycoperdon gemma
tum. 
Vel II. Resp. Russulo xerampelino, 
Cortinarius collinitus, Agaricus me
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leogris, Coprinus comotus, Amani
ta caesarea, Amanita brunnescens, 
Amanita muscario, Morchella escu
lento. 
Blok van $ 6.. Cortinarius vio
laceus. 
166  ' 98 . Historische zeilsche
pen. 
$0.60,0.90,1. , 4.. Resp. Griek
se oorlogsgalei, Egyptische feluka. 
Vikingschip, Chinese jonk. 
Vel met zesmaal $1.50. Resp. 
tweemaster (schoener), driemas
ter 'The Golden Hinder', Romeinse 
koopvoorder, Portugese bark 'Go
zeio Primeiro', viermaster 'Moshu
lu', tweemaster 'Bluenose'. 
Twee blokken van $ 6.. Resp. 
karveel 'Pinto', 'Chesapeake Boy 
Skipjack'. 

EGYPTE 
11  4  ' 9 8 . Egypte winnaar een
entwintigste voetbalbeker Afri
kaanse landen. 
20,75 P. Kampioensbeker met 
dragers in faraokleding, land
kaart, mascotte met 'Burkino 
Faso' op hoofddeksel. 

EL SALVADOR 
135  ' 98 . Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998. 
1.50 C. Viermaal; blok von 4. C. 
Spelmomenten met op achter
grond bekende Porijse bouwwer
ken. 
2 8  5  ' 9 8 . Vijftig jaar OEA*. 
4. C. Beeldmerk. 

EQUATORIAAL GUINEE 
1997.Gedenkiaren. 
500 F. Driemaal; blok van 800 F. 
Resp Franz Schubert (1797
1828), jour von de os, Johannes 
Brahms (18331897); M. de Cer
vantes Soovedro (15471616). 
1997. Paddestoelen. 
400 F. Viermaal, in samenhang. 
Resp. Morchella esculenta, Aleurio 
aurontio, Sparassis laminoso, 
Amanita pontera. 

FALKLANDEILANDEN 
Augustus ' 9 8 . Fronkeerzegels; 
vogels. 
1,2,5,9,10,16,40,65,88 p., £ 
1,3,5; twee postzeaelboekjes (in
houd resp. tweemool 9 p. en ocht

375' 
mÉnmiiiii 

553 

file:///MBODJA


moal 17 p., zesmaal 35 p.). 
Resp-Tawny-throoted Dotterel', 
'Red-leggea Shog', 'Eared Dove' 
(Zenoiao ouriculoto), 'Great Gre
be' (Podiceps major), 'Red-fronted 
Coot', 'Buff-necked Iris', 'Ashy-
headed Goose' (Chloephago pic-
ta), 'tludsonian Godwit', 'Red Sho-
veler', 'Southern Lapwing', 'Chi
lian Flamingo' (Phoenicopterus 
chilensis), 'Fork-tailed Flycatcher' 
(Muscivora tyronnus); 'Roseate 
Spoonbill' (Ajojo ojajo) en 'Austral 
Parakeet' (met twee wensvignet-
ten); 'American Kestrel' (Folco 
sparverius). 

FIJI 
Afbeelding melding 6/469. 
Mei'98.Wolvissen. 
63,81,87 c., $2.- ; blok van 
$ 2.-. Physeter cotodon. 

GAMBIA 
1 9 - 5 - ' 9 8 . Treinen (wereld). 
Twee vellen met zesmaal 5.- D. 
Vel I. Resp.'Electric Train'(Schot
land), 'Beoconsfield' (China), 
'TGV'(Frankrijk),'People Mover' 
(Enaelond),'ICE Train'(Duits
land), 'Mountain Moetre Funicu
lar': kabelbaan (Frankrijk). 
Vel II. Resp. 'SD70 Burlington 
Northern' (VS), 'Mallard' (Enge
land), 'Baldwin 4-8-0' (Peru), 
'Amtrak'(VS),'Rock Train'(Am-
berowo, Java), 'Beyer-Peacock' 
(VS). 
Twee blokken von 25.- D. Resp. 
'Southern Pacific' (VS), 'Monorail' 
(Engeland). 
Zonder datum. Luchtvaartge
schiedenis. 
Vel met zesmaal 5 D. Resp. Short 
Type 38 (1913), Junkers J.13 
(1919), Douglas (1920), Fokker 
F.VIIB 3m (1925), Pitcairn'Moil-
wing'(1927), Curtiss'Condor' 
(1934). 

GHANA 
15-1 - ' 9 8 . Chinese maonkolen-
der;jaarvandetijaer**. 
Vel met twaalfmoal 400 Cs. Kunst
werken met twaalf verschillende 
dieren Chinese zodiak. 
2 6 - 2 - ' 9 8 . Treinen (wereld). 
300,500,800,1000,2000,3000 
G. Resp.'Union Pacific SD60N' 

(VS),'ETR 450'(Italië),'X200' 
(Zweden),'TGV Duplex'(Frank
rijk),'El Class CO-CO'(Australië), 
'Eurostar'(Engeland). 
Twee vellen met negenmoal 800 
&. 
Veil. Resp.'SPS 4-4-0'(Pakistan), 
'Class WP 4-6-2'(Indio),'Class QJ 
2-10-2'(China),'Closs 12 4-4-2' 
(België),'Class P8 4-6-0'(Duits
land),'Castle Class 4-6-0'(Enge
land), 'Tank Engine 2-6-0' (Oos
tenrijk),'Class P36 4-8-4'(Rus
land),'William Moson 4-4-0'(VS). 
Twee blokken van 5500 Cs. Resp. 
'Duchess Class 4-6-2' (Engelancf), 
niet vermeld 
Zonder datum. Vliegtuigen in 
oorlog en vrede. 
Vel met negenmoal 800 Cs. Resp. 
Breguet BR. 14 B2 (Frankrijk), 
Curtiss BF2C-1 Goshawk (VS), Su
permarine Spitfire MK1X (Enae
lond), Fiat G.50 (Italië), Douglas 
B-18A (VS), Boeing FB-5 (VS), 
Bristol F.2B (Engeland), Howker 
Fury 1 (Engeland), Fiat CR42 (Ita
lië). 

GRENADA 
2 6 - 4 - ' 9 8 . Historische zeilsche
pen. 
Twee vellen met negenmoal $ 1.-. 
Vel I. Resp. dhow, galjoen, feluko, 
schoener, vliegdekschip, knau, on
derzeeër, vikingschip, luxe passa
giersschip QE2. 
Vel II. Resp. brigantijn, klipper, 
kaïk, rivierboot Mississippi, luxe 
lijnboot, 'Mayflower', fregat, jong-
golon, jonk. 
Twee blokken van $ 6.-. Resp. on
derzeeër, 'Lusitonio'. 

GRENADA/GRENADINEN 
7 - 5 - ' 9 8 . Schepen en scheeps-
wrokken negentiende eeuw. 
Vel met Iwaolfmool 75 c. Grote 
schepen periode 1860-1870. 
Resp. 'Alabama', 'Persia', 'Ariel', 
CSS 'Florida', 'Great Eastern', on
dergang 'Jacob Bell', 'Star of In
dia', 'Robert E. Lee', US 'Monitor 
Passaic','Madagascar', HMS'De
vastation', 'General Grant'. 
Vel met ochtmaal $ 1.-. Scheeps-
wrokken negentiende eeuw en 
klassieke burgeroorlogroman 
'Gone With The Wind'(Gejaagd 

door de wind). Resp. filmster Clark 
Gable als Rhett Butler, blokkode-
schip kapseist bij 'Sullivan's Is
land'(North Carolina, 1863), 
schrijfster Margaret Mitchell von 
'Gone With The Wind', figuur von 
George Alfred Trenhom die model 
stonavoor Rhett Butler, 'Dock 
Street Theater', vergaan von schip 
'Howlet'(South Carolina, 1865), 
USS 'Tecumseh' tot zinken ge
bracht door kanonneerboten von 
de Confederatie (1864), stodsge-
vongenis waarin George Trenholm 
in 1865 gevangen werd gezet; op 
velrand tekst over 'The Real Rhett 
Butler'. 
Twee blokken van $ 6.-. Schepen. 
Resp. 'Nashville' en 'Harvey 
Bircn', 'Alabama' en 'Hotteras'; 
blokrand met portret Dr. Lee 
Spencer (expert op gebied van 
scheepswrokken en gezonken 
schatten). 
1 9 - 5 - ' 9 8 . Flora; orchideeën. 
$ 1 . - , 1.50,2.-,3.-.Resp.Laelia 
tenebroso, Phrogmipedium bes-
sae, Pschopsis popilio, Mosdevollia 
coccineo. 
Twee vellen met negenmoal $ 1.-. 
Vel I. Resp. Lycoste deppei, Den-
drobium victorioe, Dendrobium 
nobile, Cymbidium doyonum, 
Cymbidium storbright, Cymbidium 
gigonteum, Chysis aureo, Brough-
tonia songuineo, Cottleyo guttoto. 
Vel II. Resp. Colonthe vestito, 
Cottleyo bicolor, Loelio anceps, Epi-
dendrum prismotocorpum, Coelo-
gyne ochroceo, Doritoenopsis 
eclontont, Loelio gouldiono, Ency-
clio vitellino, Maxiilorio proestons. 
Twee blokken van $ 6.-. Resp. En-
cyclio brassovoloe, Mosdevollia ig-
nea. 

HONDURAS 
19 -9 - ' 97 . Honderdvijftig jaor 
universiteit en veertig jaor vrije 
universiteit von Tegucigalpa. 
1.40,5.40,10.-L Resp. sterren
wacht, standbeeld oprichter, 
vrouw met boek en jongetje. 
15 -10 - ' 97 . Herdenking Diana, 
prinses van Wales. 
1.40,5.40 L; blok van 20.-L 
Resp. portret, bij woorschuwings-
bord landmijnen; met moeder Te-

2 7 - 1 0 - ' 9 7 . Zevenendertig joor 
AA* in Honduras. 
5.40 L Standbeeld, kinderen. 
2 - 1 2 - ' 9 7 . Kerstmis 1997. 
1.40,5.401. Resp. Christusbeeld 
van Picocho, Madonna van Suya-
po. 

HONGKONG 
Afbeelding melding 6/469. 

INDIA 
19 -1 - '98 . Vierhonderdste sterf
dag Mohorano Pratap, heerser 
van Mevor (1540-1597). 
2.- R. Mohorona Pratap. 
19-1 - ' 98 . Honderdste aeboorte-
dog Marothi-schrijver Vishnu Sak-
horam Khandekar. 
2.- R. Portret. 
25-1 - ' 9 8 . Tweeëndertigste na
tionale dag toerisme. 
10.- R. Danseres, drooimolen. 
28-1 - ' 9 8 . Negentigste verjoor-
dag filoloog Jogdish Chondro Join. 
2.- R. Portret. 
3 0 - 1 - ' 9 8 . Vijftigste sterfdog Ma
hatma Gandhi (1869-1948). 
Blokmet2.-,6.-, 10.-, 11.-R.met 
doorlopend beeld. Resp. hulp oon 
kleine Doeren, sociale verbeterin
gen, zoutmors, dorpsvrede. 

ISRAËL 
13 -5 - '98 . Vliegtuigen onafhan
kelijkheidsoorlog met landschap
pen op achtergrond (doorlopend 
Mi). 
NIS. 2.20. Driemaal; vel met twee
maal drie zegels gescheiden door 
drie vignetten met logo 'Expo 98'. 
Resp. Dragon Rapide (tijdens be
geleiding Konvooi in het zuiden). 
Spitfire (midden Israël), B-17 
vliegend Fort (heuvels van Jeruza
lem). 
13-5 - '98 . Huisdieren van kinde
ren. 
Vel met zesmaal NIS O 60 met 
doorlopend beeld. Resp. poes en 
eendje, hond, papegaai, vis in 
kom, hamster, konijn in mandje; 
logo'Expo 98'. 
13 -5 - ' 98 . Museum voor post en 
filatelie (met 150 jaar postge-
schiedenis van Israël: als Brits 
mandaat, interimperiode, tijd van 
Door Ivri en eerste jaren stoot Is
raël). 

Blok met NIS. 1.50,2.50,3.-. 
Stripfiguur 'Srulik'. Resp. aan bo 
lie postkantoor, met loep voor 
postzegel, bij brievenbus; blok
rand met foto begin 20e eeuw 
(aantal pioniers bij postkantoor 
van Petoh Tiqwo), envelop uit 
1910 met stempel Petoh Tiqwo er 
JNF-zegel met portret Max Nordo 
13-5-'98. ' Israël 98'-wereld-
postzegeltentoonstelling; tempel 
van koning Salomo. 
Blok met zegels van NIS. 2.- en 
3.-. Resp. tekening tempel (geba
seerd op computermodel), gro-
noatoppe! met inscriptie 'gewijde 
gift voor de priester in het Huis 
v a n . . . ' ; achtergrond blok model 
stad van David; logo. 
13-5-'98. ' Israël 98'-wereld-
postzegeltentoonstelling;mozaïel 
van jonge vrouw Zippori. 
Blok met NIS. 5.-. Mozaïek uit se
rie vloermedaillons (derde eeuw) 

IVOORKUST 
19 -12 - '97 . Met uitsterven be
dreigde dieren. 
180,280,400 F.'Lamantin d'Af-
rique' (manatee), 'Cépholophe d( 
Jentink' (duiker), 'Cooe de 
Buffon' (kob puku). 

JAPAN 
Afbeelding melding 6/470. 

KAZACHSTAN 
7 -8 - '97 . Flora; inheemse tulper 
15,35 (tweemaal) t. Resp. Tulipa 
regeln, Tulipa greigii, Tulipa olbe-

KENIA 
Zonder datum. Vijfhonderdste 
verjaardag eerste bezoek Portugi 
se schepen aan Molindi. 
10,24,33,42 Sh. Resp. op sche
pen wachtende inwoners, scheper 
landkaart en schepen, schepen bi 
strand en monument met kruis. 

KIRIBATI 
Afbeelding melding 6/470. 

KOREA ZUID 
l-6-'98. 'Culture Special'. 
Strook met driemaal 170 en een-
mool 340 w. 



 7  ' 9 8 . Paddestoelen, VL 
el met viermaal vier zegels van 
70 w. 
el met vier zegels waarvon twee 
I samenhang, afbeeldingen door

pend op vel. 
 8  ' 9 8 . Internationaal filmfesti
]l 'Pusan 98'. 
/O w. Symbolische voorstelling 
ilmstroKen, maskers). 
4 8  ' 98 . Vijftig jaar republiek 
üidKorea. 
70 w. Vlag boven mensen. 
4 9  ' 98 . Serie literatuur, IV. 
70 w. Tweemaal; twee blokken 
m l 7 0 w . 
S9 '98. Songkyunkwan 600 
ar geleden gesticrit. 
'O w. Tempel? 
10  '98 . Vijftig jaar Koreaanse 
rijdmacht. 
^0 w. Soldaten, landschap. 
■10'98.Wereldpostzegeldag. 
'O w. Symbolische voorstelling. 
11  ' 9 8 . Serie 'Koreaanse 
hoonheid', VIII. 
il met achtmaal 170w. 

