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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE' EN POSTGESCHIEDENIS 

door overmaking van ƒ 12,50 op giro 461000 ontvangt u de catalogus 

Rokin 60 - 1012 KV AMSTERDAM - 020-230261-24238C 
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AMSTERDAMSE POSTZEGEL VEIUNG B.V. 
15e VEIUNG 
op 16 en 17 juni 1989 

Met interessante kavels Nederland w.o. 
* Telegram nr. 7, 25 Ct. 1903, gebruikt in paar met bovenvelrand op briefstukje. Zeldzaam. 

Fotocertificaat W. Moeijes. 

Xi 
xi 
Xi 

►^5 
cum 

2? 
CENT 

10 Ct. 1852, plaat lA (nr. 2c) 
duplicaat van 1049 
met Stempel "Bnelle"A 9/10 
(tweede bekende exemplaar) 

* Emissie 1891, "Wilhelmina Hangend Haar", nr. 34/42 
oplaag derde groep compleet in blokken van vier. 

* Port nr. 7, 10 Ct. Emissie 1881, type IV ongebr. 

Verder losse nummers, grote en kleine verzamelingen Buitenland, o.a. uitgebreide afdeling 
Engelse koloniën, met veel gezochte zegels en series in luxe kwaliteit; 
* Prachtig Frankrijk, klassiek met betere zegels o.a. Yv. 18 volrandig met luxe stempel 

"Gros Points"; 
* Oostenrijk, Gitter en Grazeropdrukken, Rennerbloks postfris enz.; 
* Mooi U.S.A. met eerste emissies, luchtpost en verder o.a. postfris Blok nr. 1. 
* Overige Europese landen w.o. betere kavels België. 

* Gratis veilingcatalogus op aanvraag; 
* De veiling is gemakkelijk vanaf het Centraal station in Amsterdam met de tram bereikbaar, 

ca. 2 minuten vanaf halte "De Dam"; 
* Vrijblijvende deskundige taxaties en adviezen; 

Inzendingen zijn dagelijks mogelijk, ook tijdens de veilingdagen, grote objecten worden desge
wenst bij u thuis opgehaald, discretie verzekerd, bij grote inzendingen gewijzigde tarieven en 
voorschotten mogelijk. 

Adres: Nieuwe Zijds Voorburgwal 294, 1012 RT Amsterdam, 
Postbus 10474, 1001 EL Amsterdam. 
Telefoon: 020258806  Telefax: 020174257. 
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Veiling no: 532 
welke g e h o u d e n w e r d v a n 17 tot en m e t 21 apr i l j l . 

gaf een to taa l r e su l t aa t v a n r u i m 

2 miljoen gulden 
o.a. 

1921. Nederland Brandkast 
in vellen van 40 stuks postfris 

Cat. ƒ111.600 - Opbrengst incl. opgeld: ƒ 71.300,-
en 

Brief naar Nederlands Indië 

^ ^ . i ^ ^ ^ c ^ ^ - « ^ ^ ^ ^ 
- * " • * % ^ - , 

i ^ 

, ^ -<é^ 

/flr^'i. t C-- X^^c^^ 

T a x a t i e / 1 2 . 5 0 0 - Opbrengst incl. opgeld: ƒ 39.100,-

Vraagt ons gratis veilingoverzicht! 

sinds 1892 

Van Dieten 
Postzegdveilingen bv 
Prinsessegracht 3 - 2 5 1 4 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S . 
Telefoon 070-6=5381 7 of 648685 
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Voor de naj aars veiling no. 533 
(september a.s.) ontvingen wij: 

Brits Guyana 1850 
4 Cents geel no. 2a. 

Yv. Frs. 40.000,-

Brits Guyana 1856 
4 Cents rood no. 13. 

Yv. Frs. 50.000-

Mauritius 1848 
Foutdruk PENOE no. 4 Bb. 

Yv. Frs. 100.000,-

Catalogus wordt u t.z.t. toegezonden na ontvangst van ƒ 12,50 op onze giro nr. 17369. 

Van Dieten 
Postzqgelveilingen bv 
Prinsessegracht 3 - 2 5 1 4 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S . 
Telefoon'070-653817 of 648685 sinds 1892 
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BOSCH & KEUNING, Postbus 1, 3740 AA BAARN 
Bremstraat 11, 3742 RD BAARN Tel.; 02154-82211 

INHOUD 

Ackermann 304 
Actio 77 343 
AGP 322 
Alderkamp 368 
Amsterdamse Postz.veiling 295 
Apeldoornse Postz.handel, de 343 
Blijdorp 326 
Bredenhof 325 
Burgerhof-Quirijns 304 
Dieten, van 296,297 
DIeze, de 368 
Dijk, van 357 
Driessen 322 
Dutchstamp 338 
Edison 369 
Eljnde, V d 326 
Fiiektura 332 
Graaff, A.A.M. de 343 
Graaff, J.A.J.M. de 331 
Haarlem, van 336 
Herschelt, Ron 370 
Heuvel, v.d 367 
Hoes 298 
Hollands Glorie 335,358 

Houwer, de 357 
Hoven, v.d 343 
Huisman 326 
Huys 347 
Importa 321 
Inpeg 326 
Israël Filatelist. Agentsch 322 
Kienhorst 358 
Limburgse Postz. en Muntenv 332 
Lindner 312 
Lokven, van 369 
Londen, M. van 357 
Malta Philatelie Bureau 320 
Manuskowski 336 
Mastrigt, van 367 
Meinhardt 369 
Meli, v.d 303 
Muis 326 
Nederlandsche Postz.veiling, de 294 
Nieuwelink 357 
Nijmeegse Postz.veiling 368 
Ni|s, de 314 
Norma 332 
Oudsten, den 368 

Overijsselse Postz.veiling 357 
Passen 336 
Postbeeld 347 
Postzegel, de 326 
Post & Zegel 336 
Poveia 332 
Quick-Stamp-Service 332 
Quirijns 322 
Raedthuys, 't 338 
Rietdijk 303 
Rijnmond 314 
Rivasson, de 370 
Ruiter, de 322 
Schiepek 357 
Schiff 304 
Scheming 368 
Splunter.van 326 
Toor, van 303 
Tot ieders tevredenheid 308 
Valuta 339 
Visser 358 
W.H 336 
Zaanstad 313 
Zwart, Phil 368 

De 155ste veiling zal worden gehouden op 2 en 3 juni. 
Uit de diverse nalatenschappen worden o.a. vele mooie collecties, met verwachte opbrengsten 
tussen de 500,- en 10.000,- of meer gulden, aangeboden. Vooral Nederland is goed 
vertegenwoordigd. Ook de afd. brieven en partijen bevatten veel leuk materiaal. 

mmmmtmmm 

Nr. 30A tanding 14 fris, ongebr. ex 
extreem zeldzaam zegel, waarvan 

de cat.waarde m.n. ƒ 3250,-
CURSIEF Is weergegeven. 

3'gaats roltandlng ongebr. luxe ex 
ƒ 5750,-

kM tMMMMfl 
2% GId 'BEZIT BUITEN' ongebr. 

pr.ex ƒ 4500,-

LUCHTPOST 

Do X foutdruk zonder punt cpl 
postfr. serie ƒ 1500,-* 

^wöf . :^"^j«».y.(.-

Rol tanding nr 51 In strip van B waarvan de onderse 2 zegels met afwijkende tandingsbrug Tax. ƒ 1000, 

IVIocht u nog niet tot onze vaste relaties behoren dan zenden wij u gaarne onze goed en duidelijk uitgevoerde catalogi 
toe na ontvangst van ƒ 12,50 (giro 111.01.07) 

Kantoor: St. Annaplein 7, Postbus 3106, 5003 DC TILBURG, Tel. 013-421776. 

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur. 
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66e jaargang, mei 1989 
nummer 763 

Het Nederlandsch Maandblad voor Phila
telie, waarin opgenomen De Philatelist, is 
een uitgave van de onafhankelijke Stich
ting Nederlandsch Maandblad voor Phila
telie te's-Gravenhage. 

In dit maandblad zijn - buiten verantwoor
delijkheid van de redactie - de officiële 
mededelingen van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen opgenomen. 

'Philatelie' verschijnt in de tweede helft 
van iedere maand, uitgezonderd juli 

Hoofdredacteur 
Aad Knikman, Lis 20, 
1273 CD Huizen S 02152-54391 

Advertentie-acquisitie 
Bosch & Keuning, Postbus 1, 
3740 AA Baarn S 02154-82341 

Adreswijzigingen 
Abonnees die het maandblad 'Philatelie' 
ontvangen uit hoofde van hun lidmaat
schap van een aangesloten vereniging 
moeten hun adreswijziging n/ef doorge
ven aan de administrateur van het maand
blad, maar aan de secretaris van hun ver
eniging of verenigingsafdeling. 
Individuele abonnees kunnen hun 
adreswijziging doorgeven aan de admini
strateur van het maandblad 'Philatelie' 
(adres: zie hieronder). Ook voor inlichtin
gen over een individueel abonnement kan 
men zich wenden tot de administrateur. 

Administrateur 
Mevr. E. Braakensiek, Postbus 5905 
3273 ZG Westmaas S 01864-1776 

Abonnementen 
Voor leden van aangesloten verenigingen 
is het abonnementsgeld in de vereni
gingscontributie begrepen. 
Niet-aangeslotenen kunnen het abonne
mentsgeld (inclusief porto) bi) vooruitbe
taling voldoen door een bedrag van ƒ 36,-
(Nederland) of ƒ 60,- (buitenland) over te 
maken op girorekening 5005485 ten 
name van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie (afdeling abon
nementen) te Dordrecht. 
Voor België: BFr. 700- op giro 000-
0350882-33 van de penningmeester van 
het maandblad Philatelie te Brussel. 
Als 1 april of 1 juli als ingangsdatum voor 
het abonnement wordt gekozen dient een 
evenredig bedrag tot het eind van het jaar 
te worden gestort. Een abonnement dat 
ingaat per 1 oktober is uitsluitend moge
lijk in combinatie met een abonnement op 
de daaropvolgende jaargang. 

Losse nummers 
Het maandblad 'Philatelie' kost in de vrije 
verkoop ƒ 4 , - per nummer. Losse num
mers van de lopende jaargang kunnen 
worden besteld door overmaking van 
ƒ 4,50 per nummer (inclusief porto) op 
postgiro 5005485 te Dordrecht onder ver
melding van de gewenste nummers. 

Bestuur 
voorzitter: 
Ir. G.A.H, van Drie! 
secretaris: 
G. van der Velden 
Marshallplein 145,2286 LL Rijswijk 
penningmeester: 
H.P.G. vanderLienden 

Erevoorzitter 
Mr A. van der Flier 

Copyriglit 
Niets uit deze uitgave mag worden ver
veelvoudigd en/of openbaar worden ge
maakt door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of op welke wi|ze dan ook, zon
der voorafgaande schrifteli|ke toestem
ming van de hoofdredactie. 

Oplage 
58.000 exemplaren 

ISSN-nummer 
0166-3437 

In dit nummer Philatelie 
Le Bureau des Diligences f^ 

du Canton de Vaud 

a recu de M 4 / ^ ^ = ^ ^^0t^5ü^^^^' 

un ^^e^^' £.a£^4^^tL' Tilcur indiquée 

pour Être expédïé ä M , : « ^ « « » ^ ^ ^ « • - ' " c ^ 

»auf accident et force majeure ;vli gu'oirne gar 
des Postea, des Messagers et Fostïllons, le bo 
et mojennant que les reclamations se fassent 
^ j y j i ^ m o i 8 ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ö w ^ ^ ^ « ^ « * £ 

Van de hoofdstromingen die de wereld van de postze
gelverzamelaar beheersen roert vooral de thematische 
filatelie zich de laatste jaren sterk. In een artikelenserie 
die in dit nummer begint en die werd geschreven door 
de heer T.H. Slem uit Rozendaal worden de ontwikke
lingen op thematisch gebied behandeld 

309/310/311 
De CEPT heeft voor de Europazegels van dit jaar een 
vrolijk en speels thema gekozen: kinderspelen. De 
heer D. Veenstra uit Buitenpost laat zien welke be
kende en onbekende kinderspelen op de zegels van 
1989 figureren. Hij besteedt daarnaast ook aandacht 
aan eerdere emissies met kinderspelen 

315/316/317/318/319/320 
'Niet zo somber!' - dat is de teneur van een groot deel 
van de brieven die wij ontvingen na plaatsing van de 
nogal pessimistische ontboezemingen van lezer T. An-
nema uit Oldemarkt in ons decembernummer van 
1988. Veel filatelisten zien kennelijk nog volop toe
komst in het postzegelverzamelen! 

327/328/329/330 

En verder: 

Kilowaar 311 
Kilowaar wordt soms aangeprezen 
als de vindplaats van prachtige 
postzegelsctiatten - maar is dat 
werl<elijkzo? 

Brievenbus 340 
Lezers van 'Philatelie' zijn actieve 
brievenschrijvers, zoals blijkt uit 
de ruime oogst van onze rubriek 
'Uit de brievenbus' 

Philexfrance 348 
Parijs is niet alleen lichtstad; de 
Franse hoofdstad heeft zich ook 
een reputatie als postzegel-
expositiestad verworven 

Complete inhoudsopgave: 

Uit de wereld van de filatelie 300/301/302 
Verzamelgebied Nederland 305/306/307 
stempels 307 
Thematische filatelie in beweging (1) 309/310/311 
Kilowaar: waar voor uw geld? 311 
Boekenplank 311/324 
Kinderspelen op postzegels 315/316/317/318/319/320 
Postwaardestukken 323 
Luchtpost 324 
Doordenken of doemdenken? 327/328/329/330 
Bondspagina's 333/334 
Agenda van filatelistische gebeurtenissen 337/338 
Uit de brievenbus 340/341/342 
Verenigingsnieuws 344/345/346/364 
Parijse postzegeltentoonstellingen 348/349/350 
Israëlische frankeerzegels 354/355/356 
Filabyrint 356 
Nieuwe uitgiften 359/360/361/362/363/364 
Jubileumtentoonstelling PTT-museum 364 
Nieuwe postzegelboekjes 365 
Wij lazen voor u 366 
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Uit de wereld van 
de filateUi 

PTT Post wint eerste prijs met 
'De wereld in liet klein' 

De diaserie 'De wereld in het klein' 
(een audiovisuele produktie van 
PTT Post die aandacht besteedt 
aan het verzamelen van postze
gels) is bekroond. De Stichting 
Audiovisuele Manifestaties (SAM) 
kende er de eerste prijs in de cate
gorie Educatie aan toe. 
De diaserie werd in opdracht van 
het PTT Museum geproduceerd 
door Elbert de Bruin en gemaakt 
door Jolande de Meijer en Peter 
Bulthuis. 'De wereld in het klein' 
is door een simpele druk op de 
knop te zien in de zaal Buitenland 
van het PTT Museum. 

Fragment uit de PTT-diaserie 

PARIS VICTOR HUGO 

SPAT1ALE eUBOPeeNME 

ESA viert 
jubileum 
Dit jaar viert de ESA {European 
Space Agency) zijn vijfentwintig
ste verjaardag. In het Parijse 
hoofdkwartier van deze Europese 
ruimtevaartorganisatie wordt dat 
feit herdacht door de ingebruikne
ming van twee bijzondere machi
nestempels (Paris Convention en 
Paris Victor Hugo)en een fran
keermachinestempel. Inlichtingen 
hierover verstrekt de Club Philaté-
liqueESA, p/aJ.C. Blanchet, 6 
square de l'Aveyron, F-75017 Pa
rijs (Frankrijk). 

läililliiiiillilitiiiliiiilillliiiiiMiiii^^ 

Ook Nederland 
heeft non-émis 
Zegels waarvan het ooit de bedoe
ling was dat ze aan de loketten 
zouden komen, maar die het op de 
een of andere manier niet haalden 
- ziedaar een omschrijving van 
iets dat de Fransen heel compact 

|Kluwerg 
jioojaaractief 
r in jnformatie 

aanduiden met non-émis. Het ver
schijnsel is in ons land erg 
schaars, dat wil zeggen: bij post
zegels. 

In het maartnummer 1989 van 
Drucl< Doende, het blad van de fi-
latelistische motiefgroep Papier en 
Druk Nederland, beschrijft G.N, 
Meurs jr. een niet-uitgegeven 
frankeerstempel. 

^ 

NEDERLANO-i 

0150 
C E N T 

D < ^ MR 5072 ^ S ! Ä 

Opbrengst Zomerpostzegels 
loopt verder terug 
De Stichting Zomerpostzegels 
heeft de opbrengst van de Zomer-
postzegelactie 1988 bekend ge
maakt. Het netto te verdelen be
drag kwam uit op iets meer dan 
twee miljoen gulden, ruim zes ton 
minder dan in het seizoen 1986/ 
87. Het slechte resultaat wordt 
vrijwel uitsluitend veroorzaakt 
door de teruglopende verkoop aan 
Zomerpostzegels; de netto op
brengst daarvan liep terug van 
2.86 miljoen naar 2.26 miljoen. 
In het jaarverslag van de Stichting 
spreekt voorzitter O.W.A. baron 
van Verschuererzijn bezorgdheid 
over uit dat zijn organisatie, die 
steeds meer aanvragen om gelde
lijke steun krijgt, kennelijk kwets
baar is en afhankelijk van de bij
dragen van een bepaalde groep 
'kopers' (filatelisten). 
De Stichting Zomerpostzegels 
heeft tot doel verenigingen en 
stichtingen te steunen die werk
zaam zijn op het gebied van volks
gezondheid, maatschappelijk wel
zijn en cultuur. Van de te verdelen 
gelden gaat de helft naar plaatse-

De sympathieke dieren op de Zomerpostze
gels van 1988 konden niet verhinderen dat 
de opbrengst drastisch terugliep 

lijke, regionale of provinciale in
stellingen. Veertig procent wordt 
toegekend aan landelijke instellin
gen, terwijl instellingen in de Ne
derlandse Antillen en Aruba res
pectievelijk 7.5 en 2.5 procent ter 
beschikking krijgen. 

Jaarlijkse eretekens 
'Philatelie' toegekend 

Nooit gebruikt: 'Kluv^er 100 jaar actief in informatie' 

Het algemeen bestuur van 'Phila
telie' heeft op 8 april j l . besloten 
aan wie de jaarlijks toe te kennen 

'In 1989 zou het Kluwer-concern 
herdenken dat honderd jaar gele
den het eerste boek door de stich
ter van het concern, /E.E. Kluwer, 
werd uitgegeven,' aldus Meurs. 
'Naast allerlei evenementen zou 
het eeuwfeest ook via frankeerma
chines onder de aandacht worden 
gebracht. Daartoe was een eerste 
ontwerp met slagzin al begin 1988 
gereed. De fusiepogingen van El
sevier in de zomer van 1988 en 
daarop gevolgde samenvoeging 
van Wolters Samson en Kluwer tot 
het nieuwe concern Wolters Klu
wer haalde echter een streep door 
de plannen.' 

Drucl< Doende beeldt het bedoelde 
frankeerstempel in volle glorie af. 
Al gaat het dan niet om een post
zegel, het is tóch een Nederlandse 
non-émis... 

eretekens zullen worden uitge
reikt. 
De Léon de Raay-medaille 1988 
zal worden verleend aan de heer 
,R. Hillesum uit Hilversum voor 
'zijn artikel 'Mogen Russische ze
gels in een Finland-verzameling 
ontbreken?'. 
Mevrouw N.Y. Roos-'t Hart krijgt 
de ttiematische wisselbel<er 1988 
voor haar artikel 300 jaar Neder
lands-Engelse vriendschap. 
De L.H. Tholentrofee 1988 {een 
onderscheiding voor publikaties in 
niet-filatelistische media) is toege
kend aan de heer G. Coerts voor 
publikaties in een aantal bladen 
van de Persunie. 
De advertentie-wisselbeker 1988 
zal worden uitgereikt aan de Am-
sterdamsche Postzegelveiling 
vooreen opvallende kleurenadver-
tentie die in de jaargang 1988 van 
'Philatelie' werd geplaatst. 

De prijzen zullen worden overhan 
digd tijdens de najaarsvergaderin 
van het algemeen bestuur van 
'Philatelie'. 
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Diefstal in 
Oostvoorne 
In de nacht van 23 op 24 maart 
jongstleden Is bij een verzamelaar 
in Oostvoorne een aantal postze
gelcollecties gestolen. Het gaat 
om vrijwel complete verzamelin
gen België, Duitsland (vóór 1945; 
onder meer Baden en Württem
berg), Vatikaan en Zwitserland. 
De zegels waren ondergebracht in 
Davo voordrukalbums met zwart-
linnen omslag. 

Eenieder die inlichtingen kan ver
strekken over deze diefstal wordt 
verzocht contact op te nemen met 
de gedupeerde verzamelaar, tele
foon 01815-2349. 

Bank koopt 
oplaag op 
Afgelopen zomer gaven de Ver
enigde Arabische Emiraten een 
duo zegels uit, gewijd aan twee 
bankjubilea: 25 jaar Nationale 
Bank van Dubai en 20 jaar Natio
nale Bank van Abu Dhabi. 
Naar nu blijkt is de eerstgenoemde 
uitgifte (Nationale Bank Dubai) 
vrijwel in z'n geheel door de des
betreffende bank opgekocht. De 
waarde van de zegel, 50 fils, komt 
overeen met het porto voor bin
nenlandse brieven; de jubileumze
gels worden dan ook voor het ver
zenden van bankpost binnen Du-
bal en naar de Golt-staten ge
bruikt. 

PTT Post kondigt proef met 
automaatstroken aan 

'Lijnenspel 80' 
wint kunstprijs 
Het telefoon- en telegraafkantoor 
in Dortmund heeft de eerste prijs 
gewonnen in een wedstrijd die 
door de agglomeratie Ruhr 
(Nordrhein-Westfalen) werd uitge
schreven. Welgeteld 108 gebou
wen, zo schrijft het Westduitse 

blad Postmagazin, werden door 
een commissie op hun uiterlijk be
oordeeld; het Dortmundse kantoor 
(bouwsom: zestig miljoen mark) 
kwam daarbij als beste uit de bus. 

Opmerkelijk genoeg heeft juist een 
element dat weinig met telefonie 
en/of telegrafie, maar alles met fi
latelie te maken heeft de doorslag 
gegeven. Er bestond namelijk 
vooral waardering voor de sculp
tuur die het gebouw siert: Lijnen
spel 80. Het gaat om een creatie 
van kunstenaar Jürgen Götz, die 
met behulp van twee enorme 
postzegels (uit de 'velrand' blijkt 
dat het om zegels van 40 pfennig 
moet gaan) heeft getracht de com
municatie van mens tot mens via 
telefoon of telegraaf te symbolise
ren. 

'Liinenspel 80' van Jürgen Götz 

Groot-Brittannië heeft 
zijn 'rode Adenauer' 
Ruim twintig jaar geleden kreeg 
een aantal vertegenwoordigers 
van de filatelistische pers een brief 
van de Deutsche Bundespost met 
een opmerkelijke boodschap: of ze 
het exemplaar van de Adenauer-
zegel, dat ze even daarvoor had
den ontvangen, onmiddellijk wil
den terugsturen. 

e bewuste zegel zou aanvankelijk 
n een scharlakenrode uitvoering 
orden uitgegeven. De politieke 
leur van Adenauer verschilde 
ennelijk teveel met die van de ze
el, want te elfder ure werd beslo-
en een gematigder kleurtje te 
lezen. Gevolg: de 'rode Ade-
auer' (die alleen met de stempel-
pdruk /Wüsfer bestaat) vinden 
e nu met een notering van 
4.500 mark in de Michel-catalo-
us. 

Sinds kort heeft ook Groot-Brit-
tannië zijn 'rode Adenauer'. Op 11 
april kwamen onder de verzamel
naam anniversaries vier zegels uit, 
waarvan er een was gewijd aan het 
eeuwfeest van de Inter-Parlemen-
taire Unie (IPU). Het Inschrift van 
deze zegel luidt Inter-Parliamen-
tary Union Centenary Confe
rence ('eeuwfeest-conferentie van 
de IPU'). Eerder, bij een perspre
sentatie op 14 februari, had een 
aantal journalisten al een anniver-
sar/es-serie uitgereikt gekregen. 
Op de IPU-zegel die zich daarin 
bevond was te lezen Interparlia
mentary Union One Hundredth 
Conference ('honderdste confe
rentie van de IPU'), hetgeen feite
lijk onjuist was. 
De Britse PTT heeft - net als de 
Bundespost WmWg jaar geleden 
deed - alle ontvangers van de 

PTT Post zal nog in de loop van dit 
jaar een proef nemen met f ran-
keerautomaten. Op enkele post
kantoren zullen apparaten worden 
geplaatst die stroken in elke ge
wenste frankeerwaarde kunnen af
geven. Het experiment wordt ge
nomen om - zoals algemeen di
recteur PTT Post, de heer Scheep
bouwer, in een toelichting ver
klaarde - 'ervaring op te doen' en 
'een op de toekomst gerichte 
dienstverlening tot stand te bren
gen'. 
Omstreeks het tijdstip waarop 
deze editie van 'Philatelie' ver
schijnt rondt PTT Post het overleg 
af met drie betrokken instanties: 
de Nederlandse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen, de NVPH en de 
vereniging Postaumaat. Volgens 
een woordvoerder van PTT wordt 
pas na dit overleg besloten hoe de 

Jubileumlogo 
nu 'gewoon' 
Ter gelegenheid van het 350-jarig 
bestaan van de Finse posterijen is 
door Dusan Jovanovic een jubi
leumbeeldmerk voor PostiTele 
ontworpen. Het lag in de bedoe
ling dit beeldmerk, dat de tekst 
PostiTeli350 Vuotta draagt, uit
sluitend in het jubileumjaar 1989 
te gebruiken. De Finnen zijn echter 
zó enthousiast over het ontwerp 
dat is besloten het als 'gewoon' 
beeldmerk-zonder de 'jubileum
tekst' - t e adopteren. Het logo is 

proef zal worden ingericht. 'Alles 
is nog mogelijk,' aldus deze zegs
man. 'Er moet nog worden be
paald welk type automaat we gaan 
gebruiken, hoeveel kantoren bij de 
proef zullen worden betrokken en 
hoe de stroken eruit zullen komen 
te zien. Wel is zeker dat Kunst en 
Vormgeving (de vroegere dienst 
Esthetische Vormgeving, red.) bij 
het ontwerp van de stroken zal 
worden betrokken.' 
Dat er voorafgaand aan de proef 
eerst wordt overlegd met belang
hebbende organisaties is opmer
kelijk. De PTT-zegsman: 'In het 
buitenland - Duitsland en Frank
rijk zijn daar voorbeelden van - is 
de introductie van automaatstro
ken nogal chaotisch verlopen. Wij 
willen voorkomen dat dat bij ons 
ook gebeurt. We willen hier geen 
tv/WivesMoestanden.' 

met onmiddellijke ingang als offi
cieel beeldmerk voor het Finse 
staatsbedrijf aanvaard. De nieuwe 
Finse Frama-stroken, die op 1 ja
nuari jongstleden in gebruik wer
den genomen (zie 'Philatelie' van 
december 1988, pagina 837), dra
gen nog het oude beeldmerk. De 
Finnen zullen het er tot 1 januari 
1990 - als er nieuwe stroken ko
men-mee moeten doen... (RH) 

O 
Links het oude, rechts het nieuwe beeld
merk van PostiTele 

'foute' serie gevraagd, de zegels 
per omgaande te retourneren. Een 
groot deel van hen heeft aan dat 
verzoek gehoor gegeven, maar 
enkele bezitters van de Britse 
'rode Adenauer' hielden zich doof. 