ISOTHO 
74 '98. Serie 'fauna en flora 
in de wereld'; fauna, 
rook met viermaal 1. M. Gyps 
orotheres(VWF*). 
H met twintigmaal 1. M. Resp. 
idilymbus gigas, Tragopan cabo
Brachyteles arachnoicfes, Am

odarcas clarkei, Eubalaena aus
Dlis, Amozono imperialis, Acino
x̂ jubotus, Crossoptilon 

antchuricum, Dermochelys co
iceo, Compephilus imperialis, 
iltur gryphus, Cervus elaphus 
irbarus, Hapalemur griseus, 
nazona leucocephala, Myrmeco
us fasciatus, Diomedea albatrus, 
lelonia mydas, Ceratotherium sl
um, Propithecus diodema, Sphe
scus mendiculus. 
il met negenmaal 1.50 M. Resp. 
ipyceros melampus, Ursus ome
anus. Bison bison, Loxodonta 
ricana. Macropus rufus, Panthe
leo, Alluropoda melanoleuca, 
inthera tigris, Equus burchelli. 
er blokken van 8. M. Resp. Per
ia tanasi, Nectarinia talatala, 
ephotus chrysopterygius, aap. 
J5 '98. Katten. 
70,1., 2., 3., 4., 5.M. Resp. 

Siamees, Chartreux, Korot, Egypti
sche mau, Bombay, Birmaan. 
Twee vellen met zesmaal 2. M. 
Vel I. Resp. Main Coon, Balinees, 
Pers, Javaan, Turkse angora. Tif
fany. 
Vel II. Resp. Japanse Bobtail, 'Bri
tish White', Bengaal, Abessijnse, 
'Snowshoe', 'Scottisch fold'. 
Twee blokken van 8. M. Resp. 
'Singapura', Tonkinees. 
156 '98 . Paddestoelen. 
0.70,1., 1.50,2., 3., 4.M. 
Resp. Laccoria laccata, Mutinus ca
ninus, Tricholoma lascivum, (lito
cybe geotrapa, Amanita excelsa, 
'redcapped belette'. 
Vel met twaalfmoal 1. M. Resp. 
Hygrophorus psittacinus, Cortinori
us obtusus, Volvariella bombycina, 
Continorius caerylescens, Laccaria 
amethystea, Tricnoloma auranti
um, Amanita excelsa spissa, Cla
varia helvola, Cortinorius caeryles
cens, Fuesula queletii, Amanita 
phalloides, Lactarius deliciosus. 
Twee blokken van 8. M. Resp. 
Amanita pantherino, verschillende 
niet met name genoemde soorten. 

LIBERIA 
93  '98 . 'Attractive creatures of 
the sea'; vissen en vogels. 
Vel met zestienmoal 20 c. Resp. 
flamingo, flamingo, 'sailfish', rei
ger, 'yellotail snapper', 'mono
tee', Corus aygula, Chaetodon col
iare, 'royal angelfish', Balistoides 
viridescens, Stethojulis trilineoto, 
Pseudomugil signiter, 'wobbego
no', 'jellyfish', zeeegel en Pseu
dobalistes fuscus, Othos dentex. 
Twee blokken von $ 2.. Resp. 
zeepaardje, Amphiprion percula. 
64 '98 . Vlinders. 
50 c. Achtmaal Resp. Zeuxidio 
amethystas, Danaus chrysippus, 
Euxonthe wokefieldii, Argynnis lo
thonio, Heliconius doris, Collicore 
maimuna, Anthocharis cardami
nes, Phoebis phileo. 
Twee vellen met zesmaal 60 c. 
Vel I. Resp. Colias eurytheme, 
Phoebis philoe, Delias mysis, Papi
lio dardanus, Danis danis, Mylo
thris chloris. 
Vel II. Resp. Ornithoptera priamus, 
Doleschallia bisaltide, Prepona 
meander, Papilio gloucas, Lysan

dra bellargus, Elyminia agondas. 
Twee blokken van $ 2.. Resp. 
Sasakio charonda, Hebomola 
glaucippe. 
26 4  ' 98 . Bekende vorsten van 
de wereld. 
Drie vellen met zesmaal 50 c. 
Vel I. Resp Alexander de Grote 
van Macedonië (Griekenland), Ko
rel de Grote (Frankrijk), Cleopatra 
(Egypte), Hendrik VIII (Engeland), 
Peter de Grote (Rusland), Frederik 
de Grote (Pruisen). 
Vel II. Resp. keizer Wilhelm II 
(Duitsland), Qobus bin Said 
(Oman), koning Albert (België), 
keizer Halle Selassie (Ethiopië), 
koning Hoessein (Jordanië), sjeik 
Jaber AlAhmad AlSabah (Koe
weit). 
Vel III. Resp. koningin Beatrix 
(Nederlana), koning Juan Carlos 
(Spanje), koningin Elizabeth II 
(Engeland), keizer Franz Joseph I 
(Oostenrijk/Hongarije), prinses 
Gracio (Monaco), koning Carl XVI 
Gustaf (Zweden). 
Drie blokken van $ 2.. Resp. kei
zer Akihito (Japan) en 'gouden 
tempel' in Kyoto; keizerin Michiko 
(Japan) en 'Tori Gate'; Kublai 
Khan (kleinzoon van keizer Gan
ghis Khan van Mongolië, werd be
kend door reisbeschrijvingen van 
Marco Polo van Venetië). 
4 5  ' 98 . De ark van Noach; bij
belse dieren. 
Vel met vijfentwintigmaal 15 c. 
met doorlopend beeld. Allerlei die
ren twee aan twee, Noach en zijn 
vrouw, zoon, twee schoondochters; 
op velrand twee zonen en derde 
schoondochter. 
Blok van $ 2.. Ark en 'blackleg
ged kittiwake'meeuw. 

MAAGDENEILANDEN 
20 5  ' 98 . Nieuwe uitfgifteda
tum, afbeelding en oaonvulling 
melding 6/470 'onderwaterle
ven'. 
15,30,45c.,$l .  ;b lokvan 
$ 2.. Resp. Cyphoma signatum, 
Diadema antilarum, Anomoboea 
orstedii, Cassiopea frondosa; Con
dylactis giganten. 

MACAU 
23 4  ' 98 . Legendes en mythen. 

V; goden van Ma Chou. 
4.P. Viermaal; blok van 10.P. 
205  '98 . Zeeroutes, Vasco do 
Gamo (14691524). 
1., 1.50,2.P.; blok van 8.P. 
Resp. schip, portret, schip (land
kaart met India), op kompas lij
kend figuur, op blok Vasco da 
Goma en Indiërs. 
225  '98 . Internationaal jaar 
van de oceaan (Unesco*). 
2.50,3. P. met doorlopend beeld 
in andere kleur; blok van 9. P. 
Symbolische voorstellingen. Resp. 
met zeemeermin, schelpen, schip, 
stuurrad; stuurrad, walvis, zeester, 
vogels, vuurtoren?, zon. 
106 '98 . Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998. 
3.,3.50,4.,4.50P.blokvan9.
P. Spelmomenten. 

MALDIVEN 
1  3  ' 9 8 . John Fitzgerald Kenne
dy(19171963). 
Vel met negenmaal 5 Rf. Portret
ten. 
13 '98. Nelson Rolihlahla Man
dela (geboren 18 juli 1918). 
7 Rf. Portret. 
1  3  ' 9 8 . Vliegtuigen (met lang
ste ononderbrolcen productie). 
Vel met negenmaal 5 Rf. Resp. 
YakovlevYak18, Beechcraft Bo
nanza, Piper Cub, Tupoiev Tu95, 
Lockheed C130 Hercules, Piper 
PA28 Cherokee, MikoyonGure
vichMIG21, Pilatus PC6 Turbo 
Porter, Antonov An2. 
Blok van 25 Rf. KCl 35 E. 
Mei / jun i ' 9 8 . Katten. 
5,8,10,12 Rf. Resp.'White Ame
rican Shorthair', spnynx, 'Tabby 
American Shorthair', 'Scottisch 
Fold'. 
Twee vellen met zesmaal 7 Rf. 
Vel I. Resp. 'Bicolor British Short
hair', 'Manx', Tabby American 
Shorthair', 'Silver Tabby Persian', 
'Oriental White', 'Norwegian Fo
rest Cat'. 
Vel II. Resp. 'American Curl', 'Mai
ne Coon', 'Siberian', 'Somali', 'Eu
ropean Burmese', 'Nebelung'. 
Twee blokken van 30 Rf. Resp. 
'Snowshoe', 'Norwegian Forest 
Cat'. 

MALEISIË 
88  '97 . Dertig jaar Asean*. 
30,50 s., IRM. Resp. logo, getal 
30, ander logo. 

MARSHALLEILANDEN 
215  '98 . Kano's. 
Vel met achtmaal 22 c. 

MICRONESIË 
21  '98 . Jaar van de tijger** 
(melding 3/229). 
Twee blokken van 50 c. Papier
knipsels van tijgers. 
132  '98 . Micronesië lid von de 
Verenigde Naties sinds 17 septem
ber 1991. 
Blok van $ 1.. Hoofdkantoor New 
York, vlaggen lidstaten en tekst 
'admission to the United Na
tions/September 17/1991'. 
162 '98 . Winnie the Pooh von 
schrijver A.A. Milne met illustraties 
van E.H. Shepord, kinderbibliothe
ken (Disneyzegels). 
Vel met achtmaal 32 c; twee blok
ken van $ 2.. 
203'98.Wereldvoetbalbeker 
'98 en erkenning IOC*. 
Vel met achtmaal 32 c. Spelmo
menten. 
Blok von $ 2. en twee blokken 
van $ 3.. Resp. tweemaal spel
momenten, Micronesische atleet 
met Olympische fakkel, vlag FSM 
(Federated States of Micronesia) 
en Olympische vlag, tekst met of
ficiële erkenning IOC. 
135'98. ' Israël 98'wereld
postzegelte^toonstelling;bijbel
verhalen Oude Testament. 
Drie vellen met drie samenhan
gende zegels. 
Vel I. Driemaal 32 c. Adam en Eva. 
Vel II. Driemaal 40 c. Jozef en zijn 
broers. 
Vel III. Driemaal 60 c. Rebekka. 
Drie blokken van $ 2.. Resp. ver
drijving van Adam en Eva uit tuin 
van Eden, Jozef maakt zich als on
derkoning in Egypte bekend aan 
zijn broers, Izoök neemt Rebekka 
tot vrouw. 
66  '98 . Internationaal jaar van 
de oceaan (Unesco*); diepzeeon
derzoek in het tijdperk der ruimte. 
Vel met negenmaal 32 c. Resp. ob
servatiesatelliet, Japans schip 
'Nntsushima', researchship 



'Kaiyo', diepzee-anemoon, 'Shin-
kal 2000','Deep tow','tripod 
fish', 'towed deep survey system', 
'the black smokers' (rookplui
men). 
3 0 - 6 - ' 9 8 . Vogels. 
Blok met viermoal SO c; vel met 
viermool vier zegels. Resp. Zoste-
rops cinereus, Metabolus rugensis, 
Trichoglossus rubiginosus, Monar-
cho godeffroyi. 
Blok van $ 3.-. Aplonis pelzelni. 

MONTSERRAT 
18 -5 - ' 98 . Belongrijke personen 
twintigste eeuw. 
$1.15. Twaalf maal. Portretten 
met vlag desbetreffend land. 
Resp. Eva Peron (1919-1952), Pa-
blo Picasso (1881-1973), Wernher 
von Braun (1912-1977), Dovid 
Ben Goerion (1886-1973), Jean 
Henri Dunant (1828-1910), 
Dwight David Eisenhower (1890-
1969), Mahatma Gandhi (1869-
1948), Charles August Lindberg 
(1902-1974), Mao Tse-Toeng 
(1893-1976), Lord Louis Mount-
botten (1900-1979), Konrad Ade
nauer (1876-1967), Anne Frank 
(1929-1945). 
1 8 - 5 - ' 9 8 . Koninklijke personen 
twintigste eeuw (uitgezonderd 
blok met Kennedy). 
$1.15. Achtmaol. Portretten met 
vlag desbetreffend land. Resp. ko
ning Leopold III (België), groot
hertogin Charlotte (Luxemburg), 
koningin Wilhelmina (Nederland), 
koning George VI (Groot-Britton-
nië), koning Christioan X (Dene
marken), koning Haokon VII 
(Noorwegen), koning Alfonso XIII 
(Spanje), koning Gustaof V (Zwe
den). 
Blok van $3.- . Portret John F. 
Kennedy (1917-1963). 

MYANMAR 
4-1 - ' 9 8 . Vijftig jaar onafhanke
lijkheid. 
2 K. Koninklijke leeuwentroon. 

NAMIBIË 
1 8 - 5 - ' 9 8 . Nieuwe uitgiftedatum 
melding 6/470 'schelpen'. 

NAURU 
2 5 - 3 - ' 9 8 . Kampioenschap ge

wichtheffen van Gemenebest, Oce-
anië en Zuidelijke Pacific. 
Blok met 40,60,80 c., $1.20. 
Gewichtheffer van uitganaspositie 
tot stand; blokrond: gewicntheffer, 
deelnemende landen, logo. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
29-4-'98. ' Israël 98'-wereld-
postzegeltentoonstelling. 
40,75,110 c.; blok van 225 c. 
Resp. Dode Zee (tussen Israël en 
Jordanië), Zionpoort (Jeruzalem), 
rotsformatie/vesting Masodo 
(zuidoosten); beeldmerk; synago
ge Mikvé Israel Emanuel (Willem
stad, Curacao) met op blokrond de 
Westmuur (klaagmuur). 
4 - 5 - ' 9 8 . Vijfenzeventigjarig ju
bileum Moreno Brandao & Sons 
N.V.; auto's. 
40,55,75,110,225,500 c. 
Resp. Chevrolet Super (1923), 
Chevrolet Roadster (1934), Che
vrolet StylehneDeLuxe( 1949), 
Chevrolet Bel Air convertible 
(1957), Chevrolet Corvette Sting
ray (1963), Chevrolet ChevelleSS-
454(1970). 
1-6- '98. Vijftig jaar Raad van 
Advies. 
75,85 c. Symbolische voorstellin
gen (met vlag, met voorzittersha
mer, wapen). 

NEPAL 
11 -12 - ' 97 . Flora. 
40 p., 1,2,15 R. Resp. Josminum 
grocile, Collistephus cninensis, 
Monglietia insignis, Luculio grotis-
simo. 
2 9 - 1 2 - ' 9 7 . Traditioneel gereed
schap. 
5 R. Viermaal, 'okhol' (voor be
werken van gekookte rijst), 'kol' 
(oliepersmolen), 'janto' (molen
steen), 'dhiki' (groanmolen). 
29-12-'97.Tweeenvijftigste 
verjaardag koning Birendro (ge
boren in 1945, regerend sinds 
1972). 
10 R. Portret. 