Die zullen waarschijnlijk van de re-
latielijst van de posterijen worden 
geschrapt. Of dat nadeel zal wor
den gecompenseerd door het bezit 
van een dure afwijking zal de toe
komst moeten leren... 

Boven- One Hundredth Conference (fout); onder Centenary Conference (goed) 
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Turks Cyprus: 
bestaat het? 
Het tijdschrift voor Verenigde Na
ties en Verenigd Europa Filatelie, 
VNVEBulletin, vi/erpt in het 
maartnummer van dit jaar een in
teressante vraag op: bestaat Turks 
Cyprus postaal gezien eigenlijk 
wel? 
Volgens de vereniging slaan uitge
vers als Yvert, Michel, Borek en 
Zonnebloem de plank mis door de 
emissies van Turks Cyprus (dat 
sinds 1975 eigen postzegels uit
geeft) in hun catalogi op te ne
men. De bewijsvoering voor die 
stelling wordt geleverd door de 
verbindingsofficier van de CEPT te 
Bern, JeanPaul Grémion. Deze 
verklaart waarom Turks Cyprus 
niet op de officiële lijst van CEPT
leden voorkomt: 'Lid van de CEPT 
kan alleen een postadministratie 
worden die ook lid is van de We

N<««V^F»M 

hMLIkA«ia«IA«i*MUUA«^ 
Zi|n de postzegels van Turks Cyprus illegaal 
en ongeldig' 

reldpostvereniging of van de Inter
nationale Telecommunicatie Unie. 
Turks Cyprus hoort daar niet bij. 
Het Wereldpostcongres heeft in 
1979 zelfs verklaard dat de zegels 
van de zogenoemde postadmini
stratie van Turks Cyprus illegaal 
en ongeldig zijn.' 
Blijft er nog één vraag over, zo 
zegt VNVE Bulletin: hoe kan het 
dan dat brieven die met TurksCy
priotische zegels zijn gefrankeerd 
toch normaal hun weg vinden naar 
het buitenland? Wie het weet mag 
hetzeggen. 

Ook de Sovjetunie herdenkt 
de Franse Revolutie 
Gezien de historische achtergrond 
van het land is het niet zo vreemd 
dat ook de Sovjetunie dit jaar de 
Franse Revolutie herdenkt. In juli 
van dit jaar verschijnen drie Russi
sche zegels met afbeeldingen die 
herinneren aan de gebeurtenissen 
van tweehonderd jaar geleden. 
Te zien zijn het reliëf op de Are de 
Triomphe getiteld 'Het vertrek van 
de vrijwilligers van 1792' (beter 
bekend als la Marseillaise), de be
storming van de Bastille en  sa
men op één zegel  de portretten 
van de revolutionairen Danton, 
Robespierre en Marat. 
Verder zal ook nog een postwaar
destuk worden uitgegeven dat zo
wel aandacht besteedt aan de 
Franse Revolutie als aan de inter
nationale postzegeltentoonstelling 
Philexfrance 89. 

Winstmarge: 
99 procent... 
Je hebt mensen die bedrogen wil
len worden en je hebt mensen die 
snel rijk willen worden. Ze weten 
elkaar meestal blindelings te vin
den. De Berner Briefmarken Zei
tung (BBZ) geeft er bij monde van 
Gaudenz Müller een voorbeeld 
van. 
Een firma in het Zwitserse Luzern 

biedt 'de verzamelaar' zoge
noemde SSDATI's aan (voluit: 
SctiwardruckSonderblätter mit 
Automatenmarken). Het recept 
van die SSDATI's luidt als volgt. 
Trek een strook van 5 rappen uit 
een Framaautomaat, fotografeer 
deze strook en maak een fotomon
tage die een 'blok' van vier auto
maatstroken oplevert. Maak hier
van afdrukken. Plak elke afdruk op 
een velletje papier, voorzie dat vel
letje van een échte automaat
strook van 5 rappen en laat deze 

strook op het postkantoor afstem
pelen. Zorg ervoor dat op het vel
letje de toverformule Copyright 
Schweizerische PTTBetriebe staat 
 dat geeft het geheel een officieel 
tintje. Plaats met behulp van een 
numerator een volgnummer op 
het aldus gecreëerde prachtstuk. 
Adverteer met deze SSDATI's en 
wijs op de 'bijzonder lage verza
melaarsprijs' van 4.95 Zwitserse 
frank. Herhaal het voorgaande 
(zoals de Luzerner firma deed) 
vijftienduizend maal en kassa! 

Bekroningen 
Bephilex '88 
Op 8, 9 en 10 december j l . organi
seerde de verzamelaarsvereniging 
De Torenhoek uit BerkelEnschot 
de postzegeltentoonstelling Bephi
lex '88 (categorie 3); dit ter gele
genheid van het 12y2iarig bestaan 
van de vereniging. 
De lijst van bekroningen ziet er als 
volgt uit: 

Verguld zilver: 'Amsterdammer', 
W.Bachman,M.K.L. Geldof, A.J. 
van der Linden (3x), R.L. 
Schilpzand en J.W.G. Steinbusch. 

Zilver: 'Amsterdammer', R.C.G. 
Ceenaeme, J. van Dooremalen, 
R.L. Schilpzand en P.A. 
Stobbelaar. 

Verzilverd brons: C.F.L. Kaijser, 
F.J.A.M. van Kempen, W.M.E. 
Muurmans, H.C.P.M. Stapsen 
W.F.M, Tukker. 

Brons: F.J.A. vanGerwen, 
F.J.A.M. van Kempen en G.J. 
Soldaat. 

'Vinger Gods' 
is ingestort 
Zelfs een relatief goedkoop post
zegeltje kan grote emotionele 
waarde hebben. Onder de kop 
Preserve this picture werd in het 
februarinummer van hetZuidafri
kaanse blad The SA Philatelist een 
bericht geplaatst dat begint met de 
zin 'Mukurob, de 'Vinger Gods', is 
niet meer.' 

Uit de postzegel die bij deze dra
matische mededeling is afgebeeld 
blijkt dat het gaat, pardon, ging 
om een 94 meter hoge rotspiek. 
De piek, die wel iets weg heeft van 
een dreigende vinger (vandaar de 
bijnaam Finger of God), stond in 
de buurt van Asab (Zuidwest
Afrika); het was een grote toeristi
sche trekpleister. 

Op woensdag 7 december van het 
vorig jaar woedde rond Mukurob 
een hevige zandstorm. De piek 
brak op het smalste gedeelte af, 
stortte neer en veranderde in een 
enorme hoop rotsblokken en 
steengruis. Slechts het onderste 

tm ■<r»* ip ■ > wn'i 

SüfDWESAFftlKA : 

SOUTH WEST AFRICA 
■ ■ ■ ■ ■ • i 
Van de 'Vinger Gods' rest slechts een hoop 
rotsbrokken en steengruis 

gedeelte van de 'Vinger Gods' 
bleef staan. 

Mukurob is dus niet meer, maar 
gelukkig bestaan er voldoende af
beeldingen die de rotsformatie 
nog in volle glorie laten zien. 
Voor filatelisten is er de eerste 
reeks decimale frankeerzegels van 
ZuidwestAfrika (het toekomstige 
Namibia) uit 1961; de zegel van 1 
cent toont hoe imposant de 'Vin
ger Gods'ooit was... 

Van links naar rechts Danton, Robespierre 
en Marat 

Beroepskamer 
mikpunt kritiek 
De Belgische Beroepskamer var. 
Postzegelhandelaren (BBKPH) 
heeft zich de ergernis op de hals 
gehaald van de serieuze Belgische 
verzamelaar. In een persbericht 
maakte de BBKPH enige tijd gele
den gewag van de verschijning 
van een herdenkingsvelletje, ge
wijd aan de bekende handelaar en 
filatelist J.B, Moens. De door de 
BBKPH in eigen beheer uitgegeven 
particuliere emissie werd voor 
honderdvijftig frank (ongeveer 
drie rijksdaalders) per stuk te 
koop aangeboden op een interna
tionale handelarenbeurs die op 9 
maart 1989 in Brussel werd ge
houden. 

In het blad De Postzegel^m april 
jongstleden wordt tegen de 'emis
sie' heftig stelling genomen, 
waarbij het gegeven dat het velle
tje als promotie voor Belgica 90 is 
bedoeld de redactie  terecht 
niet kan vermurwen. De Postze
gel: 'Dergelijke zaken hebben met 
filatelie weinig te zien en wij raden 
u aan deze in geen geval aan te 
schaffen.' 

Het blad maakt zich verder vooral 
boos over het feit dat veel postze
gelverenigingen in hun clubbladen] 
kritiekloos melding hebben ge
maakt van de verschijning van het | 
Moensvelletje: 'Wij menen nog 
steeds dat kringen (verenigingen, 
red.) de belangen van hun leden 
hoeven te behartigen.' 

Rectificatie 
1 cent Cijfer 
In het overzicht van de achtenderl 
tig primaire varianten van 1 cent 
Cijfertype ('Philatelie' van januari | 
jongstleden, bladzijde 14) is he
laas een fout geslopen. 
Op veld 34 is abusievelijk vermeld 
primair XXVI11; dit moet zijn pri
mairXXXIII. Red 
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V E I L I N G No. 3 4 7 zal 29,30 en 31 mei a.s. plaatsvinden in 
het Europa Luxe Hotel te Scheveningen. 

Indeling: 
Maandag 29 mei: 
14 uur: hoofdkavels buitenland + dozen, 19 uur: verzamelingen buitenland. 
Dinsdag 30 mei: 
14 uur: 1 e emissie Nederland alsmede stempels + brieven, volgende emissies t/m ± 1900. 

19 uur: vervolg Nederland alsmede engros + O.R. 
Woensdagmiddag 31 mei: 
14 uur: verzamelingen Nederland en O.R. 
Veilingcatalogus: wordt U toegezonden na ontvangst van ƒ 12,50 op giro 420875. 
(Veilingabonnement 1989/90 4 zendingen: ƒ 25 , - o.v.v. 89/90) 

U kunt heden inzenden voor onze grote internationale najaarsveiling no. 348, welke eind 
september a.s. zal plaatsvinden. Hiervoor mochten wij reeds enige importante collecties 
ontvangen. Bezoek aan huis door het gehele land, bel nu voor afspraak! 
• Vrijblijvende taxatie hier ten kantore. 
• Onze 20.000 internationale relaties een garantie voor optimale resultaten. 
• In leveradressen in Bern, Turijn, Londen en New Jersey. 

R I E T D IJ K 
P O S T Z E G E L V E I L I N G E N B. V. 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) Londen 
2514 GC Den Haag, Tel. 070-647957 en 646572 
Internationale kwaliteitsveilingen sinds 1919 New York 

Z I C H T Z E N D I N G E N 
Zou u het met eens willen proberen, om gezellig thuis te 
postzegelen in een van onze zichtzendingen Daarin is een 
keur aan materiaal venwerkt, vaak keuze uit verschillende 
soorten kwaliteit en prijs, gebruikt, ongebruikt, postfns, 
oud, modern, soms gespecialiseerd Vooral van de oude 
zegels wordt veel vergelijkingsmateriaal opgenomen, om
dat juist daar zoveel kwaliteitsverschil in is, en uiteraard 
prijsverschil 
De landen worden zeer uitgebreid opgenomen, zodat de 
keuze voor zowel beginners als ver-gevorderden groot is 
Door onze constante aankopen zijn wij in staat u een 
steeds zeer uitgebreide wisselende inhoud toe te zenden,u 
kunt zelf bepalen wanneer u een volgende zending wilt 
ontvangen INTERESSANTE PRIJZEN 
GEEN KOSTEN (de retourporto aangetekend betalen wij) 
KORTING voor alle zendingen geldt, 

uitname boven ƒ 1 5 0 , - 5% korting 
boven ƒ 2 5 0 , - 10% korting 
boven ƒ 5 0 0 , - 14% korting 

De minimum uitname is ƒ 100 , -
U kunt een keuze maken uit de onderstaande landen 

BELGIË 
BELGIË vooraf Stempelingen 
CONGO etc 
OUD DUITSE STATEN 
DUtTSLAND (Reich) 
BONDSREPUBLIEK 
BERLIJN 
DANZIG, SAARLAND, 
KOLONIËN BEZETTING enz 
DDR 
ENGELAND 
IERLAND MALTA GIBRALTAR 
KANAAL oil 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
JOEGOSLAVIË met Triist 
LUXEMBURG 
LIECHTENSTEIN 
MONACO 
OOSTENRIJK KRETA, LEVANT 

BOSNIË, LOMBARDIJE etc 
ITALIË met staten Levant -

Triest etc 
SCANDINAVIË 
DENEMARKEN 
FINLAND 
NOORWEGEN 
IJSLAND 
ZWEDEN 
VATICAAN 
ZWITSERLAND 
BULGARIJE 
HONGARIJE 
POLEN 
TSJECHOSLQWAKIJE 
ROEMENIË 
KROATIË, SERVIË, 

MONTENEGRO 
SPANJE 
U S A 

SM 

Nederl. en O.R. 
België 
Duitsl. en Geb. 
Engeland en Kol. 
Frankrijk 
Luxemburg 
Scandinavië 
Zwitserland 
Alle landen zeer 
uitgebreid op 
genomen, ten 
dele gespec-
cilalseerd alle landen zeer uitgebreid met zeldzaam materiaal 

L/w vraag (mei opgave van referenties) naar 

POSTZEGELHANDEL G. L.VAN TOOR 
Postbus 16 4240 CA Arkei Telefoon 01831-1978 

AA,VAHDE„iii!|(jElj 
I VEILINGE/Sf 

EEN ZAAK VAN VERTROUWEN m 

Kantooradres 
Ant. Duyckstraat 38 
2582 TL Den Haag 
Tel. 070-556840 
Giro 5282831 

TOPVEILING 
TE RIJSWIJK 

ZATERDAG 3 JUNI A.S. 
veilingmeester Jan Spoeistra 

VAN 
EEN KOMPLETE POSTFRISSE 

VERZAMELING NEDERLAND (V.A. 1900) 
& OVERZEESE GEBIEDSDELEN 

EEN WINKELVOORRAAD BUITENLAND 
VA M I L J O E N I N 2000 KAVELS 
ZOALS POSTFRIS MET FOTOCERTIFICAAT: 

NEDERLAND DIENST 20/43 IN 4 KAVELS 
NED. INDIË 50 CT KREISLER MET WATERMERK 

SURINAME 32abli 10 OP 25 ULTRAMARIJN 
POSTHISTORIE W.O. EX KOLL VD WILLIGEN 

STUDIE- EN KOMPLETE VERZAMELINGEN 

Neem een kostprijsabonnement ad f 12,50 
op de rijk geïllustreerde katalogi 
stuur giro/bank- of eurocheque! 
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WEST EUROPA 

T E K O O P : een grote stock Andorra t/m Zwitserland Heel mooi materiaal en 
veel kan ook los Zowel losse verkoop als zichzendingen zijn mogelijk, een eerste 
opgave van beschikbare zegels volgens Yvert 
Andorra(F) 1 x 7x, 8x, 9xlox-21 -22-23 zeer duidelijke stempels 24-45 x ook los 
46X-47-60X-61 -92-93-118xx-119/37X-138/53X-153A/64xx ook los 165XX-166xx-
167/7oxxenz jaren 1964-1980 Lp Ix-Lp 2/4 
België ongebruikt, 22x-24x-25x-47x-68/70x-80x-81/83x-84/91 x-111 /17x 122x-
126/28X-129/31 x-132/34X-144x-145x-146x-149x150/63X ook los 178x-179/81 x-
184/86X-190/1 Ox-211 /19x ook los-220x 221/33x-234/36x 238/39x-245/48x-249/ 
53x-258/66x-267/72x-276/84A-289x-290x-291 X-292X 293/98X-301 x-302/04x-305/ 
07X-308/14x-326/32x-342/50x-351 /52X-353/55X 356/62x-333/34x-363/74x-377/ 
83x-383xlos, 385x-386/89x-390/93x-394/00x 401/03x-404/06x-407/09x-411/18x-
438/45-446x-447/54x-458/65x-465Ax 466/70X-471 /77x-478x-481 /83x-484/87x-
488/95X-496/03X-504/11 x-513/18x 519/26x-532/37x-538/46x-55e/67x-573/82x-
581A/82Ax-602x-623/24x674/89Ax-674/89Bx-710/15x-728/36x-737/42x-743/47x-
751 /55x-756/60x761 /72x-773/76x-777/80x-781 /84X-785/86X-787/91-792/97X-880/ 
91x 
België Spoora/egen ongebr, 7x-8x-1 Ox-14x-57/78x-79/99x-100/27x-128/34x-135/ 
66X-167X-168/69X-170/73X-174x-369/72x 
Beigie, gebruikt 1-2-3-6-7-8-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25-26/36 ook 
los, 37-z fr ƒ 550,- 38-39-40-41 -42/51 OOk los-52-53/67 ook loS, 68/70-71/73-74/ 
80 ook los, 84/91 -92/99-100/07-114-117-122-126/34-147-149-150/60 OOk los, 165/ 
74-177-178-179/81-187-221/33-238/39-240/44-249/53-258/66-267/72-289-290-
291-292-290A-291A-292A-293/98-301 -302/04-305/07-308/14-325-326/332- OOk 
332-351/52-353/55-356/62-377/83-ook 383-385-390/93-394/00-404/06-407/09-
411/18-438/46-447/54-456/57-457A/B-458/65-466/70-471/77-477A-481/83-488/95-
496/03-504/11 -512-513/18-519/26-532/37-538/46-547/55-556/67-567A/B-573/82-
581 /82A-583/92-592A/B-593/01 -602-603/14-623/24-625/30-631/38-639/40-647/52-
661 /69-674/89A4- B-697/98-701 /09-716/24-728/36-737/42-742 los, 743/47-751 /55-
756/60-773/76-777/80-781/84-785-786-787/91 -792/97-803/06-807/10-812-813-
814/22-823/25-827/31-834/40-842/44-860/62-863/67-868/75-876/78-880/90-891 -
892/97-898/99-900/07-912/17-918/23-927/29-930/37-938/40-943-944-945-/46/51 -
955/60-961 /63-973/78-979/85-987/89-991 /93-999/04-1013/18-1030-1031 -1032/37-
1039/45-1047/52 enz leverbaar Lp 1/4-5-6/7-12/13-15/231 en II, 24-25-26/27 strip 
Blok 2-Blok 3-Blok 4-Blok 5- Blok 6- Blok 8- Blok 11/12- Blok 27/28- Blok 31 - Blok 
32 Dagbladen 1/18-19/36-37-40, Spoorwegen en Porto gaarne manco-lijst 
Denemari<en: 2-3-4-5-6-7 z fraai ƒ 500,- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
20-32-34-62-63-64-68-85-86-87/94X-95/04-117x118x-119-120x-120 121 keur, 
122/26-130/31-149A-150-150A-151-152-152A-153/64 blok X, 153/64 blok, 168/ 
72x-174/80x-190/92x-190/92-197/06x-214/21 lx-214/21 llx 222/26x-227/28x-246/ 
48x-235/40x-249/52x-Postfris 282/90A xx-304/06xx 315/331C XX-332/33A XX enz 
tot heden Lp 1/5xLp 5-Lp 6/10x-Lp6/10 Dienst 1-2-3-
FAROER, 1/99 xx ook per serie 

Groenland, 1 /9 x-1 /9 -10/18x-10/18 -18A/K x-19/27 xx 19/27 -28/29xx 28/29- 30 t/m 
ca 107 gebruikt ook los 
Franicriil«; 148/51 x-152x-153-154x-155x-156x-216x-241/42a paar x gebruikt, 
152-153-156-162/68-169-230-231 -232-252-256-269-321 -354/55-379-386/87-
394-395-398-399-401 -402-403-417-418-419-420-423-424-436/39-447-461-526/ 
37-553/64-576/80 strip, 593/98-853/58-859/62-867/72-891 /96-914/15-930/36-937/ 
38-945/50-966/67-989/94-1006/07-1027/32-enz volgens manco-opgave Monaco 
beschikbaar, gaarne manco-lijst 
Engeland: 18-21 -22-24-25-28-29-31-33-34-36-37-38-40-41 -47-48-51 -52-53-54-
55-56-57-62-63-64-65-66-74-75-76/85 ook los-86-87-88-89-91 /04 ook loS 105-
118-119-120-121 -153-154-155-171 /72-173/74-183-198-199-200-226-238-245-
Fosforseries 367/69xx-370/71 xx-372xx-373/74xx-375/77xx-378/80xx-381 xx-382/ 
85xx-387/90xx-391 /94xx-395/96xx-397/98xx-401 /02XX-403/04XX enz 
Spanje: 230x-231-232x-235-226/35 ook los, 236/41 x-242/54-259/70x-272/86x-
288/99X-288/99-300/12x-313/27x-328x-329/38x-367/79x-380/92x-403/11 x-41 Oax-
412/28x-442/56x-457/72x-481 Xl 4-483x14-498/08Ax-498/07Bx-512/21X-528A/33X-
534/37x539x539ax-540/54x555/56x-557/64Ax-566/75Bx-576/589Ax-590/93x-
593A/Mx-594/6x-601 /04x-601 /04X-601 /04X-601 ax-604a-608/10x-622x blok8x Blok 
10x-623Bx-632/33x-633A/L x-Blok 12x-636/39x-640/43x-644/52x-664/75x meer 
Spanje ook modern leverbaar, gaarne manco-opgave 

Ongebruikt met plakker = 
gebruikt 

x, postfris zonder plakker = xx, geen teken is mooi 

Onze prijzen: dit is slechts een greep uit ons stock, om vlot verkopen lage basis-
pnjs 15 et per Yvert Frank, en volgende kortingen tot ƒ 250,- franco levering, 
boven ƒ 250,- opdracht 5% korting, boven ƒ 500,- opdracht 10% korting, boven 
ƒ 1 000,-opdracht 15% korting 
Ook zichtzendingen per land, referenties opgeven a u b 
Nrs Yvert, aanbod geldig voorzover de voorraad strekt Postgiro 271040 

J . H . A C K E R M A N N 
Rosendael 2 -1121 HH Landsmeer. Tel. 02908-3966 

>i>ii' 

H Burgerhot- Drs C Quirijns 

BURGERHOF- QUIRIJNS 
Internationale in- en verkoop van 
collecties en exclusieve postzegels 

Wij betalen ABSOLUTE TOPPRIJZEN tegen 
CONTANTE betaling. 

Indien wij niet kopen knjgt u GRATIS advies 
en/of bemiddeling. 

GRATIS bezoek aan huis voor aanbiedingen vanaf ca. 
ƒ 5 0 0 0 - marktwaarde. 

Onze voorraden wisselen zo snel en totaal dat het ons 
nauwelijks mogelijk is om hiervan tijdig een opgave te doen 

i.v.m. plaatsen van de advertentie. 
Informeer ons derhalve over uw wensen en interesses zodat 

wij u snel en direkt van dienst kunnen zijn. 

Als onze partijen zijn zeer geschikt voor wederverkoop!!! 

Eemnesserweg51a, 
1251 NB Laren n.h., Holland, 

Telefoon overdag 02153 - 83344 
Telefoon 's avonds 02152 - 69777 / 02205 -1813 

^ajircially Max ^{irnaltsta« 

WAT IS EEN SCHIFF 
"SPECIAAL VOOR 
SPECIALISTEN®" 
VEILING? 
Dat IS een veiling die is 
opgezet metU m gedachten, 
of u nu koper of verkoper van 
V S zegels bent of van 
zegels en enveloppen van de 
hele wereld 

VEILING DATA 
Als u onze catalogi met heeft, 
dan mist u letsi Zend ƒ 30,- (m 
bankbil).) voor een jaarabonnement 
op onze catalogi en opgebrachte 
prijzen of zend ƒ 5,- (in bankbilj.) 
voor onze volgende veiling 
Catalogus en opgebrachte prijzen 

POSTZEGELS EN 
POSTALE GESCHIEDENIS 
VAN DE HELE WERELD 

Schiff Veilingen 
"Speciaal voor specialisten®" 

EEN UITNODIGING OM IN TE TEKENEN 
Afzonderlijke zegels, enveloppen of 
verzamelingen voor publieke veiling of 
privéverkoop 
WIJ KOPEN OOK VERZAMELINGEN OP! 
Schrijf ons eerst en beschrijf uw 
materiaal Sluit uw adres en telefoonnr in 

v.s. 
postzegels, 

gehele wereld en 
postale geschiedenis 

Veiling nr. 196 
26-28 mei 1989 

OfHciële COMPEX-veiling 
Rosemont II. 

Veiling nr. 197 
12-13 juli 1989 
U kunt reeds 

inzenden. 

JACQUES C. SCHIFF. JR.. INC. 
195 Main Street 
Ridgefield Park, N.J. 07660 
U.S.A. 
Tel, (vanuit Ned.) 09-1 -201 -641 -5566 
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Verzamelgebied 
Nederland 

Samenstelling: 
R.C. Bakhuizen van den Brink 
Postbus 749 
2300 AS Leiden 

Honderdvijftig jaar 
Nederlandse Spoorwegen 
Op 20 juni aanstaande verschijnen drie 
postzegels, gewijd aan het feit dat de Ne
derlandse Spoonwegen honderdvijftig jaar 
bestaan. Het gaat om waarden van 55,65 
en 75 cent in loketvellen van tien bij tien 
zegels. 
Het ontwerp van de zegels is van Donald 
Janssen (55 cent), Paul Mijksenaar (65 
cent) en Studio Dumbar (75 cent). 
De zegels van 55 en 65 cent zijn gedrukt 
in vierkleuren offset op de Roland Favorit. 
De zegels van 75 cent werden in zeven-
kleuren offset op dezelfde pers gedrukt en 
niet op de nieuwe Heidelberger 357 vijf-
kleuren offsetpers. 
De zegels van 55 en 65 cent werden in 
dubbelvellen van twee maal 10 x 10 ze
gels vervaardigd. De zegels van 75 cent 
zijn in enkelvellen van 10x10 zegels ge
drukt. 
De kleuren van de zegels zijn als volgt: 

55 cent: 
zwart, magenta, geel en blauw 
65 cent: 
zwart, magenta, geel en blauw 
75 cent: 
zilver, donkerblauw, zwart, grijs, magenta, 
geel en blauw 

Alle kleuren hebben rastermaat 100. Bij 
de waarden 55 en 65 cent is zwart geras
terd onder een hoek van 45 graden, ma
genta onder 15, geel onder O en blauw 
onder 75. Bij de waarde 75 cent is zwart 
gerasterd onder een hoek van 45 graden, 
magenta - afhankelijk van de plaats in de 
tekening - onder 10 of 30 graden, geel 
onder O en blauw - wederom afhankelijk 
van de plaats in de tekening - onder 60 of 
75 graden. 
De randverschijnselen zijn als volgt. Tel-
cijfers zijn in zwart gedrukt: 1-10 links, 
10-1 rechts. Paskruizen zitten bij de ze
gels van 55 en 65 cent boven de zegels 1 
en 10 (L-vel= bovenvel) en onder de ze
gels 91 en 100 (R-vel= ondervel). Bij de 
zegels van 75 cent zitten de paskruizen in 
de vier hoeken naast de zegels 1,10,91 
en 100. Niet alle paskruizen zullen ook op 
de loketvellen staan. 
Bij de waarden 55 en 65 cent zijn op grote 
afstand boven de zegels 2/3 (bovenvel) 
zwarte krabbels te zien; onder zegel 98 
(ondervel) is een verticale lijn waarneem
baar. Bij de waarde 75 cent zitten er krab
bels rechts van de rijen 3/4 en is helemaal 
links, naast de rijen 4/5 een horizontale lijn 
te zien. Op de loketvellen zullen deze 
randverschijnselen weggesneden zijn. 
Onder de zegels 99-100 staan enkele 

laatnummers '1 ' , voorafgegaan door een 
warte L of R, en wel in de volgende kleu-
en (van links naar rechts): 

5 cent: 
wart, magenta, geel en blauw 

65 cent: 
zwart, magenta, geel en blauw 
75 cent: 
zilver, donkerblauw, zwart, grijs, magenta, 
geel en blauw 

Bij de zegels van 65 cent werd de zwarte 
plaat al snel vervangen door een tweede. 
De oplagevellen zijn voorzien van een 
zwarte 2. 