NEVIS 
Afbeelding melding 6/470. 
17-5-'98.'lsraër98-wereldpost-
zegeltentoonstelling; eerbetoon 
oon odeur Chaim Topoi (in rol van 
Tevye in 'Fiddler on the Roof). 

Vel met zesmaal $ 1.60. Zes gelij
ke portretten in de rol van Tevye, 
hondtekening; op velrand verschil
lende scènes. 
19-5 - '98 . Militaire vliegtuigen 
en burgerluchtvaart. 
$0.10,0.90,1.80,5.-. Resp. 
Boeing 747 200B, Cessna 185 
Skywogon, McDonnell Douglas 
DC-9 SO, Airbus A-300 84 (alle 
VS). 
Vel met achtmaal$1.-. Resp. 
Northrop B-2A (VS), Lockheed SR-
71A(VS),BeechcraftT-44(VS), 
SukhoiSu-27UB (USSR), Hawker 
Siddeley (Boe) Harrier GR.MK1 
(Engeland), Boeing E-3A Sentry 
(VS),ConvairB-36H(VS),IAIKfir 
C2 (Israël). 
Twee blokken van $ 5.-. Resp. 
Lockheed F-117A (VS), Concorde 
GBOAA (Engeland). 
18 -6 - ' 98 . Tien jaar radio (VON: 
Voice Of Nevis). 
20,30 c., $1.20.; blok van $5.-. 
Resp. logo 'Nevis Broadcasting 
Company', stationleider Mr. 
Evered 'Webbo' Herbert, gebouw 
en VON-studio's; directeur Mr. 
Merritt tijdens toespraak ope
ningsceremonie, juni 1988. 

NIEUW-CALEDONIË 
2 2 - 9 - ' 9 7 . Oude gravures. 
95 F. Gezicht op 'Port de France' 
(Noumea). 
3 - 1 1 - ' 9 7 . Wereldconferentie 
'vissen van de Indopocific'. 
100 F. Hippocampus borgibonti. 
3 - 1 1 - ' 9 7 . Kunst van de Zuid-Pa-
cific. 
100 F. Driemaal, in somenhong. 
Resp. ocrylschilderij van Yvette 
Bouquet, houtsnijwerk 'Doka' van 
Franck Hoikiu, dansmasker 'Bei-
zam' van Ken Thoidoy. 

NIEUW-ZEELAND 
Afbeelding melding 6/460. 
2 4 - 6 - ' 9 8 . Schilderkunst; Peter 
Mcintyre. 
40 c., $l.-.Scilderijen. 
2 4 - 6 - ' 9 8 . Promotiecampagne 
'gezondheid kinderen' (toeslag 
bestemd voor gezondheidskom-
pen); veiligheid bij water. 
40+5,80-f5 c. Resp. resp. meisje 
in zwemvest, kind leert zwemmen. 
2 9 - 7 - ' 9 8 . Foto's van wolken

luchten boven landschappen. 
40,80 c. ,$1.- , 1.20,1.50,1.80. 
Resp. South Boy bij Koikouro, 
Cambridge, Lindis Pass in North 
Conterbury, Mount Mounganui, 
Lake Wanoko, Whakotone. 

NORFOLKEILAND 
Afbeelding melding 6/470. 
5 -5 - ' 98 . Frankeerzegels; vissen 
van het rif, I. 
10,30,50,70,90 c., $4.-; blok 
van $ 1.20. Resp. 'tweed trou
sers', 'moon wrasse', 'raccoon but
terfly fish', 'splendid howkfish', 
'orange foirey bosslet', 'gold-rib
bon soopfish'; zegel met walvis, 
blok met vissen, zeeschildpod en 
koralen. 

PALAU 
9-3-'98.'Hubble Space'teles-
coop. 
Vel met zesmool 32 c. Doorlopend 
beeld. Afbeeldingen von telescoop, 
nucleus galaxy Ml GO, ruimtevoar-
ders tijdens werkzoomheden; tekst 
op rond 'New Glasses for Hubble 
Space Telescope, Shuttle Mission 
STS-61/Endeavour 2-12 Dec 
1993', beeldmerk. 
Drie blokken von $ 2.-. astronoom 
Edwin Hubble (1889-1953); open
gewerkte bouvrtekening Hubble 
gebaseerd op schematische 
NASA*-tekening; tweede missie 
STS-82/Discovery, februari 1997 
met ruimtevoorders Mark Lee en 
Steven Smith. 
12 -3 - ' 98 . Humanitair erfgoed 
Moeder Teresa (Agnes Gonxtia Bo-
jaxhiu uit Albanië, 1910-1997). 
Vel met strook van viermaal 60 c. 
Portretten. 
2 1 - 4 - ' 9 8 . Internationaal jaar 
van de oceaan (Unesco*); diepzee 
robots. 
Vel met ochttienmool 32 c. Resp. 
Ladybird ROV,Slocum Glider, Hor
net ROV, Scorpio, Odyssey AUV, 
Jomstec Survey System Launcher, 
Scarab, U.S.N. Torpedo 
Finder/Solvoger, Jomstec Survey 
System Vehicle, Cetus Tether, 
Deep-SeaROV,ABE,OBSS,RCV 
225G 'Swimming Eyeball', Japon-
se UROV, Benthos RPV, CURV, 
Smortie. 
Twee blokken van $ 2.-. Resp. Jo-

son Jr. tijdens inspectie gezonken 
Titanic (1986); Dolphin 3K en 
Notsushimo. 
13-5-'98. ' Israël 98'-wereldpos 
zegeltentoonstelling; opdruk op 
'drieduizend jaar Jeruzalem' 
(emissie van 15-6-'96, melding 
7/8/558/ '96; illustraties von Gu 
Rowe naar het Oude Testament). 
Opdruk'Israel 98-World Stamp 
ExhibitionAelAviv13-12May 
1998'en logo. 
Mei ' 9 8 . De legende van Orochi 
(legendarische figuur van de Pa
tau eilanden en hoofd'architect' 
van de sociale structuur). 
VelmettwoolfmaaUOc. met 
doorlopend beeld. Orachel leert 
van zeegoden een bai (ontmoe
tingshuis) te bouwen en de bete
kenis van de boi-tekens. 
Me i / jun i ' 9 8 . Wereldkompioer 
schap voetbal Frankrijk 1998. 
Vel met ochtmaol 50 c. Voetbal
lers. 
Blok van $ 3.-. Legendarische Br( 
ziliaanse voetballer Pele (wereld-
voetbalbekerinl958,1962en 
1970). 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
2 9 - 3 - ' 9 8 . Nieuwe uitgiftedatur 
en afbeelding melding 5/398 
'omnibus Diana, prinses van 
Wales'. 

PARAGUAY 
2 3 - 8 - ' 9 7 . Elfde topconferentie 
staats- en regeringsleiders van d( 
Rio-groep, Asuncion. 
1000 Gs. Op bloem lijkend em
bleem. 
2 5 - 8 - ' 9 7 . Milieu: gevaar van 
klimaatverandering; inheemse fl 
ro. 
300,500,1000 Gs. Resp. Opunti 
elato, Bromelio balonsoe, Monvil 
leo kroenleini. 
2 9 - 8 - ' 9 7 . Internationale postzi 
geltentoonstelling, Asuncion; in
heemse fauna. 
200,1000,1150 Gs. Resp. Leo-
pordus tigrinus, Alouatto coroya. 
Agouti poco. 
2 6 - 9 - ' 9 7 . Mercosur. 
1000 Gs. Zuiderkruis, vlaggen lir 
staten. 
10-10-'97.Upaep*;depostbo 

m 



]00,1150 Gs. Schilderij van Nés

r Gustavo Giménez Peüa. Resp. 
ereldwijde postbestelling, post

istelling bij elk type weer en op 
dere plaats. 
510'97. Vijftig jaar nationale 
lortrood. 
)0,1000 Gs. Resp speerwerper 
sri Kennedy, discuswerper 
imón Milciades Giménez Goona. 
4ll'97.'Mevifil97'interna

)nale postzegeltentoonstelling, 
lenos Aires. 
), 250 Gs. Opdrukzegels. 
M l  ' 9 7 . Kerstmis 1997; 
hiiderijen. 
)0,1000 Gs. Resp. 'vrouwen en 
nd' (Olga Blinder), 'moeder met 
nd' (Hernón Miranda, geboren 
1960). 

■12'97. Kinderen in een we

id met aids*; kindertekeningen. 
)0,1000 Gs. Resp. jongen, meis

112'97. Zeventig jaar Rotary 
n Asuncion. 
50 Gs. Vlag, drinkbeker, getal 
(cijfer nul met beeldmerk: 

idwiel). 

INRHYN 
5'98. Herdenking Diana, 
nses van Vl/oles. 
1.50; vel met vijfmaal $ 1.50 en 
inet; blok van $ 3.75. Diana 
!t beide zoons. 

RU 
! 9 '97. Mochicocultuur; ont

kking vorstengrof van Sipón 
n jaar geleden. 
'0,3.30 S. Resp. borstkruis, 
rsieroad. 
10'97. Honderdste sterfdag 
inrich von Stephan (1831

97). 
S. Portret. 
l10'97.Upaep*;kleder

ichten. 
'O S. Tweemaal. Resp. vrouw uit 
pibo, man uit Shipiba. 
:10'97.Upaep*;depostbo

'0 S. Tweemaal. Resp. postbode 
) de Inka's, moderne postbode. 
10'97. Bolivorsporfspelen, 
iquipa. 
k; viermool 2.70 S. Resp. ten

, voetbal, basketbal, volleybal. 

1710'97. Tweehonderdste ge

boortedag moorschalk/staatspre

sident Ramon Castillo y Marqueza

do (17971867). 
1.80 S. Ruiterportret. 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 6/470/471. 
Aanvulling melding 6/471 'Paul 
Gauguin'^: afgebeeld is 'Les 
Amants' ('Lovers') of 'La Fuite' 
('Elopement'). 

SALOMONSEILANDEN 
Afbeelding melding 6/471. 

SOMALIË 
53'97.Wereldvoetbalbeker 
Frankrijk 1998 (melding 6/471). 
100,200,300,400,500,700 
Sh.So.; blok van 100 Sh.So. Spe

lers aan de bol; doelman. 
306'97. Mineralen. 
100,200,300,400,500,700 
Sh.So.; blok van 1000 Sh.So. 
Resp. cinnaber, koperpyriet, ru

tiel, pyriet, diamant, bariet; rhyo

liet. 
158'97. Katten. 
100,200,300,400,500,700 
Sh.So; blok van 1000 Sh.So. Resp. 
'Persian smoke', 'Persian color

point', Persian tortoiseshell ca

meo', 'Persian smoke cameo', 
Turkish van', 'Turkish angora'; 
'British shorthoir'. 
309'98. Oude auto's. 
100,200,300,400,500,700 
Sh.So.; blok van 1000 Sh.So. 
Resp. 'Highway tugger Dietz' 
(1932), 'English steam diligence 
Church'(1830),'Steam vehicle La 
Moncelle'(1878),'First automobi

le Dormier'(1886),'First light car 
Renault'(1898),'Internal com

bustion automobile George Sou

ton'(1880),'Automobile Phebus 
Aster'(1900), op blokrond 
'Cugnot'(1769). 

3010'97. Fauna; kotochtigen. 
100,200,300,400,500,700 
Sh.So.; blok von 1500 Sh.So. 
Resp. Acinonyx jubotus, Lynx 
lynx. Caracal caracal, Ponthero 
pordus, Ponthero onca, Ponthero 
tigris; Ponthero leo. 
1012'97. Militaire uniformen. 
100,200,300,400,500,700 
Sh.So.; blok van 2000 Sh.SO. 

Resp. 'Aid General' (cavalerie), 
cimbolist (artillerie), trommelaar 
(infanterie), grenadier, musketier 
garderegiment, musketier regi

ment infanterie; sappeur van de 
'Body of Miners'. 
I 0  l  ' 9 8 . Vlinders. 
100,200,300,400,500,700 
Sh.So.; 1000 Sh.So. Resp. Mela

nargio golatheo, Lycaeno phloeas, 
Choraxes losius, Colios croceo, Ple

bejus argus, Agaphetes golatheo; 
Iphiclides podolirius. 

ST. HELENA 
27'98. Vijfhonderdste verjaar

dag ontdekking St. Helena, II. 
20,25,30,80 p. Resp. bouwen 
von fort (opdracht aan eerste gou

verneur Jonn Dutton, 1659), Hol

landse invasie (1672), Engelse 
herovering (1673), 'Royal Char

ter'(1673). 

ST. Kins 
Afbeelding melding 6/471. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
1911'97. Kerstmis 1997. 
3 F. Kerstkribbe. 

ST.VINCENT/GRENADINEN 
51'98. Coöperaties. 
$0.20,0.90,1.10. Resp. school

coöperatie (stichting voor nationa

le ontwikkeling), 'Credit Union Of

fice' (leningen aan boeren), coö

peratieve inspanningen industrie

ontwikkeling. 
22'98. Olympische winterspe

len Nagano 1998. 
$0.70,1.10,2.(tweemaal). 
Resp. ijshockey, 'tobogunning', 
poorrijden, 'mogul skiing'. 
Vel met ochtmoalS 1.10. Resp. 
Björn Daehlie (Noorwegen), (lillis 
Grofstrom (Zweden), Sonja Henie 
(Noorwegen), Ingemar Stenmark 
(Zweden), Christian Jogge (Noor

wegen), Tomas Gustofson (Zwe

den), Johann OIov Koss (Noorwe

gen), Thomas Wossberg (Zweden). 
Twee vellen met zesmaal $ 1.50. 
Verschillende Olympische sporten. 
Twee blokken van S 5.. Resp. ijs

hockey, onleesbaar. 
232'98. Vlinders. 
$0.10,0.20 (tweemaal), 0.50, 
0.70 (tweemaal), 0.90,1.(twee

maal), 1.10. Resp. Gymnopilus 
spectobilis, Entolomo lividium, 
Amorynthis menerio menerio, Pa

pille polyxenes, Emesis fotimo fo

timo, Pholiota fiommons, Ponaeo

lus semiovotus, Strophoria rugoso

onnulato, Anortlo amotheo, 
Tricholomo sulphureum. 
Vel met negenmool $ 1.. Resp. 
Heliconius eroto, Donous plexip

pus, Popilio phorcas, Morpho pel

oides, Pandoriono pandora, 
Basilarchio astyanox, Vonesso 
cordui, Coloburo dirce, Heroclides 
cresphontes. 
Drie blokken van $ 6.. Resp. Co

lias eurytheme, Everes comvntas, 
Amanita caesarea met op blok

rond Anthocharis cordomines. 
214 '98. Honden. 
$0.70,1., 2., 3.. Resp.'Austra

lian Terrier', 'Bullmostiff', 'Dandie 
Dinmont Terrier', 'Pomeranian'. 
Twee vellen met zesmaal $1.10. 
Vel I. Resp. 'Tyrolean Hunting 
Oog','Papillen','Fox Terrier', 
'Bernese Mountain Dog', 'King 
Charles Spaniel', 'German 
Shephera'. 
Vel II. Resp. 'Beagle', 'German 
Shepherd', 'Pointer', 'Vizslo', 
'Bulldog', 'Shetland Sheepdog'. 
Twee blokken von $ 6.. Twee ver

schillende afbeeldingen 'Scottish 
Terrier'. 
26'98. Spoorwegtransport. 
S 0.10,0.20,0.50,0.70,0.90, 
1.10. Resp. LM.S. Bahamas No. 
5596, Ex.Mza 1400, Mallard, Mo

narch 044OT, Bio Chief, 
Dutchess of Rutland L.M.S. No. 
6228. 
Twee vellen met ochtmool $1.10. 
Vel I. Resp. Ancient Holmes J36 
060, Patentee 222, Kingfisher, 
St. Pierre No. 23, S.A.R.6J 460, 
Evening Star No. 92220, Old No. 
1. 
Vel II. Resp. Hadrian Flyere, High

land Jones Goods No. 103, Black

more Vole No. 34023, Woinwright 
S.E.C.R. No. 27, Stepney Brighton 
Terrier, R.E.N.F.E. Freignt Train 
No. 0402184, Calboure No. 24, 
Clun Castle circa 1950. 
Twee blokken von $ 5.. Resp. 
King George V No. 6000 B.R., Ca

ledonia. 