Onder de zegels 91 tot en met 94 staan de 
teksten GZV-Artikelnummer: 100136(55 
cent), GZV-Artikelnummer: 100137(65 
cent) en GZV-Artikehummer: 100138 (75 
cent) en daarna steeds Aanvang Verkoop: 
20 juni 1989. 

De drukvellen van zowel de 55 als de 65 
cent zijn uiterst rechts voorzien van een 
enkele Brunneita\k. Bij de 75 cent is een 
dubbele Brunnerbalk onderaan op de 
drukvellen geplaatst. Deze balken zullen 
op de loketvellen niet meer te zien zijn. 
De modelvellen werden voor akkoord ge
tekend op 13 februari 1989 (55 cent), 8 
februari 1989 (65 cent) en 3 april 1989 (75 
cent); ze zijn ongeperforeerd. 

Voor de waarden van 55 en 65 cent is - en 
dat is gebruikelijk bij offsetdruk in dubbel-
vellen - een Y-kam gebruikt: 13'/.: 12% 
(24 tanden horizontaal, 16 tanden verti
caal) met drie velranden geheel doorge-
perforeerd en de rechtervelrand geheel in
tact. De zegels van 75 cent zijn geperfo
reerd met een G-kam: 14 :12y4 (25 tan
den horizontaal, 16 tanden verticaal) met 
drie velranden geheel doorgeperforeerd 
en de ondervelrand geheel intact. 
De drukrichting is bij de zegels van 55 en 
65 cent R en bij de zegels van 75 cent O. 
Het gebruikte papier is offsetpapier van 
Harrison and Sons, HS6 1630/7%, dat 
aan de beeldzijde onder ultra-violet licht 
wit oplicht en nallcht (fosforesceert), en 
dat aan de gomzijde wit oplicht maar niet 
nalicht (fluoresceert). 

De papierrichting loopt bij de waarden 55 
en 65 cent in de dwarsrichting van de ze
gels ( T ) en bij de waarde 75 cent in de 
lengterichting van de zegels (<—»). 
Het papierdoorzicht van de modelvellen is 
bij de 55 en 65 cent III -80/80/40, glansdia-
gonalen -45/45. Het oplagevel van de 55 
cent heeft echter lllp, glansdiagonalen 
-60/40 graden. Het papierdoorzicht van 
het modelvel van de 75 cent heeft pa
pierdoorzicht lllp -60/40. 
De gom Is door Joh. Enschedé aange
bracht: D2b. 

Recente oplagen van de 
Crouwel-emissie 
Het aantal oplagen van emissie-Crouwel 
(cijferzegels) is de laatste twee jaar zeer 

bescheiden gebleven. Voor nadere gege
vens venwijs Ik naar bijgaande tabel. 

Eind 1987, begin 1988 kwam er een nieuw 
nummeringsysteem voor de bestellingen. 
Men schafte de zogenoemde geschiede-
niskaarten af en ging over op een geauto
matiseerd systeem. 

Opvallend is dat voor de 10 cent rolzegel 
en voor de 25 cent velzegel nog steeds 
rastermaat 100 wordt gebruikt; men is bij 
alle andere cilinders immers al in 1977 
overgegaan op rastermaat 125. 

Overziclit van toegekende 
GZV-nummers (vervolg) 
Een deel van de artikelnummers die Groot 
Zegel Verkoop (GZV) hanteert is zichtbaar 
op de velranden van de uitgebrachte 
emissies. Daarnaast hanteert GZV echter 
sinds het eind van 1987 nog een groot 
aantal andere nummers. Voor de volledig
heid geef ik daarvan een overzicht. 

100001 - Zegels In loketvellen 
100001 Juliana Regina ƒ10.-
100002-09 Crouwel 5,10, 25, 40, 45, 50, 55 

en 60 cent 
100010-17 reserve? 
100018-28 Beatnx 65, 70, 75 en 90 cent 

Beatrix ƒ 1.-, ƒ 1.40, ƒ 2.-, ƒ 3.-, ƒ 4.-, 
ƒ 5.- en ƒ 6.50 

100029-32 reserve? 
100033 Huis ten Bosch 55 cent 
100034 Bijzondere vluchten ƒ 1 .-
100035-69 reserve? 
100070 1986 Heemschut 60 cent 
100071-79 resen/e? 
100080 Crouwel 65 cent 
100081-84 Beatrix ƒ 1.20, ƒ 1.50, ƒ 2.50 en ƒ 7.-
100085-
100102 reserve? 
100103-35 zie 'Philatelie' 4/1989 
100136-38 1989 150 jaar NS 55, 65 en 75 cent 
100139 1989 100 jaar KNVB 75 cent 
100140 1989 150 jaar Verdrag van Londen 
100141-43 1989 Kind 55+25, 65-1-35 en 

75-1-35 cent 
100501 -06 Cour ongestempeld, 10, 25,30, 

40, 45 en 50 cent 

100507-10 reserve? 
100511-16 Cour O 10, 25, 30, 40, 45 en 50 cent 
100517-19 1989 Cour 55 en 75 cent; ƒ 7.-
100520-23 1990 Cour 65 cent; ƒ 1.-, ƒ 1,50 en 

ƒ5.-

101001 - Rolzegels (500 en 1000) 
101001-07 Crouwel (1000) 5,10, 25,40, 45, 

50 en 55cent 
101008-09 reserve'' 
101010-11 Beatrix (1000) ƒ 1.-en ƒ 2.-
101012 reserve? 
101013 Crouwel (1000) 65 cent 
101014-15 Beatrix (1000) 75 cent; ƒ 1.50 
101016-17 Beatrix (500) ƒ 2.50 en ƒ 7.-
101018 1986 NAP (1000) 60 cent 
101019 1986 Heemschut (1000) 60 cent 

101101 - Rolzegels (5000 en 10000) 
101101 -03 Crouwel (5000) 10, 45 en 50 cent 
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Overzicht van recente oplagen van de Crouwel-emissie 

Velzegels 
Bestel Bestel- Besteld Datum Eerste Gave 
nmr. datum aantal akkoord aflevering exx. 

Ets- Glans Druk- Ras- Pa- Gom Corr. 
nr. richt, ter pier tand 

10 cent 
822 31-08 

25 cent 
80227 ? 

55 cent 
806 01-06 

65 cent 
823 31-08 
80005 ? 

300000 

? 

300000 

300000 
? 

15/16-10 

21-10 

06-10 
06-10 

09/10-11 
02/04-03 

?-?-87 

?-?-87 

7-10-87 
7-10-87 

7-7-87 
7-7-88 

? 

7 

7 
7 

? 
? 

LR1 

LR1 

LR2 
LR2 

LR2 
LR3 

-70/30 

-60/40 

-60/40 

-45/45 
-70/30 

R 

R 

R 
R 

L 
L 

100 

100 

125 
125 

125 
125 

l l lp 

111-80 

lllp 
¥ 

lllp 
ll lp 

D2b 

D2b 

D2b 
D2b 

D2b 
D2b 

schp 

R 

schp 
schp 

L 
schp 

¥ : Coated Papers Limited 

Rolzegels 
Bestel Bestel- Besteld Datum Eerste Gave 
nmr. datum aantal akkoord aflevering exx. 

Rug- Glans Druk- Ras- Pa- Gom Corr. 
nr. r icht ter pier tand 

10 cent 
80009 14-01 

50 cent 
774 26-03 

55 cent 
738 10-12 
775 26-03 
824 31-08 
70017 07-12 
80008 14-01 

65 cent 
825 31-08 
70019 07-12 
80007 14-01 

10000 

500# 

1000@ 
500@ 
? 

10000 
10000 

10000 
10000 
10000 

01-02 

23/24-04 

19-01 
14-10 
15-10 
-
05-02 

21-12 
-
16/17-02 

18-04-88 

27-04-87 

7-7-87 
7-7-87 
7-7-87 
30-12-87 
13-04-88 

7-7-87 
23-12-87 
20-04-88 

12190 

500#+1 

1025@+1 
? 
? 

10260 
12530 

7 

8790 
12300 

7 

L4 

7 
7 
7 

7 

7 

7 

-60/40 

-45/45 

-45/45 
-60/40 
-60/40 

-60/40 

-70/30 

-70/30 

L 

L 

L 
L 
L 

L 

L 

L 

100 lllp D2b L 

125 lllp D2b L 

125 1-45/45 D2b schp 
125 lllp D2b schp 
125 lllp D2b schp 

125 lllp D2b L 

125 IJlp D2b L 

125 lllp D2b L 

# : rollen van 10.000 @ : rollen van 5.000 
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101104 1985 VW (5000) 50 cent 
101105 1985 (5000) Amsterdam 50 cent 
101106-07 Crouwel (5000) 55 en 60 cent 
101108-13 reserve? 
101114-15 Beatrix (5000) 90 cent; ƒ 1.40 
101116-17 reserve? 
101118 Crouwel (5000) 25 cent 
101119-20 reserve? 
101121 1986 Europa (5000) 70 cent 
101122 Beatrix (5000) 75 cent 
101123 1986 Utrecht (5000) 50 cent 
101124 resen/e? 
101125 1986 Biljart (5000) 75 cent 
101126-27 1986 Delta (5000) 75 en 65 cent 
101128 1986 Dammen (5000) 75 cent 
101129 1987 Huwelijk (5000) 75 cent 
101130 1987 Daklozen (5000) 65 cent 
101131 1987 Leger des Heils (5000) 75 cent 
101132 1986 Heemschut (5000) 60 cent 
101133 Crouwel (10000) 50 cent 
101134 Crouwel (5000) 65 cent 
101135 1987 Veiling (10000) 75 cent 
101136 Crouwel (10000) 55 cent 
101137 Beatrix (10000) 70 cent 
101138 1986 Biljart (10000) 75 cent 
101139 1987 Leger des Heils (10000) 75 cent 
101140-41 Beatrix (10000) 90 en 75 cent 
101142 1988 Australië (5000) 75 cent 
101143 1987 Veiling (5000) 75 cent 

Sommige bijzondere uitgiften zijn - zoals 
uit de opsomming blijkt - zowel in 1000-
als in 5000-rollen verschenen (1986 
Heemschut), of zowel in 5000- als in 
10000-rollen (1986 Biljart 75 cent, 1987 
Leger des Heils 75 cent en 1987 Veiling 
75 cent). 

Gelegenheidsstempels 

5 tot en met 7 mei 1989: 
Kerkrade. Stempel ter gelegenheid van de 
nationale postzegeltentoonstelling Limp-
hila '89 in de Rodahal te Kerkrade. 

200001- Postwaardestukken 
200001-06 reserve? 
200007-09 Briefkaart 55 cent los, blok en 

automaat 
200010-11 resen/e? 
200012 
200013 
200014 

Verhuiskaart 55 cent 
resen/e? 
Briefkaart KNZB 55 cent 

200015-16 resen/e? 
200017 Luchtpostblad ƒ 1 .-
200018-21 resen/e? 
200022 
200050 
200092 

200101-
200101 
200102 
200103 

Postblad 60 cent 
Internationale briefkaart 75 cent 
Intern, antwoordcoupon ƒ 2.50 

Postzegelboekjes 
Postzegelboekje 27a 
resen/e? 
Postzegelboekje 28a 

200104-05 resen/e? 
200106 
200107 

Postzegelboekje 33a 
Postzegelboekje 34a 

200108-09 resen/e? 
200110 
200111 
200112 
200113 

Postzegelboekje 33b 
Postzegelboekje 37 
Postzegelboekje 38 
Postzegelboekje 39 

200217-51 Postzegelmapjes 

200274-
200274 

Velletjes 
1986 Kind 

200275-78 resen/e? 
200279 
200280 
200281 
200282 

1988Filacept 
1988 Kind 
1988 Kortingzegels 
1989 Kind 

" " ' 5 7 M e . ^ ' • ' 

7mel1989: 
Kerkrade. Stempel ter gelegenheid van de 
77e Filatelistendag in Kerkrade. 
7 tot en met 12 mei 1989: 
Noordwijkerhout. Stempel ter gelegenheid 
van het congres van de International 
Council of Homehelp Services in Noord
wijkerhout. 
9mel1989: 
's-Gravenhage. Eerstedagstempel Euro
pazegels 1989 (alleen op NVPH-envelop-
pen). 

i j l n te rna t iona l / /< ï ; ^^ 
Council of ' / J ^ / ' V ' 

|i Homehelp J:~^=^^t' 
'I Services ^ 5 1 / 
h -
I [Congres 1989 
.17-12 mei 
I Noordwijkerhout 

j Q s g r a v e n h a g e Q Q 

5 

19 tot en met 21 mei 1989: 
Hoofddorp. Stempel ter gelegenheid van 
de jubileumtentoonstelling IVIeerpost '89, 
georganiseerd ter gelegenheid van het 
12y2-jarig bestaan van de I.V. Philatelica 
afdeling Haarlemmermeer-Zuid. Te stem
pelen correspondentie zenden aan de di
recteur van het hoofdpostkantoor, postbus 
99310,2130 NA Hoofddorp (op de enve
lop vermelden: 'stempel Meerpost '89'). 
20 mei 1989: 
's-Gravenhage. Ballonvaartstempel '60 
jaar PTT Museum', uitsluitend op post met 
een frankering van f 1.- (75 cent port en 
een extra luchtrecht van 25 cent). 

" " • p u j-« '''nn^' 

00304-07 Jaarcollecties 

Bijzondere stempelvlaggen 

1 tot en met 27 mei 1989: 
Amsterdam, 's-Gravenhage en Utrecht. 
Stempelviag '1929-1989 na 60 jaar Post-

museum nu ptt museum'. Te stempelen 
correspondentie zenden aan de directeu
ren van het postkantoor in genoemde 
plaatsen (adressen vindt u voorin het 
Postcodeboek) onder vermelding van 
'stempelvlag PTT Museum'. 
3 tot en met 31 mei 1989: 
's-Gravenhage. Stempelvlag '40 'Vears 
Council of Europe'. Te stempelen corres
pondentie zenden aan EKP, postbus 
99100, 2500 NA 's-Gravenhage onder 
vermelding van 'stempelvlag Council of 
Europe'. 

( 

^ na 60 laar 
j^' postmusBum 
* nu: 

p t t museum 

Filatelieloketstempels 

5 mei 1989: 
Kerkrade (abdij Rolduc). 
9 mei 1989: 
Drunen (gemeentehuis). 
Valkenswaard (gemeentehuis). 
16 mei 1989: 
Purmerend (Linda I). 

Kerkrade 
-5. V 89-Ö9 

•^. 'e( ie\°^-

Valkenswaard 
, -9. V. 83-03 ^ 
• ' / e.. 

••*.'.e|,eV°'^••■ 

Drunen 
,  9 . V 8903 ^ 
■ ' / tl ■ 

*. 
Purmerend 

^ 15. V. 8909 , 
•■^.',elie\°

Bijzonder viuchtstempel 

3 juni 1989: 
De Cocksdorp: postvlucht TexelSoester
berg ter gelegenheid van het vierde ISA
CARlustrum. Te stempelen correspon
dentie (porto ƒ 0.75 plus ƒ 0.25 luchtrecht) 
moet uiterlijk 30 mei zijn gezonden aan de 
directeur van het hoofdpostkantoor te Den 
Helder, Postbus 99820,1780 NA Den Hel
der, onder vermelding van 'Stempel ISA-
CAR'. 

r&n 
POSTVlUCMITEXa SOESTfHBE^Gl 

I S A w) C A R 
OE COCKSOORP ] JUNI <9lt 
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Tot nu toe 
heeft u onze 
schitterende vei 
lingcatalogus gratis 
ontvangen. Deze service" 
willen wij graag voortzetten, 
ondanks de enorme kosten die 
hieraan verbonden zijn. 
Wij hebtien een voorstel aan onze 
tevreden inzenders en kopers: Deel 
mee in de kosten en maak ƒ10,- per 
catalogus of ƒ 25,- per jaar over op Post
bank nr. 5119708, Rabobank 31.48.27.013 of Amro-Bank 49.67.54.777 

Alle informatie 
en aanvraag veiling-

' catalogus: 
"Tot ieders tevre

denheid" 
veiling van postzegels | 

en munten 
Postbus 175,6940 AB Didam 

Nieuw telefoonnr. 08347-4135 
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Thematische filatelie 
in beweging (1) 
Van de hoofdstromingen die de wereld van de postzegelverzamelaar oeneersen 
roert vooral de thematische filatelie zich sterk. De toenemende populariteit van 
het thematisch verzamelen en het feit dat er met ingang van dit jaar in ons land 
een nieuw thematisch reglement van kracht is dragen daartoe bij. De heer T.H. 
Slem uit Rozendaal belicht deze ontwikkelingen in een korte serie artikelen, waar
van u de eerste aflevering hieronder aantreft. 

De thematische filatelie mag zich in Ne
derland in een toenemende belangstelling 
verheugen. Op sommige districtstentoon
stellingen vormen thematische inzendin
gen al veertig procent van het totaal. In 
1988 is voor de beoordeling op internatio
nale tentoonstellingen het nieuwe Thema
tische Reglement^ van kracht geworden. 
Als aanvulling op dit reglement heeft de 
Thematische Commissie van de Federa
tion Internationale de Philatelie (FIP) de 
zogenaamde Richtlijnen opgesteld^. An
ders dan voor sommige andere tentoon
stellingsklassen zijn de Richtlijnen geen 
eenvoudige samenvatting, maar geven ze 
een gedegen en uitgebreide toelichting op 
het Reglement. In Nederland is het 
nieuwe Reglement officieel op 1 januari 
1989 ingevoerd. Al met al genoeg rede
nen om wat uitgebreider in te gaan op de 
nieuwe ontwikkelingen in de thematische 
filatelie, met name omdat hierover in ons 
land (helaas) nog veel misvattingen en 
vooroordelen blijken te bestaan. 

Een vleugje geschiedenis 
Het nieuwe Thematische Reglement en 
de Richtlijnen vormen de weerslag van de 
gestadige en geleidelijke ontwikkeling die 
de thematische filatelie tot een volwaar
dige tak van de filatelie hebben gemaakt. 
Het begon allemaal na de Tweede We
reldoorlog, toen sommige filatelisten wa
termerk, tanding en plaatfouten van post
zegels minder interessant begonnen te 
vinden dan de afbeelding. Dat was hele
maal niet zo vera/onderlijk. Elke filatelist 
die al in zijn jeugdjaren met het verzame
len van postzegels begon kan zich nog 
wel herinneren hoe fascinerend die af
beeldingen uit verre en vreemde culturen 
konden zijn. 
Het beeld werd dus voor sommige filatelis
ten de hoofdzaak. Vandaar de naam: 
öee/cffilatelisten. Verscheidene postorga-
nisaties haakten gretig in op deze nieuwe 
ontwikkeling in de filatelie : ze kwamen 
met een vloed van kleurige 'plaatjesze
gels'(1). 
Voor andere filatelisten was het beeld niet 
zozeer belangrijk als wel de reden van uit-

ifte. Zo kwamen er bij voorbeeld verza-
elaars van 'Verenigd Europa', 'UPU' en 

Rode Kruis'. 
eze nieuwlichterij werd door de FIP niet 
eweldig serieus genomen. Die houding 

eidde zelfs tot de oprichting van een alter-
atieve filatelistische wereldorganisatie 
oor 'constructieve filatelie': de Fl PCO. De 
eschiedenis van deze opwindende peri-
de is elders uitvoerig beschreven^. In 

1964 kwam alles toch nog op zijn pootjes 
terecht: de FIPCO ging op in de FIP en in 
1972 kwam een Thematisch Reglement 
tot stand dat jarenlang de inhoud van de 
thematische filatelie heeft bepaald. 

Onderweipverzamelingen en 
thematisclie verzamelingen 
In het Thematische Reglement van 1972 
werd een onderscheid gemaakt in twee 
categorieën. 

Documentaire verzamelingen (door onze 
Belgische taaigenoten terecht veel beter 
onderwerpverzamelingen genoemd) be
vatten uitsluitend materiaal dat betrekking 
heeft op één bepaald onderwerp. Dit ma

teriaal wordt vervolgens geografisch (naar 
land) en/of chronologisch geordend. In dit 
opzicht verschillen onderwerpverzamelin
gen weinig van traditionele verzamelingen 
die eveneens naar land en vervolgens 
naar jaar worden opgezet. Typische on
derwerpverzamelingen zijn bij voorbeeld 
'Verenigd Europa', 'Olympische Spelen' 
en 'Postzegel op postzegel'. 

Bij de tliematische verzamelingen wordt 
getracht met behulp van het filatelistische 
materiaal een thema te ontwikkelen, een
voudiger gezegd: een verhaal te vertellen 
of een stelling te bewijzen. Dit verhalende 
of argumenterende element is karakteris
tiek voor een thematische verzameling. 
Het biedt de verzamelaar de mogelijkheid 
zijn persoonlijke denkbeelden en ideeën 
duidelijk naar voren te brengen. 

Het verschil tussen onderwerp (documen
taire) verzamelingen en thematische ver
zamelingen kan misschien het best ver
duidelijkt worden door een verzameling te 
vergelijken met een boek. 
Een onderwerpverzameling kan dan ver
geleken worden met een woordenboek of 
een telefoonboek. De volgorde van de 
hoofdstukken wordt bepaald door het alfa
bet, een wijze van ordenen waarop de sa
mensteller vrijwel geen invloed kan uitoe
fenen. De trefwoorden vormen te zamen 
een lange opsomming zonder dat de in
houd onderling samenhangt. 
Een thematische verzameling kan worden 
vergeleken met een roman, een reisbe
schrijving of een leerboek. De keuze en de 
volgorde van de hoofdstukken geschiedt 
naar het inzicht en de persoonlijkheid van 
de auteur. De hoofdstukken hebben een 
duidelijk onderling verband, hetgeen tot 
uiting komt in de volgorde waarin zij zijn 
gerangschikt. 

Het verschil tussen onderwerpverzamelin
gen en thematische verzamelingen blijkt 
soms al duidelijk uit de gekozen titel (zie 
tabel 1). 
Uit vergelijking van de titels blijkt dat een 
thema weliswaar gebaseerd kan zijn op 
een onderwerp, maar dat in een echte the
matische verzameling de eigen persoon-

Tabel 1 - Onderwerpverzamelingen en thematische verzamelingen 
Onderwerpverzameling 

Honden 
Rijst 
Textiel 
Zeilschepen 
Olympische Spelen 
Verenigd Europa 
Het wereldvluchtelingenjaar 
Het jaar van de vrouw 
Kerstmis 
Schilderijen 

Thematische verzameling 

De hond, onze beste vriend en helper 
Van rijstkorrel tot rijsltafel 
De geschiedenis van de textielindustrie 
Het zeil, een geschiedenis van de mens en de techniek 
Politiek en Olympische Spelen 
Europa: idee en werkelijkheid 
Het vluchtelingenprobleem 
De emancipatiebeweging 
De boodschap van Kerstmis 
De Europese schilderkunst 
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lijke visie van de verzamelaar duidelijk 
naar voren komt. Door het verhalende ka
rakter en de belichting vanuit een be
paalde gezichtshoek kan In een themati
sche verzameling vaak matenaal worden 
opgenomen dat ogenschijnlijk weinig of 
niets met een bepaald onderwerp te ma
ken lijkt te hebben. Hierop zal later nog 
nader worden ingegaan. 

Van het oude naar het nieuwe 
Thematische Reglement 
Na de invoering van het Thematisch Reg
lement van 1972 kwam in de loop der ja
ren een ontwikkeling op gang waarbij het 
onderscheid tussen ondenwerpverzame
lingen en thematische verzamelingen ge
leidelijk vervaagde. In ondenwerpverza
melingen werd steeds meer thematische 
informatie ondergebracht. Zo bleek dat 
een verzameling 'UPU' geheel op themati
sche wijze kon worden gepresenteerd''. 
Aan de andere kant zag men dat themati
sche verzamelingen door het speuren 
naar beter en interessanter filatelistisch 

Afbeelding 2  'De auto zet de wereld op zijn kop' 
(Panamenkaanse tentoonstelling, Verenigde Staten, 
1901); een zeldzaamtieid uit de klassieke filatelie (col
lectie W E J van den Bold) 

materiaal aanzienlijk aan filatelistisch ge
halte wonnen (2). 
Deze geleidelijke ontwikkeling heeft haar 
natuurlijke voltooiing gevonden in het 
nieuwe Thematische Reglement van 
1985, waarin alleen nog maar plaats is 
voor thematische verzamelingen. De mo
gelijkheid tot een geografisch/chronologi
sche opzet zoals nog bij bepaalde onder
werpverzamelingen werd gezien, is hier
mee komen te vervallen. Wat betreft de 
opzet van de verzamelingen is daarmee 
de laatste verbinding tussen de traditio
nele en de thematische filatelie verbroken. 

Een thematische verzameling houdt in: 
 geen geografische ordening maar een 
thematische ordening; 
 geen series van gelijksoortige zegels 
maarfilatelistische elementen van uit
eenlopende aard; 
 geen langdradige opsommingen maar 

de continuïteit van een thematisch ver
haal. 