SURINAME 
123'98. Vogels. 
S/50,225,2425. Resp. mar

grietje, oka, timmerman. 
46'98. Honderdvijfentwintig 
joor HIsdoestaonse immigratie. 
5/271,200. Resp. schilderij'eer

ste immigranten bij boot 'lala 
rooch', standbeeld van Baba en 
Mol (eerste immigranten vanuit 
India). 

TANZANIA 
1l '98. Filmster Jackie Chan 
(geboren in Hongkong, 's werelds 
grootste actieheld). 
Vel met zesmaal 370 Sh. Resp. 
filmscènes 'Who Am 1', 'Rumole in 
the Bronx', publiciteitsfoto ais 
filmregisseur, met tijger voor 'het 
joor van het kind', foto Chon in 
studio, filmscène uit 'Drunken 
Master'. 
303'98. Jaar van de tijger". 
Blok met viermaal 370 Sh.; blok 
van 1500 Sh. Afbeeldingen van 
tijgerwelp (Chinese volkskunst). 

THAILAND 
l 7 '98. Eerste staatsbezoek 
van koning Chulolongkorn hon

derd joor geleden (1897). 
6,20 B. Herdenkingsmunt staats

bezoek, kaart van Europa, vlag

gen van vijftien landen. 
197'98. Internationaal joor 
van de oceaan (Unesco*)". 
2,3,6,9 B. Bekroonde wedstrijd

tekeningen internationale week 
'schrijfeenseenbrief'(zeezoog

dieren 1996). Resp Orcaellobre

virostris, Tursiops truncatus, Phy

seter catodon, Dugong dugon; 
postzegelboekje. 
1 8 '98. Zestig jaar irrigatie

techniek. 
2 B. Ontwikkeling irrigatie; post

zegelboekje. 
48'98. Nationale dog commu

nicatie. 
2 B. Grafisch ontwerp 'Asynchro

nus Transfer Mode', logo; postze

gelboekje. 
198'98. Vijftig joor faculteit 
politieke wetenschap aan de Chu

lolongkorn universiteit. 
2 B. Gebouw, universiteitssymbo

len; postzegelboekje. 
59'98. Open universiteit Suk

tmtttfr 
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hothaiThammathirot. 
2 B. Symbolische voorstelling le
venslang onderwijs, acroniem (iet-
terwoord) van universiteit, wapen; 
postzegelboekje. 
1 5 - 9 - ' 9 8 . ' A m a z i n g Thailand 
1998-1999'; campagne voor Thai
se kunst en cultuur. 
3 ,7 B. Beide tweemaal. Bekroon
de wedstrijdtekeningen internatio
nale week 'schrijf-eens-een-brief' 
('Large perforated hide figure se
ries', 1996). 
1 5 - 9 - ' 9 8 . Chinese stenen stand
beelden. 
2 ,1 OB. Beide tweemaal Be
kroonde wedstrijdtekeningen in
ternationale week 'schrijf-eens-
een-brief'. Vier verschillende strij
ders met op speren lijkende zwaar
den en scepter; postzegelboekje. 
3 - 1 0 - ' 9 8 . Internationale week 
'schrijf-eens-een-brief'1998. 
2 ,12 B. Beide tweemaal. Oude te
keningen van mythische dieren. 
Resp. Kraisara Rojosiho (leeuwen-
konina), Gajasiha (op een zwijn 
lijkenae leeuw), Kesara Sinqha 
(gehoefde leeuw), Singha (leeuw). 
8-10-'98. 'Lions'. 
2 B. Hoofdkantoor 'International 
Association of Lions Clubs' in Ill i
nois, vlaggen, logo; postzegel
boekje. 
1 5 - 1 1 - ' 9 8 . N i e u w j a o r 1999; 
flora. 
2 B. Viermaol. Resp. Borlerio lupu-
lina, Glorioso superba, Asclepios 
curossovico, Sesomum indicum. 
5 - 1 2 - ' 9 8 . Koninklijke onder
scheidingen, I I I . 
15 B. Tweemaal. Resp. 'Knight 
Grond Cross' (eerste klas) van de 
orde van Direkqunabhorn, nieuwe 
koninklijke onderscheiding uit 
1991 (voor buitengewone dien
sten voor het land). 
6 - 1 2 - ' 9 8 . Dertiende Aziatische 
spelen, I I ; toeslagzegels. 
2 + 1 , 3 - f l , 4 - ( - l , 7 + 1 B . Resp. hoc
key, worstelen, roeien, paardrij
den. 

TONGA 
2 9 - 5 - ' 9 8 . Herdenking Diana, 
prinses van Wales. 
10 ,80 s . , $ l . - , 2.50 (met toeslag 
van 50 s.). Resp. prinses Diana 
(1992), bezoek aan West Mercio 

(1992), Manchester (1992), moe
der en baby project in Londen 
(1993). 

TONGA-NIUAFO'OU 
15-5-'98.WWF*;Viniaustralis 
(vogel). 
10,55,80s., $3.-. Ontwikkeling 
van kuikens tot volwassen paartje; 
beeldmerk. 
29 -5 - ' 98 . Herdenking Diana, 
prinses van Wales. 
10,80s., S I . - , 2.50 (toeslag van 
50 s.). Resp. 'dag van niet rolcen' 
(1987), bezoek aan Manchester 
(1992),'Home Office'(1993), 
Tsjechoslowokije. 

TURKS EN CAKOSEILANDEN 
1 - 5 - ' 9 8 . Prijswinnende foto's 
eerste wereldwedstrijd onderwater 
fotografie, Turks en Coicoseilon-
den, mei-oktober 1997. 
$0.20,0.50,0.60,0.80,1.-, 
1.20. Resp. 'tong van Spotted Fla
mingo' (John Petrak, VS, 8e prijs), 
'Feather Duster' (Dove Bothwell, 
VS, 7e),'Squirrel Fish'(Wolder-
mor Seifert, Duitsland, 6e), 
'Queen Angelfish' (Ralph Oberlan
der, VS, 5e), 'Borrocuao' (Steve 
Rosenburg, VS, 4e), 'Fairy Bosslet' 
(John Petrak, VS, 3e). 
Twee blokken van $ 2.-. Resp. 
'Spotted Cleaning Shrimp' (Micha
el Boyer, Canada, 2e prijs), 
'Rough File Clam' (Steve Rosen-
burg, VS,le). 

UGANDA 
9 - 2 - ' 9 8 . Herdenking moeder Te
resa. 
Blok met viermaal twee somen-
hongende zegels van 300 Sh. 
Blok van 2000 Sh. Moeder Teresa 
en prinses Diana. 
2 4 - 3 - ' 9 8 . Prehistorische dieren. 
3 0 0 , 4 0 0 , 5 0 0 , 6 0 0 , 7 0 0 Sh. 
Resp. Pteronodon, Diplodocus, 
Lombeosourus, Centrosaurus, Po-
rasaurolophus. 
Vel met zesmaal 600 Sh. Resp. Ce-
tiosourus, Brontosaurus, Brochio-
saurus, Deinonychus, Dimetrodon, 
Megalosaurus. 
Twee blokken von 2500 Sh. Resp. 
Tyrannosaurus dinosaur, Iguono-
don. 
6 - 4 - ' 9 8 . Afrikaans-Amerikaanse 
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schrijvers twintigste eeuw; wereld-
compagne alfabetisme von Unes
co*. 
Vel met zesmaal 300 Sh. Resp. 
Rito Dove, Mori Evans, Sterling A. 
Brown, June Jordan, Stephen Hen
derson, Zero Neole Hurston. 
2 - 6 - ' 9 8 . Schepen (wereld). 
Twee vellen met driemaal 1000 
Sh. 
Vel I. Resp. Santo Mario, Mayflo
wer, bark. 
Vel I I . Resp. visschoener, Chesape
ake Oyster boot, Java zeeschoe-
ner. 
Twee blokken van 3000 Sh. Resp. 
Lateen, bark op rivier de Thames. 

VENEZUELA 
2 6 - 3 - ' 9 8 . Eiland Margarita vijf
honderd jaar geleden door Colum
bus ontdekt. 
100 (driemaal), 200 (driemaal) 
Bs.; tweemaal 200 en 265 Bs. In 
doorlopende samenhang. Resp. 
Petronilo Moto (vrouw), visser, Co-
torra margariteüa (vogel), portret 
Simon Bolivar, portret generaal 
Santiago Marino, portret generaal 
Juan Boutisto Arismendi; rots 'La 

Eiedro del Angel', portret Colum-
us, schip; 'het wonder van de po-

rel ' (duiker), Onze-Lieve-Vrouw 
'del Volle'; alle zegels met ligging 
eiland Margarita. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
2 0 - 4 - ' 9 8 . Sjarjoh Arabische cul
turele hoofdstad 1998; Unesco*. 
50 fils, 3 Dh. Logo met gebouwen 
op achtergrond. 
1 7 - 5 - ' 9 8 . Milieubescherming. 
1 Dh, 350 fils. Resp. gehoorncT 
dier bij zonsondergang, beeld
merk (palm, zon, tekst 'on ever
lasting commitment and conti
nuous effort ' ) . 

VERENIGDE NATIES 
1 9 - 6 - ' 9 8 . Het regenwoud (ter 
gelegenheid van vijft ig jaar 
WHO*). 
US$ 0.32, Zw.Fr. 0.70,0.Sh. 
6.50; blokken van $ 2 . - , Zw.Fr. 3.-
, O.Sh. 22.-. Resp. Ponthera onco, 
Ponqo Pygmaeus, Felis pardalis; 
blokKen met zegels met dezelfde 
afbeeldingen met op blokrond na
tuurlijke omgeving van de dieren 
(regenwoud). 

VERENIGDE STATEN V A N 
AMERIKA 
3 -4 - '98 . Serie 'bekende Ameri
kanen'; honderdste geboortedag 
Henry R. Luce (1898-1967), 
mede-oprichter/uitgever Time 
(vijfenzeventig jaar), Fortune, Life 
en Sports Illustrated. 
32 c. Portret. 
16-4 - '98 . Viering'Cinco de 
Moyo': 5 mei (overwinning van 
Mexicaanse op Franse troepen, 
slag von Pueblo, 1862); gezamen
lijke uitgifte met Mexico. 
32 c. Danspoar in Mexicaans kos
tuum. 
27-4-'98. 'Looney Tunes'figu
ren Tweety & Sylvester (tweede 
serie uit populaire reeks die 22-5-
'97 startte met 'Bugs Bunny'). 

32 c. Tweety en Sylvester bij brie
venbus. 

V I E T N A M 
20 -3 - '97 . Landschappen Noord-
Vietnom. 
400,5000,7000 d. Resp. Thoi-
pogode (Ha Toy), hangbrug (Loi 
Chou), 'Sa Po, Loo Cai. 
15-4- '97 . Flora; Liliumlongiflo-
rum. 
400,1000,5000,10.000 d. 
21 - 4 - ' 97 . Vijftigste sterfdag 
HuynhThucKhang (1876-1947). 
27-4 - '97 . Gehondicoptensport. 
1000,6000 d.Rolstoeltennis. 
2-5 - '97 . Fauna; natuurpark 'Cot 
Bo'. 
400,3000,4000,10.000 d. Resp. 
Chrotogole owstoni, Lutro lutro, 
Callosciurus erythroeus, Prionoilu-
rus bengalensis. 
12-5-'97. 'Pacific 97'-interna-
tionale postzegeltentoonstelling in 
Francisco; hangbruggen. 
400,5000,10.000 d. Resp. Gol
den Gate (Son Francisco), Roippa-
luoto (Finland), Seto (Japan). 
19-5 - '97 , Achtste congres Viet
namese vrouwenbond. 
400 d. Boerin, bruid, scholiere, ar
beidster. 
1 - 6 - ' 9 7 . 'Voor de kinderen van 
Vietnam'. 
400,5000 d. Resp. VN-conventie 
rechten van het kind (kinderen 
met abc-boek), 'moedermelk is 
het beste'. 
20-6 - '97 . Bezienswaordigheden 
in Azië, III. 
400,1000,3000,5000,10.000 
d. Resp. Long-pagode (Hanoi, 
Vietnom), ruïne van de 'honderd-
zuilenzoal' (Persepolis, Iran), 
standbeeld (Denion, Irak), 'gou
den rots' van Kyaikto (Yongon, 
Myanmar: Birma), 'stervende 
boeddha' (Polonnaruwa, Sri Lan
ka). 

Z A M B I A 
3 0 - 3 - ' 9 8 . Aziatische cultuur. 
Blok met viermaal 700 K. Jaar 
van de ti jger**. 
Vel met ariemoal 900 K. Toerisme. 
Resp. Taj Mahal van Agro, de 'Ga
teway' naar India in Calcutta, de 
'Grote Imamboro' moskee in 
Lucknow. 
Vel met viermaal 700 K. Klassieke 
Indiase kunst. Resp. 'Rogmolo' 
(17e eeuw, school van Mewar), 
'Bobor Noma' (16e eeuw, school 
van Mogeul), 'Meghamallor' (16e 
eeuw, school van Mewor), 'Homza 
Namo' (16e eeuw, school van Mo-
gul). 
Toerisme en klassieke kunst uitge
geven ter gelegenheid van vijftig 
jaar onafhankelijkheid en ter her
denking Mohotmo Gandhi. 
Blok von 1500 K.Traditionele Chi
nese tekening 'jaar van de tijger'. 
Blok van 2500 K. Klassiek kunst
werk 'Hindola Rago' (17e eeuw). 
1 7 - 4 - ' 9 8 . Wereldkampioen
schap voetbal Fronkrijk 1998; be
kende voetballers. 
Drie vellen met acht zegels. 
Vel I.Achtmaal 450 K. Resp. Al
bert (België), Bebeto( Brazilië), 
Beckenbauer (West-Duitsland), 

Littborski (West-Duitsland), Junin 
ho (Brazilië), Lineker (Engeland), 
Loto (Polen), McCoist (Schotland) 
Vel l l .Achtmaal500K.Resp. 
Keane (Ierland), Seaman (Enge
land), Bebeto (Brazilië), Futre 
(Portugal), Rovonelli (Italië), 
Weoh (Liberia), Bergkamp (Ne
derland), Raducioiu (Roemenië). 
Vel IILAchtmaol 500 K. Resp. 
Moier (West-Duitsland, 1974), 
Bellini (Brazil ië,) 958), Kempes 
(Argentinië, 1978), Nozassi (Uru 
guay, 1930), Pele (Brazilië, 
1970), Beckenbauer (West-Duits 
land, 1974), Combi (Italië, 1934 
Zoff (Italië, 1982). 
Drie blokken van 3200 K. Resp. 
Juninho (Brazilië), Romario (Bra 
zilië), McCoist (Schotland). 
1 - 6 - ' 9 8 . Vogels (papegaaien, h 
ries en kaketoes). 
Vel met zesmaal 500 K. Resp. Tri 
choglossus haemotodus, Melopsit 
tocus undulotus, Psittocuio rose-
ata, Arorouno mocao, Psittocus 
golgulus, Arotinga guorobus, 
Cocatua golerito. 
Vel met zesmaal 1000 K. Resp. 
Ara orarouna. Ara chloropterd, 
Platycercus odscitus, Plotycercus 
venustus, Collocephalon rimbria-
tum. Palm Cockatoo (P.a. goliath 
Drie blokken van 3200 K. Resp. 
Major Mitchell Cockatoo (c. leod-
beateri). Ara macoo, Psephotus 
vamus. 

Verklar ing TP: 
De aanduiding TP wil zeggen dot 
de bewuste emissie ook in de ru
briek Thematisch panorama won 
beschreven en/of ofgebeeld. 

*: Gebruikte afkort ingen 
AA Anonieme Alconolister 
Aids Acquired Immune Defi 

ciency Syndrome (Side 
Aseon Association of Southeo 

Asian Nations 
EU Europese Unie 
IOC International Olympic 

Committee 
NASA National American 

Space Agency 
OAS Organization of the 

American States 
GEA Orgonizoción de los 

Estados Americanos. 
Unesco United Nations Educa

tional Scientific and Ci 
turol Organization 

Upoep Union Postal de los 
Americas y Espoho y 
Portugal 

WHO WorM Health Organiz 
tion 

WWF World Wildlife Fund 
(World Wide Fund for 
Nature) 

**: Het joor von de tijoer loopt 
von 28 januari tot 15 februari 
1999. De Chinese zodiak (diere 
riem) bestaat uit twaalf tekens: 
rot, buffel/os, tijger, konijn/hoi 
draak, slang, paard, geit/schoo 
aap, hoon, hond, zwijn/varken. 

http://Velll.Achtmaal500K.Resp


FILATELISTISCHE 
LITERATUUR 

Nieuwe prijslijst van betere handboeken en nieuwe cata
logi van heel Europa van Albanië tot Zwitserland, met 
standaard postzegelcatalogi, gespecialiseerde postzegel
handboeken en boeken van posthistorie, luchtpost, zee-
post, gecensureerd, belastingen - gratis op verzoek. 

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

telefoon 0044 1904654241 faxnr. 0044 1904656906 

KILOWAAR MET VEELAL 1 9 9 6 / 1 9 9 7 UITGAVEN 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiateiistiscine 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. 

GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering + hoge waarden 
Skandinavië: grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk : grote variatie + hoge waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië : veel nieuw en hoge waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 

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

16,00 

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

130,00 
22,00 
38,00 

18,00 
40,00 
15,00 

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

80,00 
140,00 

60,00 
150,00 
50,00 

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

Levering uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op: 
Giro rek.nr. 7832196 of SNS bank rek.nr. 82.19.07.581 

Levering onder rembours + ƒ 8,00 porto Filatelistische frankering 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

Te koop gevraagd: Nederland vellen van 10 voor uw BRIEF; 10 voor uw KAART; 10 
voor uw VAKANTIE; 10 voor YOUR FRIENDS verhuisvel 20 x 70 et. etc. etc. Nul cent 
postzegels uit Pïï-postcatalogus, postzegelcollectie van de hele wereld, Ned. munten en 
ansichtkaarten 
Bied aan: Ned. Overzee + Zwitserland + Motief DIEREN, Indonesië. 
Offertes aan: 
Postzegel-en Muntenhandel D e d o b e 

Nieuwstraat Ö2,7311 BS Apeldoorn, Tel. 055-5213708 

IVlotiefzegels 
Zeer grote voorraad 
Veel "moei l i jke" series 
O o k veel losse zegels 
Postzegelhandel "Dutchstamp" 
Maandereindól, 6711 AB, Ede-Centrum 0318 61 03 34 

VAN LOKVEN 
POSTZEGELVEILINGE 

WELKE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 
30 EN 31 OKTOBER A.S. 

belooft opnieuw een record veiling te worden. Naast de reeds aangekondigde collectie 
Zuid- en Midden Amerika (ruim 1 50 banden), zijn ons enkele zeer omvangrijke 
nalatenschappen toevertrouwd waarbij zeer belangrijke verzamelingen Duitse-, Franse
en Engelse Koloniën met vele topstukken! 
Tevens zal wederom een handelsvoorraad onder de hamer komen, alsmede goede, 
geheel intact gelaten collecties Nederland & O.G. en West Europa. 

Verdere informatie in het september en oktober nummer! 

De veilingcatalogus wordt u na overmaking van f 1 5,- (giro 4600298) gaarne 
toegezonden. 

\/(an lokvei^y 
Beëdigd Makelaar-Taxateur ^"^^'^^''"''^^^2' 

Vi 
postzegelveilingen vof 

Buitenhaven 5 
5211 TP 's-Hertogenbosch 
Tel. 073 -612 20 33 
Fax 073 -613 67 39 

. / . L 
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THEMATISCH 
PAIUORAMA SAMENSTELLING. D. VEENSTRA, 

DE ACHTKANT 6, 9 2 8 5 VG BUITENPOST 

DIEREN UIT AMERIKA 
Vorig jaar begon de 
Hongaarse PTT met een 
nieuwe reeks 'Dieren uit 
de werelddelen'. De eer
ste serie, over Afrika, 
werd besproken in de af
levering van juli/augus
tus 1997. 
Op 30 april verscheen 
de tweede serie, nu met 
dieren uit Amerika. De 
vier zegels en het blokje 
kregen een nieuwe vorm
geving: bijna een derde 
deel van het beeld wordt 
besteed aan een kaart 
van Amerika. De huid of 
vacht van het afgebeelde 
dier vormt de onder
grond van deze kaart. 
Ook nu zijn op de zegels 
de Hongaarse en de La
tijnse namen van de die
ren vermeld. 

Op de zegel van 23 f. is 
de bizon (Bison bison] te 
zien, 'het machtigste 
zoogdier van het Ameri
kaanse werelddeel'. 
Vooral de Indianen had
den veel met bizons te 
maken. De immense 
slachting onder de bi
zons ten tijde van de 
aanleg van de spoorlij
nen vormt één van de 
grootste dierendrama's 
die de mens in zijn ver
overingsdrang op zijn 
geweten heeft. De beken
de wildwestheld Buffalo 
ß/7/(William F. Cody) 
vervulde daarin een du
bieuze rol. Uitgebreide 
informatie is te vinden in 
Grzimeks Hef leven van 
de dieren (deel 13, 
zoogdieren 4, pagina's 
418 tot en met 422). 

• ■ • ■ ■ ■ »WWTWWW»»» 

Op de zegel van 24 f. is 
CCn de Mississipialligator 
www (Alliqator mississipiensis) 

cfgeDeeld, die nu nog al
leen voorkomt in het 
Everglades National 
Park in Florida. 

M n i; H BIIB s / fl li 

De indrukwekkende 
grizzlybeer (Ursus horri
bilis) staat op de zegel 
van 24 f. Deze beer leeft 
in de Rocky Mountains. 

De ocelot [Leopardus 

C ardalis) is in beeld ge
rächt op de zegel van 

30 f. Gelet op zijn arg
wanende blik kunt u 
maar beter uit z'n buurt 
blijven. 

Op de linkerzegel van 
1.30 k. is een keizer
zwam [Amanita caesa
rea) in beeld gebracht. 
Deze soort is vrij gewoon 
in ZuidEuropa. 

Op de zegel van 
4.50 kr. is de orca of 
zwaardwalvis [Orcinus 
orca) te zien. Ook de tui
melaar [Tursiops trunca
tus), te zien op de zegel 
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De middelste zegel van 
7.20 k. toont del<egel
morielje (Morchella coni
ca), die in verschillende 
streken van Kroatië voor
komt. 
Op de rechterzegel van 
1.30 k. is de oranjegroe
ne melkzwam [Lactarius 
deliciosus) te zien. Deze 
soort komt in geheel Eu
ropa voor. 

Het blokje, met daarin 
een zegel van 150 f., is 
wat soberder. Toonde 
het Afrikablokje een 
complete menagerie, nu 
is op de zegel slechts een 
enkel exemplaar van de 
vlagkolibrie [Loddigesia 
mirabilis) te zien, die in 
Peru inheems is. Op de 
ondergrond is vrij groot 
een groene leguaan 
[iguana iguana) afge
beeld. De twee vlinder
soorten, Urania en Azure, 
worden in grote aantallen 
aan toeristen verkocht. 

FLORA VAN KROATIË: 
PADDESTOELEN 
Op 22 april gaf Kroatië 
een serie van drie zegels 
uit met afbeeldingen van 
paddestoelen. Op de 
randen van het vel (vier
maal drie zegels) staat in 
de landstaal het doel van 
de uitgifte. De namen 
worden in het Kroatisch 
en het Latijn vermeld. 

INTERNATIONAAL JAAR 
VAN DE OCEAAN 
In december 1994 rie
pen de Verenigde Naties 
het jaar 1998 uit tot 'In
ternationaal Jaar van de 
Oceaan'. Zoals gebrui
kelijk pakte de VNpost
administratie groots uit: 
drie vellen met twaalf ze
gels (uitgiftedatum: 20 
mei). De ontwerpers ver
oorloofden zich een gro
te artistieke vrijheid: de 
afbeeldingen sporen 
lang niet altijd met de 
werkelijkheid. 

Natuurgetrouwer is de 
vierdelige serie 'walvis
sen', die Faeröer op 18 
mei in het kader van het 
jaar van de oceaan uit
gaf. Op de zegel van 
4 kr. is de witflankdolfijn 
[Lagenorhynchus acutus) 
afgebeeld, die op 5 febru
ari ook door Groenland 
(zie aflevering maart) in 
beeld werd gebracht. 

van 7 kr., mag tot de be
kende soorten worden 
gerekend. Op de zegel 
van 9 kr. zien we de wit
te dolfijn of Baloega 
[Delpbinapterus leucas). 

De serie van Man (14 
maart) toont bekende 
dieren die in zee zwem
men. Op de vijf zegels 
zijn de Engelse en de La
tijnse namen vermeld. 
Op de zegel van 10 p. 
vinden we twee tuime
laars, terwijl de reuzen
haai [Cetorhinus maxi
mus) zowel op de zegel 
van 21 p. (zijaanzicht) 
als op die van 25 p. 

(frontaal) prijkt. De 
dwergvin vis [Balaenopti 
ra acutorostrata) is te 
vinden op de zegel van 
31 p. Op de zegel van 
63 p. staat de orca. 

Gibraltar gaf op 22 mei 
een velletje op het them( 
Marine environment 
(vier zegels) uit. Geen 
willekeurige emissie
datum, want dat was 
de eerste dag van de 
wereldtentoonstelling 
Expo 98 in Lissabon, 
een evenement waarop 
de wereldoceanen cen
traal staan. De namen 
van de dieren zijn in he 
Engels en in het Latijn 
vermeld. 

Op de linkerzegel van 
5 p. maakt een gestreep 
te dolfijn [Stenella coeru 
leoalba) een zweefduik 
boven de zee. 
Op de rechterzegel van 
5 p. duikt een gewone 
dolfijn [Delphinus 
delphis) de zee in. De 
laatste komt veel in de 
zee bij Gibraltar voor, 
samen met de tuimelaar 
Op de zegel van 26 p. 
springt een orca uit het 
water, terwijl de zegel 
van £ 1.20 een blauwe 
vin vis [Balaenoptera 
musculus) toont. Op de 
achtergrond is een vuur 
toren te zien. 

Op de vier zegels in de 
serie die Thailand op 1 ' 
juli uitgaf, zwemmen de 
dieren (steeds twee 
exemplaren) in volle ze( 
De namen zijn in de 
landstaal en in het Latijr 
vermeld. 
Op de zegel van 2 b. is 
de Irrawaddidolfiin (Oi 
coe//o brevirostris) te 
zien. 

Ook in deze serie figu
reert de tuimelaar, na
melijk op de zegel van 
3 b. 
De potvis [Physeter catc 
don) is te zien op de ze 
gel van 6 b. 
Op de zegel van 9 b. i; 
de doejong [Duqong di 
gong) afgebeeld, een 

Gibraltar 
Gibraltar 1 



rkstaartige (Indische) 
ekoe. 

rsey gaf zijn derde se
! op het thema 'zeele
n' net beeldmerk 'Jaar 
n de Oceaan' mee. 
ize serie werd uitgege
n op 11 augustus. Op 
' zes zegels zijn vissen 
äerqegeven in de voor 
\ eiland gebruikelijke 
voering (witte achter
ond). Op de zegels 
n de Engelse en de La
ise namen vermeld, 
o de zegel van 20 p. 
n twee exemplaren 
n de zeebaars (Dicen
ircbus labrax) te zien. 
n rode poon [Aspit
\la cuculus] is afge
eld op de zegel van 
P
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en profil. Op de zegels 
staat de Latijnse naam 
Ovis gmelini ophion ver
meld; dit dier wordt ook 
wel Ovis ammon ophion 
genoemd. 