De aantrekiceiijkheid van 
de thematische filatelie 
De thematische filatelie heeft, zoals de 
naam al aanduidt, een tweetal aspecten: 
het thematische aspect en het filatelisti
sche aspect. Beide aspecten hebben aan
trekkelijke kanten. 
Het thema dat wordt gekozen is vaak 
nauw verbonden met het beroep van de 
verzamelaar, een hobby of een ander veld 
van interesse. De thematische filatelie sti

muleert tot studie en verdere verdieping. 
Ze daagt uit tot het vormen van een eigen 
mening over of een eigen kijk op een be
paald onderwerp. Ze pnkkelt op deze 
wijze de creativiteit en verbeeldingskracht. 
Wat betreft het filatelistische aspect wor
den de thematische verzamelaar, mits hij 
vast houdt aan de algemeen geldende fi
latelistische regels, vrijwel geen beperkin
gen opgelegd: 
 Geen geografische beperking: niet al
leen Nederland, niet alleen (West)Europa, 
maar de gehele wereld staat open. 
 Geen beperking in tijd: de gehele filate
lie, vanaf de eofiiatelie via de klassieke en 
semiklassieke periode tot aan de mo

BELGICA 82 

B R U S S E L 
1H9 December 

BRUXELLES 
1119Décembre 

Le Bureau des IXIigiences 
du Canton de Vaud 

■0^1 

et Messafferies 
ä Geneve, 

a recu de yii//i^^^ if^^'SgXtf^^^. 

un ^diei/iy''e'x<!^'^<^^ 'Vïtleur indiquée <PoU^^ 

pour être expédié ä Tsl/xn^tic^^ C^stuf' 

sauf accident et force majeure j.vü qu'oirne gararriit qae la fidélité des Offices 
des Poates, des Messagers et Postillons, le bon conditionnement extérieur, 
et mojennant que les reclamations se fasseiit par ecrit dans I'intervalle de 
trois mois. Pour ie Bureau des Diligences et MessagerUs, 

Afbeelding 3  De diligence De diligence afgebeeld op een blok, uitgegeven ter gelegenheid van Belgica 82 
(boven) Als contrast een ontvangstbewijs voor postverzending per diligence (Zwitserland, 1837) Twee filatelisti
sche elementen met een leeftijdsverschil van 145 jaar 

Le Bureau des IXIigiences 
du Canton de Vaud 

■0^1 

et Messafferies 
ä Geneve, 

a recu de yii//i^^^ if^^'SgXtf^^^. 

un ^diei/iy''e'x<!^'^<^^ 'Vïtleur indiquée <PoU^^ 

pour être expédié ä Tsl/xn^tic^^ C^stuf' 

sauf accident et force majeure j.vü qu'oirne garantït qae la fidélité des Offices 
des Poates, des Messagers et Postillons, le bon conditionnement extérieur, 
et mojennant que les reclamations se fasseiit par ecrit dans I'intervalle de 
trois mois. Pour ie Bureau des Diligences et Messageries, 
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derne periode met de meest recente uitgif
ten, staat ter beschikking 
- Geen beperking in filatelistische elemen
ten postzegels, postwaardestukken, 
luchtpost, gedesinfecteerde post, eofilate-
listische bneven, aantekenstroken op 
brief, internationale antwoordcoupons, te
legrammen - kortom het hele scala van 
de filatelie kan in een thematische verza
meling worden gebruikt Deze veelzijdig
heid kan in een thematische verzameling 
soms leiden tot verrassende contrasten 
(3) 
Het IS echter vooral de mogelijkheid tot 
combinatie van twee hobby's die de the
matische filatelie een uniek karakter geeft 
en die haar voor velen zo aantrekkelijk 
maakt 

Veizamelen en 
tentoonstellen 
Gezien de bijna onbegrensde mogelijkhe
den van de thematische filatelie is duide
lijk dat aan het tentoonstellen van themati
sche verzamelingen beperkingen moeten 
worden opgelegd Die beperkingen zijn 
vastgelegd in het Thematisch Reglement 
Met enige regelmaat wordt hierover in 
woord of geschnft - ook in f ilatelistische 

periodieken - enig ongenoegen geuit 
Dit ongenoegen is met op zijn plaats 
Niemand 'moet' volgens het reglement 
verzamelen Eenieder is vrij te verzame
len naar eigen inzicht, naar eigen genoe
gen en naar eigen portemonnee Pas op 
het moment dat een verzamelaar besluit 
deel te nemen aan een tentoonstelling 
met jurenng wordt hij of zij gebonden aan 
de daarvoor geldende spelregels 
Deze situatie is geheel vergelijkbaar met 
die bij vele sporten Eenieder is vrij thuis 
gezellig een potje schaak te spelen Gaat 
het echter om een officiële wedstrijd, dan 
kan een schaker nu eenmaal met zo maar 
een stuk aanraken zonder gevolgen, en is 
zijn denktijd beperkt tot een vastgesteld 
maximum Kinderen die op een grasveld 
tegen een bal schoppen hebben hun ei
gen spelregels Een voetbalwedstrijd in de 
derde klasse amateurs KNVB heeft echter 
dezelfde officieel vastgestelde spelregels 
als de finale om het wereldkampioen
schap Het IS ook met ongebruikelijk dat 
de spelregels van een bepaalde sport 
enigszins worden gewijzigd als men ver
wacht dat daarmee de sport aan aantrek
kelijkheid wint 
Door deel te nemen in de concurrentie-
klasse van een tentoonstelling stemt 
een verzamelaar in met de daarvoor gel

dende regels Voor de verzamelaar moet 
het een uitdaging zijn om binnen deze re
gels op basis van studiezin en speurwerk 
een maximum aan thematische kennis, fi-
latelistische kennis, creativiteit en oor
spronkelijkheid te tonen 
In het vervolg van dit artikel zullen de spel
regels van het nieuwe Thematische Reg
lement aan de hand van de vier belangrijk
ste critena de revue passeren 
Dr. T.H. Siem, Rozendaal 

(wordt vervolgd) 

Literatuur: 
' FlP-reglementen voor de beoordeling van in
zendingen op internationale tentoonstellingen 
Bijzondere regels thematische inzendingen 
(Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigin
gen 1988) 

Richtlijnen bij de bijzondere regels voor de 
beoordeling van thematische inzendingen op 
FlP-tentoonstellingen (Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen, 1989) 
^ E Schlunegger Einfuhrung in die Motivphila-
telie (Richard Borek Philathek 1978) 
'' J F Naaijer De weerslag van de besluiten 
van de Wereldpostunie op het filatelistisch ge
beuren (Postzegelvereniging VN-VE, 1985) 

Kilowaar: waar 
voor uw geld? 

Enkele jaren geleden testte 
'Philatelie' een vrij dure kilo 
Zweden Ditmaal was een 
goedkope kilo Frankrijk aan de 
beurt De omschrijving luidde 
'Frankrijk met groot formaat en 
hoge waarden, nieuw', de prijs 
was zeventig gulden, exclusief 
verzendkosten Wat zat er zo 
ongeveer in*? 

Veel nieuw 
Er zat - zoals de omschrijving 
al voorspelde - inderdaad veel 
nieuw' in, maar dat was meer 
veel' dan 'veel waarde' En
kele duizenden zegels van het 
ype Liberté mogen dan mis-
chien samen wel een catalo-
uswaarde van duizenden 
ranken hebben, maar in feite 
s het bundelwaar Van de 'be
ere' waarden, zeg maar de 
egels die minimaal voor een 
aar frank per stuk genoteerd 
taan (en dat is in feite nog met 

zo kostbaar), waren er relatief 
maar weinig in de onderzochte 
kilo te vinden 
Het was ovengens duidelijk 
dat de kilo ook oudere waar 
bevatte Van de aangetroffen 
zegels waren de oudste de 
Yvert-nummers 108,111 en 
116 De beste zegels zaten m 
feite bij die groep oudere ze
gels Het 'topnummer' was 
Yvert 281 a - cataloguswaarde 
175 frank - gevolgd door twee 
maal nummer 291 (te zamen 
110 frank) en vervolgens num
mer 133 (40 frank) De ge
noemde nummers waren alle 
onafgeweekt en hadden dus al 
die jaren onherkend ergens 
tussen gezeten 
Uit modernere tijden kwam 
luchtpost nummer 35 (20 
frank), daarmee hadden we de 
zegels met een catalogus
waarde hoger dan 7 50 frank 
dan ook meteen gehad In de 

kilo zaten slechts drie 'schilde
rijen', twee 'filmartiesten' en 
géén 'commumcatie'-zegels 
BIJ elkaar was de oogst 381 
verschillende zegels van 
Frankrijk en 474 stuks 'groot 
formaat' - waarbij ook zegels 
die in feite met beter waren 
dan 'bundelwaar' 
Er zat slechts eén toeslagze-
gelindekilo nummer 1707 
Enkele luchtpostzegels, voor-
afstempelingen, strafport- en 
soldatenzegels - in totaal 26 
verschillende - gaven nog een 
beetje kleur, maar de buik van 
het geheel werd toch gevormd 
door de Liberté's, waarvan er 
enige duizenden aanwezig 
waren Het buitenlandse aan
deel bedroeg 68 stuks en ver
tegenwoordigde een catalo
guswaarde van ruim 100 frank, 
éen zegel van Australië nam 
daarvan elf frank voor zijn re
kening, maar die had een rol
stempel 
Ik vond wel 'haantjes', maar 
géén 'goudhaantje' Ovengens 
blijkt Michel de enige catalo
gus te zijn die vermeldt dat bij 
de haantjes ook exemplaren 
met 'witmaker' voorkomen die 
als zodanig oplichtten 
Conclusie veel zegels en veel 
werk Wie Frankrijk verzamelt 

in gebruikte toestand vindt er 
allicht wat bij Wie veel tijd 
heeft kan er plezieng mee be
zig zijn Maar een 'goudmijn' is 
het beslist met Dat is echter 
voor die prijs ook met te ver
wachten Fl. 

Boeken
plank 

Philexcatalogi 1989 van België, Ne
derland en Luxemburg; zwart/wit i l 
lustraties, formaat 11.5x15 cm. 
Kenneli|k is het Benelux-gebied voor 
Philex te klein om de catalogi van de 
dne betrokken landen in kleur uitte 
voeren Dat is jammer vi/ant de prijs/ 
prestatieverhouding wordt er enigszins 
nadelig door beïnvloed De afbeeldin
gen in de boekles zijn overigens prima 
Als geïllustreerde checklist voldoen de 
catalogi uitstekend 
Uitgegeven door Philex Verlag Keulen 
(Bondsrepubliek Duitsland) Verkrijg
baar via Lindner Falzlos Nederland 
Tjalkkade 8 5928PZVenlo telefoon 
077-822699 Prijzen Nederlanden 
Luxemburg/ 8 25 België/ 10 50 
(alle prijzen per apart deeltie) 



312/Philatelie mei 1989 
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met drie sjablonen - 2,5, 3,5 en 5,0 mm 
bijzonder geschikt om uw motiefverzameling 
van tekst te voorzien 
bestelnr. 8020030 
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'<mE-^Ä ISACAR Comité # 2 0 ^ 
N e d e r l a n d iseg \ j a a r ^ IQSS 

Bijzondere Postviucht  3 juni 1989  TEXEL  SOESTERBERG 

Wederom een grootse nationale luchtvaartrally onder de codenaam: LUSTRUM ISACAR 1989 
In 1987 vlogen er 152 vliegtuigen mee aan deze door "Isacar Nederland" georganiseerde rally. 

De poststukken zullen worden vervoerd o.a. door het vliegtuig: P H  P C V 

met als Vlieger: Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden 
en Navigator: Martin Schröder 

Overige poststukken zullen worden vervoerd per KLMHelicopter, die eveneens bij de vliegrally is ingeschakeld. 

LUSTRÜl ISACAR 1989 

' TEXEL 

\ <^ 
\ SOESTERBERG 

r  ^ ^ ^ 
POSTVIUCHT TEXEL SOESTERBERG 

I SÄMiTCÄ R 
DE COCKSDORP 3 JUNI 1989 

held 
• ^s unden 

"CV 

N̂  4722 ♦ 
• Alle officiële covers van het Isacar Comité worden voorzien van een bijzondere poststempel (zie 

afb.) + aankomststempel Soesterberg met datum  uur van landing. 
• Cover Isacar Comité bedrukt in licht/donkerblauw + goudfolie. 
• Alle Isacar covers worden voorzien van volgnummer en hebben beperkte oplage!!! 
• Uitgifteprijs ƒ 10- per cover. Zolang de voorraad strekt. 

'Molenreeks 
LP. 5 

Reserveer tijdig deze officiële 
cover bij uw liandelaarü! 

'Molenreeks' 
LP. 5 

Indien niet verkrijgbaar bij uw postzegelhandelaar: door storting ƒ 11,50 (incl. portokosten) op Postgiro 
3255307 t.n.v. ZAANSTAD/ISACAR Comité - postbus 16 - Assendelft, onder vermelding: 
Cover Isacar L.P. 5 - waarna toezending z.s.m. zal plaatsvinden - Zolang de voorraad strekt. 

• Voor informatie namens Isacar Comité: Tel.: 02987 - 1890. 
* Correspondentie adres: Isacar Comité Nederland, Linnaeusparkweg 41, 1098 CP Amsterdam 

(Wgm), tel.:020-939131. 
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Brief belast met port nr 25 taxatie ƒ 6 5 -

Uit ons aanbod eerste 
emissie nr 2 met luxe 

Heerenveen A 
taxatie ƒ 90 -

Uit ons aanbod Mexico 
Collectie Revolutie met vele 
opdrukvaneteiten en schaarse 
brieven 
taxatie/ 1000-

POSTZEGELVEILING 

Runmono 
Onze 10de veiling vindt plaats op 

zaterdag 3 juni 1989 
in de "DOELEN" te Rotterdam. 

- Met een gevarieerd aanbod Nederland 
& Gebieden w o losse nummers 
met zeldzame variëteiten, partijen van 
ƒ 3 0 - tot ƒ 3000-, brieven etc 

- een solide aanbod China en Japan waar
onder goed klassiek materiaal 

- een interessante inzending Mexico met 
schaars aangeboden materiaal 

- met uitgebreide sectie posthistone met 
bneven uit velerlei landen 

b.v. 