Op de zegel van 14 s. is 
de jeneverbes {Juniperus 
comnf)unis) te zien.' er
naast, op de zegel van 
15 s., de fijnspar [Picea 
abies]. Op de beide on
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zegel van 31 p. toont 
vleet [Raja bafis) in 
ievoud. 
. school' van vier ma
len [Scomber scom
is) is te zien op de ze
van 37 p. 
e ruwe haaien [Gale
linus galeus) zwem
n op de zegel van 
P
de zegel van 63 p. is 

koekoeKslipvis [Labrus 
(fus) te zien. 

»RUSMOEFLONS 
j rusgaf op 22 juni 

een blokje van vier ze
gels van 25 c. uit waar
op moeflons staan. Op 
de zegels zijn de nomen 
in de landstaal, in het 
Engels en in het Latijn 
vermeld. Op de zegel 
linksboven zijn een man
nelijk en een vrouwelijk 
exemplaar met een jong 
afgebeeld. De zegel 
rechtsboven toont een 
roedel (zes stuks). 

De onderste zegels tonen 
een ram; links de kop in 
frontaanzicht en rechts 
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BOMEN 
Hoewei Slovenië pas ze
ven jaar postzegels uit
geeft, kunnen themati
sche verzamelaars al 
nauwelijks om de emis
sies heen. Niet alleen de 
zegels, maar ook de 
geïllustreerde briefkaar
ten zijn de moeite 
waard. 

derste zegels van 80 en 
90 s. vinden we de 
zwarte den [Pinus nigra) 
en de Europese lariks 
[Larix deciaua). 

De postadministrotie van 
de Verenigde Staten gaf 
op 19 maart een serie 
uit met vijf inheemse bo
men uit verschillende 

Op 10 juni verscheen een 
velletje met naaldbomen. 
Op de vier staande ze
gels zijn details, zoals de 
denappels, in beeld ge
bracht, terwijl op de bre
de velranden tekeningen 
van de bomen ten voeten 
uit zijn opgenomen. 

streken van het land. De 
soorten zijn waarschijn
lijk niet eerder op een 
postzegel verschenen. 
Het gaat in ieder geval 
om bomen die in ons 
land niet of nauwelijks 
voorkomen. 

De zegels van 32 c. to
nen de bloeiwijze en de 
zaden van de bomen. 
Magnolia grandiflora is 
een magnoliasoort, ook 
bekend als beverboom. 
Cercidium floridum heb 
ik in geen enkel boek 
kunnen vinden. Lirio
dendron tulipifera) is een 
tulpenboom en Malus 
ioensis kennen we als 
een sierappelsoort. Cor
nus nuttalii tenslotte is 
een kornoeljesoort. 

VASTE VERBINDING 
OVER DE GROTE BELT 
GEREED 
Vorig jaar gaf Denemar
ken op 15 mei 1997 
twee zegels uit, gewijd 
aan het grootste water
bouwkundige project van 
Denemarken, de vaste 
verbinding over de Grote 
Belt tussen de eilanden 
Funen [Fyn] en Seeland 
[Siaelland\. De zegels uit 
1997 toonden details. De 
uitgifte van dit jaar (28 
mei) geeft een totaal
beeld van deze indruk
wekkende verbinding. 

Om dat mogelijk te ma
ken koos de Deense PTT 
voor een bijzondere op
lossing. De twee zegels 
werden verbonden door 
een vigjnet waarop het in 
het midden van de Grote 
Belt gelegen eiland 
Sprogö te zien is. Op de 
linkerzegel (5 kr.) wordt 
de Westbrug getoond en 
op het rechterexemplaar 
(ook 5 kr.) staat de Oost
brug. 

THEMATISCH KWARTET 
FRANKEERSTEMPELS ~ 
De komende eeuwwisse °
ling én het daarmee sa ~ 
menhangende millenni = 
umprobleem beheersen I^ 
de media. Een Engels ^ 
fronkeerstempel = 
(HM67583D) maakte al ^ 
in 1993 gewag van pro ■ 
blemen die door de ^ 
eeuwwende veroorzaakt ^ 
kunnen worden. Het In ^ 
stitufe of Electie Engi 2 
neers roept in dat stem = 
pel op: Forward with the 
millennium strategy. Dit CM 
onderwerp lijkt me een vü i 
prima thema voor een 
eenkaderverzameling of 
voor een verzameling in 
de Open Klasse! 



.§^ forward V 
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g millennium S 
■;, strategy n, 
^» S? 
V «ï» 
Michael Faraday House 

Six Hills Way 
Stevenage, Herts 
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De gemeente Kampen 
wil oude muurreclames 
herstellen. In een fran

keerstempel (FR22591) 
3 staat dan ook Oude 

muurreclames weer 
zichtbaar! Zo'n versie

ring van qebouwen ligt 
in net verlengde van ge

velstenen (zie de Kinaer

zegels uit 1975) en oude 
uithangborden (zie de 
Zv/eedse serie uit 1985). 

Frankeerstempels met 
afbeeldingen van schel

pen liggen niet voor het 
oprapen, al zijn de 
Snellschelpen heel be

kend. Het stempel van 
conservenfabriek Goud

schelp uit Yerseke 
(FR25640) laat drie 
schelpen zien. 

CONS[£RVENFABRIE'< 
GOUI9SCK£LI>» bK 

Ambulances zijn op 
postzegels vaak afge

beeld. Frankeerstempels 
blijven op dat punt ach

ter. Op het stempel van 
de Alarmerings en Am

bulancedienst Oost 
(AADOost) in Hengelo 
(RN6898) zien we een 
ambulance in zijaan

zicht. 

A.A.D.Oost 

Postbus 784,7SS0 AT HENCEIO 

^ CLOWNS 
^ Verzamelaars van het 
2 thema 'circus' kunnen 
ï hun collectie met maar 
"" liefst acht zegels uibrei

C M den. Op 18 mei gaf 
vvL Brazilië een blok van 

vier zegels uit, bedoeld 
als een hommage aan 
het Braziliaaanse cir

cus. 

Centraal op de zegels 
staat één van de grootste 
Braziliaanse clowns, Po

lin (18971973). De ze

gels zijn even kleurrijk 
als het circus zelf. 

Kleurrijk en vrolijk zijn 
ook de vier wens of 
groetenzegels, die Liech

tenstein in de serie 'hu

mor op postzegels' op 2 
juni uitgaf. Geen won

der, want ze werden ont

worpen door Paul Flora, 
die al al heel wat vrolijke 
postzegelseries heeft ge

creëera. Flora heeft alle 
tweeëntwintig vignetten 
voorzien van karikatu

ren: clown met harten

vrouw, clown met klaver

tjesvier. clown zwaaiend 
met bolhoed en clown 
met liefdesbrief. 

TOUR DE FRANCE 
Omdat de het belangrijk

ste wielerevenement ter 
wereld, de Tour de Fran

ce, dit jaar in Ierland van 
start ging, gaf dit land 
op 2 juni een serie van 
vier zegels uit. Onze PTT 
Post deed in 1996 het

zelfde (zij het dat het om 
één zegel ging), toen 
naar aanleiding van de 
start in Den Bosch. 

choslowakije vele jaren 
leverancier van hoog

waardige schilderijenze

gels. Gelukkig is daar 
met de splitsing in Tsje

chië en Slowakije geen 
eind aan gekomen. 
Tsjechië begon op 17 
juni met een nieuwe 
reeks kunstwerken op 
postzegels. 
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Op de zegel van 22 k. is 
het doek Amorpha 

Twocoloured fugue 
(1912) van de Tsjechi

sche schilder Franticek 
Kupka (18711957) te 
zien; het is te zien in het 
Nationaal Museum in 
Praag. Kupka leefde 
vanaf 1906 in Frankrijk; 
hij was een pionier van 
de abstracte schilder

kunst. 

CESKA R E P U B U K A I 
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Op de zegel van 23 k. 
staat het schilderij 'De 
Vlucht'(1902) van de 
Franse schilder Paul 
Gauguin (18481903). 
Ook dit schilderij hangt 
in het genoemde Praags 

gebeeld, maar dan in 
monochrome uitvoering. 

GOUDEN JUBILEUM 
Een aantal landen zag in 
het gouden jubileum 
(19481998) van de 
Universele Verklaring 
van de Rechten van de 
Mens aanleiding tot de 
uitgifte van een zegel. 

;F0ROYARi 
Vaak vervallen de ont

werpers in de bekende 
symboliek, zoals op de 
zegel van Faeröer van 
18 mei het geval is: be

schermende handen en 
drie gestileerde figuren. 

BAHAMAS 55c 

De zegel van de Baha

mas (14 april) laat de 
aanhef van de Engelse 
tekst van het eerste arti

kel zien. 

Op de Nederlandse ze

gel die op 17 maart ver

scheen is het asielzoe

kerscentrum Bonkevaart 
in Leeuwarden afgebeeld. 

Ierland beeldt op de ze

gels de bolletjestrui 
(oergklassement), de 
groene trui (puntenklas

sement) en de maillot 
jaune (gele trui, alge

meen klassement) af. De 
kleurige actiezegels zijn 
voorzien van de aandui

ding Tour de France en 
zitten in een vel van vier 
strips met alleen aan de 
bovenkant een velrand 
met daarop de tekst 
'Tour de France 1998. 

NIEUWE TSJECHISCHE 
KUNSTREEKS 
Behalve Frankrijk was 
ook het voormalige Tsje

museum. De zegel werd 
uitgegeven ter gelegen

heid van de honderdvijf

tigste geboortedag van 
Gauguin. 

Ook Polynesië greep 
deze gelegenheid aan 
voor de uitgifte op 7 juni 
van een Gauguinzegel. 
Op de zegel van 1000 f. 
is netzelfde schilderij af

Op eenzame hoogte 
staat nog steeds de reeks 
'mensenrechten' van de 
Verenigde Naties (1989

1993): die presenteert 
de teksten van alle dertig 
artikelen op vignetten, in 
combinatie met schilde

rijen. De zegels zijn ook 
voor andere thema's 
bruikbaar. Een voor

beeld daarvan is de strip 
van drie zegels met de 
tekst van artikel 25. 

LIONS 
In 1917 werd in de Ver

enigde Staten Lions Inter

national opgericht, een 
zogenoemde service club 

met als motto We serve 
De Lions hebben sinds 
1951 ook een postzege 
vereniging, de Lions In

ternational Stamp Club 
afgekort LISC. De Nede 
landse afdeling  46 le

den  staat te boek als 
use. Chapter 7, Neder 
land. Elk kwartaal ont

vangen de leden het 
blad The Philatelist; het 
bevat onder andere ge

gevens over i/onszege 
nieuwe en bijzondere 
uitgiften. 

Een speciaal project is < 
inzameling van gebruil 
te zegels in het kader 
van bezigheidstherapie 
voor langdurig zieken, 
gehandicapten, oorlog 
invaliden, scholen en ir 
stellingen. Tot op heder 
zijn in de gehele werelc 
zo'n 350 t/onszegels 
uitgegeven. De eerste 
verscheen in 1940 in 
Cuba ter gelegenheid 
van de internationale 
L/onsconventie. 

60 ^ ^ ARUB^ 
■̂ 30c 

5C 

Een recente t/onszege 
werd uitgegeven door 
Aruba: hij verscheen o 
29 mei in de reeks 'sol 
dariteit', samen met ee 
Rotaryzegel. Meer inf 
motie: G.J.M, van Poo 
ten, Schermplaat 4, 
2421 M N Nieuwkoop 
telefoon 017257134: 

IN KORT BESTEK 
Pas de definitieve aan

kondiging van de uitgi 
'Nederland Waterlanc 
maakte duidelijk dat d 
twee op 9 juni versehe 
nen zegels ook zijn uit 
gegeven om het 200j( 
rig oestaan van Rijksw 
terstaat te vieren. Op c 
verse frankeermachine 
van Rijkswaterstaat loc 
een jubileumstempel nr 
de tekst Rijkswaterstao 
200 jaar. 

Rijkswaterstaat V2O0 ja; \1 



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

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

ZOEKT: 

322 

riMAAAAA**** 

NIEUV7 Z E E L A N D 
Schriftelijke veilingen - directe verkoop van Nieuw Zeeland 

Australië - Pacific Islands - Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Schrijf naar: 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

AUCKLAND NIEUW ZEELAND 
Tel: 0064-9-3735489 - Fax: 0064-9-3735014 

email: nzstamps @ hotmail.com 

Stuur ƒ 15- en u ontvangt de 1998 kleurencatalogus van NZ. 
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- grote sortering - kwaliteit - lage prijzen - ^ 

doorlopend aanbiedingen 
in onze gratis 

VERZAMELINGEN- EN 
RESTANTENLIJST 

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

landen: r 
§, Nederland/overzeese gebiedsdelen, België, W.-Duitsland, ü 
1 Berlijn, D.D.R., Denemarken, Faröer, Groenland, Frankrijk, 5 

.■K Monaco, Hongarije, Ierland, Indonesië, Israël, Finland, jj 
B Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, 5 
75 rep.Suriname, Vaticaan, Verenigd Europa, Ver.Naties, N 
^ Zw^eden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden 3 

^ 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 

3 
(O 
o 
(D 
5" 
(O 

t 
0) 

o ̂̂  

Julianasjngel 1  5802 AS Venray | 
tel./fax: 0478  531717 prijslijsten/bestelllnaen 

tel. 0478  586391 winkel ^ ' 
)!a)lieMv>4  Buuavios aiOJB  uazfiJd a 6 ^ 

VRAAG FRANKPOST 
G I L 2 E A M B A C H T 

Een betaalbare DOOS met postzegels. Volledig door u zelf samengesteld! Niet mogelijk? 
Hieronder treft u een li|st aan van artikelen uit ons bestand (met daarachter onze normale verkoopprijzen) 
U mag uit deze lijst helemaal naar eigen inzicht 10 verschillende artikelen uitkiezen voor slechts f\ 200, 

W I I ll r R T I I I~l r 1 / A K I ^ I ^^^ '̂  '"̂ '̂̂  ^° gulden per artikel U kunt dus zelf uitrekenen hoeveel voordeel u bi| elk artikel heeft Dat voordeel kan bij sommige artikelen oplopen 
I ^ L l r l C D I L I L I C l \ / \ l ^ 3 ■ tot 10 ä 20 gulden per stuk Er is alleen eén voorwaarde U moet minimaal 10 verschillende artikelen uitkiezen Natuurlijk mag u meer dan 10 artikelen 

bestellen Elk artikel méér kost u dan ook slechts 20 gulden Bi)v 14 artikelen kosten u m totaal fl 280, Kans op minstens fl 100 voordeel (of meer) 
Natuurli|k betaalt u ook geen verzendkosten Dus nog meer voordeed 

Ja, u leest het goed' 10 verschillende 
artikelen voor 200 gulden 

<l 

m 

□ 1 AZIË 
□ 2 BELGIË 
□ 3 CANADA 
□ 4 DDR 
□ 5 DENEMARKEN 
□ 6 DUITSLAND 
O 7 ENGELAND 
□ 8 idem, GREETINGS 
□ 9 ENG GEBIEDEN 
□ 10 FINLAND 
p i l FRANKRIJK 
□ 12 FRANSE GEB 
□13 HONGARIJE 
□14 IERLAND 
□15 INDONESIË 
n i 6 JAPAN 
Q17 NAMIBIË 
□ 18 MALTA 
□ 19 NEDERLAND 
□ 20 OOST EUROPA 
□ 2 1 SKANDINAVIË B 
□ 22 SPANJE 
□ 2 3 TSjECHOSLOWAKDE 
□ 2 4 VER NATIES 
□ 2 5 ZWEDEN 
□ 2 6 DIEREN 
□ 2 7 VOGELS 
□ 28 HONDEN/KATTEN 
□ 29 RUIMTEVAART 
□ 30 SCHILDERIJEN 
Q31 SPORT 
□ 3 2 VOETBAL 
□ 3 3 WERELD 

Normale pri/s 
150 gram gr form Kilowaar f\ 30,00 
150 gram gr form Kilowaar ƒ! 26,00 
100 gram gr form Kilowaar f\ 22,50 
100 gram gr form Kilowaar ƒ1 25,00 
250 gram gr form Kilowaar f[ 25,00 
150 gram gr form Kilowaar fl 22.50 
250 gram gr form Kilowaar f[ 22.50 
150 gram Kilowaar ƒ1 30,00 
125 gram gr form Kilowaar f\ 25,00 
150 gram gr form Kilowaar ƒ! 24,00 
50 gram gr form Kilowaar ƒ1 22,50 
50 gram gr form Kilowaar ƒ! 24,00 
150 gram gr form Kilowaar ƒ! 26,00 
125 gram gr form Kilowaar ƒ! 25,00 
125 gram {semi) gr form Kilowaar f\ 25,00 
100 gram gr form Kilowaar ƒ1 22.50 
100 gram gr form Kilowaar ƒ1 30,00 
150 gram gr form Kilowaar ƒ1 30,00 
250 gram gr form Kilowaar f\ 22,50 
150 gram gr form Kilowaar ƒ1 30,00 
50 gram gr form Kilowaar fl 25,00 
150 gram gr form Kilowaar fl 30,00 
200 gram gr form Kilowaar fl 28,00 
50 gram gr form Kilowaar ƒ1 25,00 
150 gram gr form Kilowaar ƒ1 24,00 
30 verschillende senes/blokken ƒ1 30,00 
25 verschillende seriesA>lokken ƒ1 25,00 
15 gestempelde senesAilokken fl 25,00 
25 versch gestempelde senes/blokken fl 30,00 
30 verschillende gest senes/blokken fl 30,00 
25 verschillende senes/blokken fl 30,00 
25 versch gestempelde seriesA>lokken fl 30,00 
100 verschillende gestempelde blokken fl 40,00 

Normale prifs. 
□34 NOORD KOREA 
□ 35 POSTFRtS 
□36 POSTFRIS 
□ 3 7 ARABISCHE GEB 
□ 38 YEMEN 

Q39 RUIMTEVAART 
□40 SPORT 
□ 4 1 KUNST 
□ 4 2 LOKALE 

100 verschillende gestempelde blokken ƒ1 40,00 
fl 3000 
fl 30,00 
fl 45.00 

20 postfrisse series Alleen motief 
20 postfrisse blokken Alleen motief 
30 postfrisse series blokken 
25 postfrisse senes/blokken 
Hoge cataloguswaarde 
20 postfrisse senes/blokken 
20 postfrisse senes/blokken 
20 postfrisse senes/blokken 

47.50 
42.50 
42,50 
42,50 
52,50 

□43 RUSSISCHE GES 15 uitgift» 
□44 RUSSISCHE LOKALE 

OVERDRUKKEN 500 verschillende 
□45 BATUM 
Q46 TOUVALU 
□47ABKHAZIE 
□48 FILMSTERREN/ 

POPSTERREN 
□49 G0UD/2ILVER 
□50 EO GUINEA 
□51 KLEURPROEVEN 
□ 5 2 "WEGGESLAGEN 

TENNISBAL" 

12 postfrisse uitgiften Alleen motief 
12 postfrisse uitgiften Alleen motief 
12 posfrisse uitgiften Alleen motief 

postfnsse series 
20 verschillende uitgiften 
25 versch postfrisse senes/blokken 
50 verschillende zegels RARITEIT 

FOUTDRUK UNIEK' 

50,00 
40,00 
40,00 
40,00 

43.50 
50,00 
37.50 
50,00 

fl 50.00 

Normale prijs 

□ 5 3 DIEREN 
□ 54 FLORA/FAUNA 
□ 55 TREINEN 

□ 56 HAWID 
□ 57 MOTIEFZEGELS 

15 postfrisse lokale uitgiften 
20 postfrisse lokale uitgiften 
12 verschillende postfrisse 
lokale uitgiften 
200 gram ongesorteerde klemstroken 
6 pakketies van 100 verschillende 

Q58 LANDEN PAKKETIES 6 verschillende pakketjes van loo 
□ 59 BLOEMEN 500 verschillende zegels 
□ 6 0 INSTEEKBOEK 30/60 blz witte bladen 
□ 6 1 TELEFOONKAARTEN, 

JAPAN 25 honden/katten 
□ 6 2 TELEFOONKAARTEN. 

SINGAPORE 25 flora/fauna 
□63 TELEFOONKAARTEN, 

SINGAPORE 2x $50 kaart 
□ 6 4 TELEFOONKAARTEN, 

jAPAN 40 verschillende 
□65 TELEFOONKAARTEN, 

EUROPA 25 verschillende 
□ 6 6 WWF 7 verschillende postfrisse senes 
Q67 FRANKRIJK 25 verschillende MAXIMUMKAARTEN 
□ 6 8 OOSTENRIJK 20 verschillende MAXIMUMKAARTEN 
□ 6 9 WERELD een pakket zegels met TOELAGE 
□ 7 0 FDCS. VER NATIES 35 verschillende 
□ 71 FDC5, WERELD 25 verschillende 
□ 72 FDCS, EUROPA 
□ 73 USA 

37.50 
37.50 

30,00 
27,50 
47.50 
32,50 
30,00 
39.50 

n. 
fl 30,00 

45.00 

30,00 

25 verschillende 
partijtje postfrisse 
samenhangende combinaties 

□ 74 WWF 10 aanget brieven 
met lokale russ overdrukken 

□75 SCHAKEN 400 verschillende lokale overdr 
motief "schaken" 

25,00 
32.50 
37.50 
30.00 
30,00 
35,00 
25,00 
25,00 

27.50 

32,50 

40,00 

LEVERINGSVOORWAARDEN: BESTELLINGEN BENEOEN FL.150, PORTOKOSTEN EXTRA. ONDER REMBOURS + 9 GULDEN, NA VOORUITBETALING f 7 GULDEN. GIRO: 48.91 .639 BANK: 51.26.18.658 

FRANKPOST "AMBACHT" SPECIALE BESTELLHN: FRANKPOST "GILZE" 
VEERSEDOK 59, 33*L II H.l. AMBACHT lel. 016145375S of per fax: 01614S3468 AlPHENSEBAAN 35, 5126 PR GILZE 

< | > t Geopend: dinsdag t/m vrijdag: 10.0017.00, zaterdag 10.0015.30, buiten deze M)den volgens afspraalc :̂ *3> 
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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 

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 11 cent, Italië 60 cent per 1000 Lire. 
Andere landen b.v. Scandinavië op aanvraag. 
Wij vullen ook mancolijsten aan van Bund, Berlin en Duitse 
Rijk, DDR, Spanje, Spaans Andorra. 

Maria Hiresa Wiegel, Erienweg u, 
56305 Puderbach 

Tel. 0049 2684 8008, Fax 049 2684 8006 

FRANEKER POSTZEGEL 
EN MUNTENVEILING 

58e 
SCHRIFTELIJKE 

veiling 9 okt. 1998 
VERZAMELAARSVEILING IETS VOOR U\ 

CIRCA 8000 KAVELS 
MUNTEN 

PENNINGEN 
2E HANDS SIERADEN 

GRAVURES ETSEN ETC 
BOEKEN 

ANSICHTKAARTEN 
POSTZEGELS 

BRIEVEN 
COLLECTIES 

SUIKERZAKJES 
SIGARENBANDJES 

PROBEER HET, VRAAG DE GRATIS 
VEILINGCATALOGUS 

VEILINGHOUDERS 
A HOEKMAN-KLAVER 
E HOEKMAN 
J PIEBENGASTRAAT 41 

TEL. 0517-390533 8802CRFRANEKER 

H é t a d r e s Postzegelliandel l\/I.W. Karssen. In- en verkoop Nederland. 
AANBIEDING BETERE ZEGELS NEDERLAND. VOOR DE GEVORDERDE VERZAMELAAR / HANDELAAR. 

KORTING M M E L M K BIJ GROTERE BESTELLINGEN. ALLES UIT VOORAAD LEVERBAAR 
M É Ü W f 
7 
39 
40 
42 
46 
47 
48 
48 velrand 
49 
56-76 
61B-61C 
64 
68 
74 
77-80 
78 
78 Blok 
79 
80v.a. 
80 
84-86 
90-101 
99 
100 
101 v.a. 
101 
104-105 
105 f 
121-131 
130 
131 
149-162 
163-165 

ƒ 500-
ƒ 400,-
ƒ 400,-
ƒ 600,-
ƒ 975,-
ƒ 2750,-
ƒ 3600,-
ƒ 3750,-
ƒ 1150,-
ƒ 4000,-
ƒ 950,-
ƒ 700,-
ƒ 1500,-
ƒ 750,-
ƒ 4350,-
ƒ 400,-
ƒ 1600,-
ƒ 900,-
ƒ 1250,-
ƒ 2850,-
ƒ 625,-
ƒ 4900,-
ƒ 525,-
ƒ 875,-
ƒ 1200,-
ƒ 3250,-
ƒ 950,-
ƒ 675,-
ƒ 1550,-
ƒ 750,-
ƒ 550,-
ƒ 1350,-
ƒ 750,-

M.W. Karssen K 
Giro 4 1 6 3 0 0 0 - L i d K.v.k 

177-198 
199A-02A 
236-237 
332-349 

ƒ 1000,-
ƒ 500,-
ƒ 675,-
ƒ 575,-

346-349 Blokken ƒ 2200,-
518-537 
534-537 

Roltanding 
1-18 
19-31 
32 
33-56 

Luchtpost 
12-13 

Port 
27-28 
42 
44-60 
67A-68B 

Brandkast 
1-7 

Dienst 
1-8 
9-15 
20-24 
25-26 
27-40 
41-43 

ƒ 1450,-
ƒ 1100,-

ƒ 1450,-
ƒ 500,-
ƒ 6900,-
ƒ 625,-

ƒ 650,-

ƒ 1150,-
ƒ 600,-
ƒ 550,-
ƒ 700,-

ƒ 1750,-

ƒ 700,-
ƒ 12500,-
ƒ 1150,-
ƒ 1100,-
ƒ 2450,-
ƒ 3800,-

operwiek 20 ("Villatelie") - 808 
<. nr. 127300. Bestellingen a.u.b 

Internering 
1 en 2 

Postpakicet 
2 

Postbewijs 
1-7 
met velrand 

Telegram 
9 

f 750,-

ƒ 39500,-

ƒ11500,-
ƒ 12500,-

ƒ 1250,-

■fMtfwr 
19A 
48 
61 B-C 
80 
101 
121-131 

Roltanding 
32 

Port 
67A-68B 

Internering 
2 Echt gebruikt. 

ƒ 850,-
ƒ 500,-
ƒ 500,-
ƒ 775,-
ƒ 895,-
ƒ 425,-

ƒ 4450,-

ƒ 500,-

Hogere prijsklasse! 

Telegram 
7 ƒ 1100,-

0ivfif0«iuicr 3 
6 
23 
27 
28 
29 
48 
56-80 
61B-61C 
80 
101 
121-131 
149-165 
534-537 

Roltanding 
32 

Luchtpost 
12-13 

Brandkast 
1-7 

Dienst 
9-15 
20-24 

Postpakket 
2 

Postbewijs 
1-7 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
ƒ 

f 

f 

f 

f 
f 

f 

ƒ 

1000,-
1350,-
450,-
825,-
600,-

1100,-
925,-

1800,-
500,-
750,-
875,-
525,-
575,-
425,-

4450,-

425,-

875,-

5500,-
950,-

1250,-

5500,- 1 
1 ZP EIburg. Fax/Tel. 0525 680148. ABN/AMRO 481078 878 

schriftelijk. Bezoek na telefonische afspraak. (Geen winkel.) \ 



OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053-433.55.00 (privé 053-433.33.98) Fax 053-434.10.94 

VEILING 1^9 staat gepland op vrijdag/zaterdag 4/5 september a.s. in de bovenzalen 
van congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te Apeldoorn. (Verdere gegevens in de catalogus). 

Voor deze veiling mochten wij opnieuw vele, deels zeer interessante, inzendingen ontvangen: 

NEDERLAND: Ie emissie 1852: ca. 300 kavels, zeer overwegend geplaat en veel STEMPELS. 
honderden kavels vanaf emissie 1864 met gestempelde, ongestempelde en postfrisse 
zegels en series. 
Automaatboekjes. Vrijwel compleet, met en zonder telblok en vele plaatfoutjes. 
Postgeschiedenis. Opnieuw vele honderden kavels brieven met betere 
frankeringen, tarieven en zeldzame bestemmingen. 
1e Wereldoorlog. Veldpost met vele veldpoststempels en geïnterneerdenpost uit 
veel verschillende plaatsen. 

NED.INDIE: 

SURINAME: 

EUROPA: 

VIERKANTSTEMPELS op poststukken met zeldzaam materiaal. 

STEMPELMATERIAAL op zegels en poststukken. 

Aanbod van vrijwel alle landen met betere zegels, series en BRIEVEN. 
Ruim aanbod van o.a. Engeland, Frankrijk, Scandinavië en Zwitserland en tevens: 
Duitsland oude brieven vanaf ca. 1600. 
Duitsland zegels 1900-1920 met kleurnuances (meest gekeurd). 
Saar lOFrc. Madonna gestempeld. 
Duitse bezetting Montenegro postfris compleet incl. lOL (Mi. 19). 
Württemberg ca. 100 kavels, vrijwel alle gekeurd BPP. 

COLLECTIES en DEELCOLLECTIES: 

Vele honderden kavels met voor kopers gunstige inzetprijzen! 

Onze verkaveling is gericht op de verzamelaar met kavels in alle prijsklassen vanaf enkele tientjes. 

fNTERESSE IN DE CATALOGUS? De uitvoerige en nauwkeurige beschrijvingen zorgen ervoor 
dat ook schriftelijke bieders een goed beeld van het aangebodene krijgen. 
Op aanvraag (telefoontje, brief/kaart, fax is voldoende) ontvangt u vrijblijvend de catalogus medio 
augustus. 
Onze 150e veiling staat gepland op 13/14 november a.s. 
Het betere materiaal uit deze veiling is tijdens de 5e NVPH show van 8/11 oktober 1998 in het 
Congresgebouw te Den Haag te bezichtigen. 
Inzenden is mogelijk tot uiterlijk 1 september a.s. 

3E O.P.V. MEER DAN 27 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND!!! 



AIUIUCMIICES 
SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, DE VERMELDING VAN NA, 

EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ADVERTENTIE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME AMI 
ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN OUR SMALL ADS IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, ANGABE W 
UND ADRESS (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 
300 West-Duitsland + B/Zone 
ƒ 2 1 - 100 Cyprus ƒ 3 5 - , 100 
paarden ƒ 7,-, 500 wereld ƒ 9,-, 
300 schepen ƒ 2 0 - , 250 dieren 
ƒ 12,50, 300 vogels ƒ 22,50, Jac van 
Welsenis, Coloniastraat 57, 3024 
TA Rotterdam, Gironr 6513551 

NOR + Indonesië en O Eur PF 
vanaf 40%, ongebruikt v a 30%, 
gebruikt v a 30% Abonnementen 
gehele wereld H Sundquest, 
J Perkstr 39, 3351 CF Papen-
drecht. Te! 078-6153386 

100 \erschil lende motiefzegels 
voor ƒ 10 , - door storting o p giro-
rek. 1487782 t n v . J W G v Lun-
sen Wijk bij Duurstede 

Diverse partijen zegels, brieven 
prijslijst bij Breebaart, Donkerstr 
39, 4063 CX Heesselt 

Dubbele serie's van Polen Rus
land Hongarije ä 30% C W Be\e-
ren .Te l 010-4229820 

Gratis voordelige prijslijsten van 
NED, NOG, Duitsl, ITAL, 
LIECHT, LUX, ZWrrS. F Zwa
nenburg, Alkmaarseweg 303, 
1945 DH Beverwijk, tel 0251-
251367 

Verenigd Europa **, O en FDC 
CEPT en meelopers Indonesië 
complete jaargangen ** incl 
blokken Ook losse blokken 
Volksrepubliek China ** Gratis 
prijslijsten bij Harrie Baken, pb 
1291, 5004 BG Tilburg Te l /Fax 
0134684615 Ook abo-service 

West Europa 250 ƒ 12,50 500 ƒ 22 
z o m o g L N keuze Giro 3482118 
A. de Pagter, Bonenakker 27, 
2743 DW Waddinxveen 

Bod gevraagd FDC 1 t-m 374 v a 
56 onbeschreven 010-4183580 M 
Jacobs, Dresdenlaan 11, 3055 
WD, R'dam 

Kleinrond-, punt-, lang- en halte
stempels op nr 19 en 35 NVPA, 
plaat-reconstructies nr 19 vanaf 
60 Gld moderne aanget brieven 
en bnef /kaar t met toeslagzegels 
van Truijen Gronmgenl 38, 9 D 4 2 
EJ Veendam, Tel 0598616505 

Nieuwe uitgiften! Gratis uitge
breide prijslijst nieuwtjes Elke 
maand opnieuw. Wij leveren 
meestal uit voorraad' Van Dal, 
postbus 773, 5700 AT Helmond, 
Tel 0492-522224 (na 1900 uur) 

INLEVEREN "KLEINE ANNONCES" 
VOOR HET OKTOBERNUMMER 

In verband met de NVPH postzegelshow 
8 t /m 11 oktober o.s. in Den Haag zal het oktober
nummer van Philatelie een week eerder verschijnen. 

Het is daarom van belang dat de annonces die 
bedoeld zijn voor nummer 10/ '98 ook eerder 
ingeleverd worden. De uiterste inleverdatum 

wordt nu 7 september. 

Aangeb part gr f Ned 10% \ cat w, 
kind/ 1"?% \ cdt w, voll kind ser fi 
persene 1000 gr i wereld ƒ 40 ± 
70% W Europa W Stomen, Lei
den, tel 0715722626, Giro 
2197981 

Nederland nr 958 aangeboden 
per 100 stuks Bod gevraagd H 
Koning Postbus 53087, Den Haag 
2505 AB 

Ned. voordelig ••*, 0 FDC's ••*, 
0 autboekj, combin maximum-
kinder bedkrt J Laman Trip, 
0499-474163 

Ned. + Overzee ± 90% PF Voor 
Beg Verz Cat ± Fl 50 000, - H 
Neuteboom, Garnierruimle 1, 
2728 MV Zoetermeer, Tel 079-
S423531 

Bod gevr op frankeergeldige ze
gels frank waarde ƒ 550,- van 
40ct tm ƒ 1,60 Tel 023-5617895 
Hoolddorp P de Visser, \ d Berg-
laan 273 

Blokken en zegels van Nrd Korea * 
en Rep Guinea Equatoriaal ruilen 
1-1 tegen vooroorlogse Neder
land, Curacao, Suriname, Ned 
Antillen, Aruba en Ned Nieuw 
Guinea TH J Martens, W de 
7wi|gerlaan 110, 3136 AV Vlaar-
dingen.Telefoonnr 010-4743969 

Australië per kg ƒ 70,- Met de 
laatste nieuwe en hoge waarden 
Incl porto 100 gest Australië grf 
ƒ 20,00 geld in brief of Postgiro 
3423666 T n V P Antonisse, Run-
molen, 16, 5404 KT Uden, 0413 
268333 

700 zegels W-Etlropa veel grf 
H W en kpl series ƒ 10,- giro 
3330084 Boetzkes, Baroniehof 
100, He lmond 
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z o 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 (spa
ties, 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 aan: 

ABN AMRO bank 
rek. nr. 490 48 5774 
t.n.v. Brouwer Media 

Postbus 345 
3740 AH Baarn 

Plaatnummers van Nederland 
vanai nr 1294 tot heden A 
Snoep, Tel 078-6162047 

Tk 432 PTT mapjes cw ƒ 3810,-
vr prijs ƒ 1750,- Tel 0251-
230354, Zamenhof 78, 1961 GM 
Heemskerk 

INDONESIË** - Jrgn 1952-1997 
coinpl (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 

Veldpost, Nederland, Spanje, 
Duitsland R vd Berg, Tel 020-
6971273 www interstamp club tip nl 

Frankeergeldige postfrisse postze
gels en blokken en groter aantal au-
toiiLiatbotkjes aangeboden Vraag 
lijst aan bij H SCHMITZ te Vaals, 
Tel 043-.3061456 

Verzamelingen Europeese landen 
en 0 **/*** ä 20% V\ert Derkx, 
Chemin du Bosquet 7, B7322 
Pommeroeul , Tel 003265621527 
België 

100 versch. telefoonkaarten ƒ 50 
Giro 1537084 H Garrelds, Hen
gelo 

Nederland en Ver. Europa***, 
© V a No 1 Stuur uw no 's, ont
vang mijn pnjs F Ghyben, Zon-
egge 191b, 690S GV Zevenaar, 
Tel /Fax 0316-529241 

Duitsland 85 versch vanaf jan 95 
tot heden voor ƒ 20 450 versch 
vanaf jan 86 heden ƒ 95 Pn|sli)st 
Giro 5312882 Verseveld-Bosch-
man, de Olmen 80, 6903 BP Zeve-

Diverse partijen, collecties en les-
tanten P/h Centro Filatelie o Ha-
venser 43 Woerden, 0348 423885 
Ook Losse verkoop 

Kilowaar Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden 50% 
herdenkmgs/egels Zend Htl 20,-
m een brief of op gironummer 
1624853 en ontvang 125 gr franco 
thuis Correspond in Fnglish 
Lennart Runfors, Gotlandsgatan 
1, S-602 17 Norköpmg, Zweden 

Gratis prijslijst voor kleine ka\els 
etc J Stienstra, Banetgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer, tel 079-
3610229 

NZ/Australie enz regelmauge 
verkooplijsten Sc ruil mogelijk bij 
Phila NZ, P O Box 39-014 Ho-
wick-Auckland New Zealand 

Polen, Joegoslavië, Roemenië, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsje-
choslowakije PZH Robert Wik
tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit
tard Tel/fax 046-4512751 Ook 
rariteiten 

100 gest aanbieding veel grf 
Amerika fl 5 , - Australië fl 5 , -
NZeeland fl 5 , - Giro 2300785 
RSD, 1 indelaan 23, 1775 GKMid-
dei imeer Ook voor uw mancolijs-
teii Europese landen 

GRATIS LUXE PRIJSCOURANT 
20 pb + bijlage Nl & OG Diik N 
Sluis Philatelie tel 0229-261 611 
vanaf 18 00 uur 

GEVRAAGD 
Firmaperforaties gezocht. Verza
melaar koopi of ruilt WJ Mans-
sen. Laan der V N 31, S844 AD 
Harderwijk, 0341-417980 

Firmaperforaties Koop of ruil, D 
Schfpt-r, Hogeland 1, 2264 JX 
Leidschciidam lel 070-3279626 

Afwijkende zegels Indonesië, tan-
dingifout, on tb re ken de/verwis
selde kleur enz event ruilen voor 
Ned aut boekjes, rolzegels, test-
zegels, telkaarten geef 25% meer 
kat w retour J Rotmans, Brede-
\oorde 106, 308^ TD Rotterdam 

Zend mij 150 zegels wereld. Het
zelfde retour. M C Hoogcnors t 
Halkesstraat41 2461 R R T e r A a r 

Gevr. brieven aangetekend Ned 
R strook van mobiel rijdend veld
post Napo Bijenkorf V en D Ger-
zon, T Molenaar, Rohofstr 66 
7605 AW Almelo 0546 815959 

Zoek NL rond gest. vlg. manco-
lijst. Bied Slovenië, Kroatië, 
Joegoslavië** en © op Muhelba-
sis Corr Duits, Engels, Italiaans 
Tophsek, Cafova 4, Sl-2000 Man-
bor, Slovenië 

Postale etiketten Ned. volgens 
naamlijst de Vries Paslerkamp, 
Pinksterbloem 12, 8321 XF Urk 

Kinderbedankkaarten B1958-
C 1993-1995 S1995-1997 B1986 H 
Scheepmaker Borg-Lwsiim 38 
7608 GH Almelo Tel 0546 
860253 Wie hee f t / e ' 

Deutsches Reich. Wie kan me hel
pen aan manco's tussen 1920 en 
1946> J Coumans, Tel 046 
4372077 na 20 uur 

Oude sluitzegels, P Doensen J v 
Scorelstr 40 S583 CR Utrecht, 
030-2517619 Fax 030 2544086 

Gandhi werld. Brits-Guyana. Post
zegels, postwaardestukken M 
Pdltooram Postbus 273, 2900 AC-
Capelle a / d IJssel 

Postfrisse frankeergeldige zegels 
Nederland. P ] Roigers, u i 010-
4205276, lax 010-4552991 

Engeland/Guemsey nominaal 
ƒ 2,40/£, Jersey ƒ 1,25/t, Man 
ƒ l ,90 /£ Brouwer, Kollum 0511-
453726 

Poststukken van alle Wadden 
landen, Wieringen, Den Htlc 
en Koegras N Huijsman, Duvk 
dam 39, 1791 TA Den Bu 
Texel Tel 0222-310601 
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Israel: postfrisse /egels met tab 
koop en verzorging van aboni 
menten Inl A Bouwense t 
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Zend mij 150 gr form zegels gi 
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Studiegroep Britannia de ver 
meiaars van ENGELAND 
ENG. GEB. organiseren 4 k. 
per jaar een bijeenkomst 
Nieuwegein Rondzending, veil 
gen en eigen clubblad L \ 
Dijk, Lek 54, 1703 KJ, Heerhu 
waard 072 5711935 h t t p / / ! ■ 
zen nhkanaal nl/--britanni 

FU. Ver. Zuidelijk Afrika. 
eenkomsten, veilingen, roi 
zendverkeer, eigen blad en bib 
theek FVZA pb 33223, 3005 
Rotterdam 
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international Corinphila Stamp 
Auction 13—19 September 98 
v^ain Catalogue: Europe and Overseas including 

Nietherlands, featuring the 1852 5 c. pristine 
nint interpanneau block of twent/nine from 
he foot of the sheet containing four interpane 
)airS; Great Britain and Colonies 

mperforote issues with 

trength in Australian States and 
Iritish North America; classic Austria 
ind Hungary; German States and 
Colonies; Italian States and 
kingdom; classic Switzerland; Latin 
America features Argentine, Brazil, a 
arge gold medal collection Colombia, 
ind Uruguay; Airmails with 
ieppelins including British and 

rench Colonies flights; as well as a 
/ide range of collections 

pecial Catalogue I Denmark 

pecialised collection of classic issues 

1 superlative condition 

pecial Catalogue II France with a 
»rand Prix collection noteworthy for 

s covers with unusual frankings, 

ancellations, and destinations 

pecial Catalogue III Russia  including the first part of the 
imous Fobergé collection comprising the State issues of 

nperial Russia; Russian P O. in Siberia, Far East and Levant 

pecial Catalogue IV. Ottoman Empire and Near East  Turkey 

'ith prephilatelic postal history and important collection of 

'uioz issues, Levant includes an award winning collection of 

ostal stationery. Near East and the Michael Sacher Holy 
and with World War I and Palestine Mandate postal history 

'atalogue order: Please send US$ 80 (for the 

Dmplete set of 5 catalogues), 4 0 US$ for the Mam 

atalogue or US$ 20 (for any of the special catalogues) 

I banknotes and our richly illustrated catalogues will be 

snt after publication by midAugust. 

pecialised auction 5/6 December 98: 

'erman States & Italian States 

CORINPHILA AUCTIONS LTD. 
Z o l l i k e r s t r a s s e 2 2 6 ■ C H  8 0 3 4 Z u r i c h / S w i t z e r l a n d ■ Phone  I  4 M  3 8 9 91 9 

/r. ^//^.'/. / / 

L 

i 

\ 

! 

i 

™™™ 

1 

ax 1411389 9 1 9 5 

Tradition and experience in classic philately since 1925 



Speciaal veillns no* 570 
wordt gehouden op 

Woensdag 23 september 1998 
Tweede gedeelte Collectie "John de Leeuw" —London (G.B.) 

5 cent blauw no. lo, plaat V nos. 51-55. Superbe strip van 5 ex. op complete 
nota van Arnhem 8-3-1862 naar Berlijn. Ex. collectie "Van Dieten". 

Slechts 7 brieven met 'strippen van 5 ex. bekend, 
waarvan deze één van de mooiste! 

Een unieke collectie emissie 1852 van Nederland. Ruim 500 kavels w.o. vele hoekstukken, paren, 
strippen, brieven en ruim 300 halfrondstempels. 

De catalogus wordt u half augustus toegezonden, tezamen met veilingcatalogus no. 571, na 
ontvangst van ƒ 20,- op onze giro no. 17369 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

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

Een begrip in de Nederlandse filatelie 