VRAAG ONZE GRATIS 
CATALOGUS AAN 
POSTBUS 2859 
3000 CW ROTTERDAM 
TEL.010 -4 67 24 33 

Inzenden voor de veiling van 2 september 
IS mogelijk tot 1 juli a s 
GUNSTIGE INZENDVOORWAARDEN 
WIJ ZOEKEN VOORAL partijen Nederland & 
gebieden, posthistone en Azie voor ons 
gespecialiseerd koperspubliek Keunng van 
klassiek matenaal Japan nu tegen een 
gereduceerd tarief Bel voor informatiei 

Combinatie middenstuk ongetand taxatie ƒ 200 -

Japanse bezetting postwaardesfuk met censuurstempel taxatie ƒ 200 -

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel 03465-6 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 
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Kinderspelen: vrolijk thema op 
de Europazegels van 1989 
Na een lange periode waarin symbolische afbeeldingen de 
boventoon voerden werden de Europazegels de laatste jaren' 
vooral aan serieuze onderwerpen gewijd. Het voor dit jaar 
gekozen thema  'kinderspelen'  betekent een welkome af
wisseling. De heer D. Veenstra uit Buitenpost schetst in het 
nu volgende artikel de filatelistische aandacht die in de loop 
der jaren aan dit thema werd besteed. 

Wie vrolijke postzegels zoekt 
en daarbij dicht bij huis wil blij
ven is vooral aangewezen op 
kinderpostzegels. Speelse ze
gels zijn weliswaar ook in Eu
ropa in opmars, maar we vin
den ze toch vooral in andere 
werelddelen. In dat opzicht 
slaat de Nederlandse kinder
postzegelserie uit 1984 van 
striptekenaar Joost Swarte 
geen slecht figuur. Het is dan 
ook zeker geen toeval dat de 
zegel van vijftig cent uit deze 
serie indertijd de Premio Asi
ago kreeg, een prijs die jaar
lijks door de Noorditaliaanse 
plaats Asiago wordt toegekend 
aan een zegel met een fraai 
artistiek ontwerp. 
Dankzij het Europazegel
thema voor 1989, 'kinderspe
len', wordt het beschikbare ar
senaal nu behoorlijk uitge
breid. Overigens zijn de zegels 
op dit thema niet alleen maar 
vrolijk. Spelen is voor de ont
wikkeling van kinderen immers 
van groot belang. 
Kinderspel en speelgoed zijn 
rijk aan variatie; ze zijn door de 
eeuwen heen steeds aan ver
anderingen onderhevig ge
weest. 

In dit artikel vindt u de neerslag 
van een beperkte filatelistische 
verkenning van het thema 'kin
derspelen'. De nadruk ligt 
daarbij op de kinderpostzegels 
van Nederland, de Neder
landse Antillen en Suriname; 
andere besproken zegels zijn 
'toevalstreffers' uit de stock
boeken van een thematisch 
verzamelaar of zijn afkomstig 
uit de Europazegelemissies 
van dit jaar. Omdat het be
schikbare filatelistische materi
aal nogal omvangrijk is, moest 
bij de illustraties noodgedwon
gen een selectie worden ge
maakt; niet alle besproken ze
gels zijn dus afgebeeld. 

Kinderspelen in 
vele soorten 
Het is onbegonnen werk een 
compleet beeld te geven van 
kinderspelen door de jaren 

heen; dat zou het herschrijven 
van handboeken op dit terrein 
betekenen. Daarom beperken 
we ons hier tot enkele groepen 
veel voorkomende spelen. 

Loopspelen 
De Europazegels van 
Liechtenstein van dit jaar ge
ven een goed voorbeeld van 
loopspelletjes. Eén zegel is 
gewijd aan het spel kat en 
muis (1). De muis staat in de 
cirkel, de kat erbuiten; de kat 
moet proberen de muis te pak
ken te krijgen, maar de kinde
ren in de cirkel proberen dat te 
verhinderen. Volop beweging 
dus. 

Tot de loopspelen behoren 
ook krijgertje, verstoppertje, 
zakdoekje leggen en drie is te 
veel. Ook Stöckleverband 
hoort erbij (2). Het spel is een 
mengeling van krijgertje en 
verstoppertje spelen; drie te
gen elkaar geplaatste stukken 
hout vervullen de functie van 
verlospaal. 
Een niet met name genoemd 
loopspel is afgebeeld op een 
Surinaamse kinderpostzegel 
uit 1974. Op een kinderzegel 
uit 1951 van de Nederlandse 
Antillen zien we het spel witte 
zwanen, zwarte zwanen (3). 
Hoewel vliegeren in ons land 
bepaald niet in onbruik is ge
raakt (zelfs volwassenen zijn 
er soms van 'in de wolken') is 
dit spel niet op een Neder
landse zegel afgebeeld. Dat 
gemis wordt gecompenseerd 
door een zegel van Suriname 
uit 1967 (4) en door kinderze
gels van de Nederlandse Antil
len uit 1951 (5) en 1978. Een 

mooie aanwinst op dit gebied 
vormt één van de drie Europa
zegels die Portugal dit jaar uit
geeft (6). 
Een variant op het vliegeren is 
het 'oplaten' van vliegtuigjes, 
te zien op een Nederiandse 
zegel uit 1954 (jeugd en lucht
vaart), maar ook op zegels van 
China (7), Hongarije en Roe
menië. 

Bewegingsspelen 
Als eerste kennismaking met 
de categorie bewegingsspelen 
geven we een voorbeeld uit 
Guernsey, namelijk het spel Lé 
Cat (8). Een dikke, aan beide 
einden gepunte stok wordt op 
de grond gelegd. De kinderen 
moeten met een bezemsteel 
één van de punten zien te ra
ken; wie de stok het verst laat 
springen heeft gewonnen. Het 
spel wordt ook op andere 
Britse eilanden gespeeld; het 
is daar bekend als Tip Cat. 

Alle CEPTadministraties is gevraagd of zij het 
Europazegelthema 1989 willen invullen met 
vanouds bekend speelgoed of met oude kinderspe
len die ook nu nog worden gespeeld. Het doek Kin
derspelen van de Vlaamse schilder Pieter Bruegel 
de Oude (bijgenaamd 'BoerenBruegel') is een 
ware staalkaart van kinderspelen uit vroeger tijden. 
Het moet een feest van herkenning zijn voor de 
oudere lezers van 'Philatelie'. België gebruikte in 

1967 de serie 'Solidariteitszegels' voor het afbeel
den van een centraal fragment van dit schilderij, dat 
over zes zegels werd 'verdeeld'. Het door onze 
zuiderburen gehanteerde doorloopprincipe werd 
(helaas) niet overgenomen door Suriname, toen 
dat land in 1971 vijf kinderzegels uitgaf met daarop 
vijf gedeelten van het schilderij van Bruegel. Toch 
vormt de Surinaamse serie een prima aanvulling op 
het Belgische blok van zes. 

SURINAME ' : ■] SURINAME . 
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Een aparte manier van bewe
gen Is steltloper!. Kinderen die 
dat doen zijn te vinden op kin
derzegels van Nederland (9) 
en Suriname (10). 
Vroeger was ook hoepelen 
(11) erg populair; dit spel is 
heel nostalgisch afgebeeld op 
een Nederlandse kinderzegel 
uit 1974. Verder zijn twee hoe
pelende kinderen te zien op 
een kinderpostzegel die de 
Nederlandse Antillen in 1951 
uitgaven (12). Suriname 
beeldde het spel zelfs twee 
maal op zegels af, namelijk In 
1964 en 1971 (13). 

Springspelen 
Tot de springspelen behoren 
onder meer hinkelen, touwtje 
springen en haasje over. 
Bokspringen komt voor op een 
van de Belgische zegels uit 
1967 die samen het schilderij 
'kinderspelen' van Pieter Brue
gel vormen, alsook op een Su
rinaamse zegel uit 1971 (zie 
kader). Op de kinderpostzegel 
uit 1951 van de Nederlandse 
Antillen wordt het haasje over 
genoemd. Een Nederlandse 
kinderpostzegel uit 1958 laat 
bokspnngers zien (14), net als 
een van de Europazegels die 
het eiland Man dit jaar uitgeeft. 
Ook het hinkelspel is heel be
kend; we vinden het onder 
meer op een Sunnaamse kin
derzegel uit 1968. Een aan
winst in deze categorie is een 
zegel die als titel Lé Colima
chaön draagt (15). Op Guern
sey tekenen de kinderen geen 
vakken met nummers op de 
grond, maar een spiraal met 
een cirkel in het midden. De 
steen moet dus in ronde banen 
worden vooruitgeschopt. 
Finse kinderen hinkelen net 
als de Nederlandse; dat blijkt 
uit een van de twee Finse Eu
ropazegels van dit jaar (16). 
Op één van de vier zegels 
die Jersey uitgeeft zien we een 
hinkelend meisje (17); het spel 
heet daar hopscotch. Ook in 
San Marino wordt het hinkelen 
beoefend, zij het dat men daar 
spreekt van Saltarello (18). 
Van de springspelletjes heeft 
touwtje springen een lange tra
ditie. Je kunt het alléén doen 
zoals het meisje op de Neder
landse kinderzegel uit 1958 
(19)  maar ook met meer kin
deren (20). Op de zojuist be
sproken zegel van Man zien 
we een meisje dat in haar een
tje touwtje springt; bovendien 
wordt een springtouw gebruikt 
als een soort randversiering 
die over twee zegels door
loopt; in een lus is het portret 
van koningin Elizabeth onder
gebracht. Nóg een touwtje 
springend meisje vinden we op 
een Europazegel uit de serie 
die Monaco dit jaar uitgeeft. 
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Werpspelen 
Tot de meest bekende voor
beelden van werpspelen be
hoort het knikkeren. We zien 
het spel op een kinderzegel 
van Suriname uit 1967 (21), 
maar ook op een zegel uit de 
even hiervoor genoemde serie 
van Monaco. 
Bikkelen is een broertje van 
knikkeren (22). Een bikkel is 
een kootbeentje van een scha-
pepoot of een daarop gelijkend 
metalen voorwerp. Vrijwel 
iedereen kent het gezegde 'zo 
hard als een bikkel'. Bikkelen 
bewijst dat kinderspel vroeger 
dichter bij de natuur stond dan 
nu. Niet alleen werd er veel 
meer buiten gespeeld, maar er 
werd ook veel meer gebruik 
gemaakt van materiaal dat in 
de natuur voorhanden was. 
Vele balspelen zijn ook werp
spelen, zoals het kaatseballen 
(23). Balspelen zijn ook te vin
den op een van de Bruegelze-
gels van Suriname uit 1971. 

Nabootsingsspelen 
Voorbeelden van nabootsings
spelen zijn betrekkelijk 
schaars. Op een Nederlandse 
kinderzegel uit 1959 is een 
jongetje te zien dat Indlaantje 
speelt en in 1964 gaf ons land 
een zegel uit die een maske
rade toont (24). We hebben 
echter geen zegels met kinde
ren die schooltje, doktertje of 
moedertje spelen. Misschien 
mogen we zegels met kinde
ren die aan het koken zijn tot 
deze categorie rekenen (25). 

Zand en water 
Vanouds is de combinatie 

zand en water favoriet bij kin
deren. Pootje baden, zandkas
telen bouwen en talrijke an
dere mogelijkheden maken 
een bezoek aan strand, duin of 
plas tot een feest. Toegege
ven, de 'tropische zwempara
dijzen' zijn tegenwoordig een 
geduchte concurrent, juist om
dat ons klimaat allesbehalve 
'tropisch' is, maar het dagje-uit 
naar 'zand en water' zal altijd 
blijven. 
Op een kinderzegel van de 
Nederlandse Antillen uit 1961 
zien we een jongetje aan het 
strand, terwijl een Neder
landse kinderzegel uit 1954 
een jongen in het water met 
een bootje toont. Datzelfde 
motief zien we op één van de 
Europazegels die Portugal dit 
jaar uitgeeft (26). 

Winterplezier 
Sneeuw en ijs dreigen in ons 
land een zeldzaam natuurver
schijnsel te worden, zoals 
onze jongste 'winter' aantoont. 
Vroeger was dat wel anders. 
De serie kinderzegels die Ne
derland in 1948 uitbracht bevat 
twee winterse zegels: de acti
viteiten sleeën (27) en schaat
sen (28) zijn erop vereeuwigd. 
Er zijn ook landen waar de 
jeugd elk jaar verzekerd is van 
sneeuw- en ijspret, bij voor
beeld Finland. Begrijpelijk dat 
er op een van de twee Europa
zegels die dat land dit jaar uit
geeft een kind met slee voor
komt (29), in dit geval een heel 
modern, bestuurbaar type! 
Leuk is ook een van de Euro
pazegels van San Marino (30), 
die een Liscla tot onden«erp 

heeft (een soort voorloper van 
de bobslee). 

Dieren als speelkameraad 
Dieren oefenen op kinderen 
doorgaans grote aantrekkings
kracht uit. Hoeveel ouders 
zwichten er niet voor de 
smeekbede van een kind om 
zo'n lief speelkameraadje? Of 
het een kat, hond, konijn, ham
ster of iets anders wordt hangt 
vaak af van de woonsituatie; 
op het platteland kan meestal 
meer dan in de stad. 
Het is begrijpelijk dat de ge
noemde en andere dieren op 
kinderpostzegels figureren. 
Leuk in dat opzicht zijn de kin
derzegels 1968 van de Neder
landse Antillen: een jongen 
met een bok, een meisje met 
een hond, een jongen met een 
kat en een meisje met een 
eend (31 tot en met 34). 
Twee Nederlandse zegelse
ries op dit thema noemen we 
hier. Op de kinderzegels van 
1950 zien we een kleuter met 
bijen (waar zijn vader of moe
der om eventueel onheil te 
voorkomen?), een jongen met 
een haan (tegenwoordig zou 
de ontwerper waarschijnlijk 
een kinderboerderij als achter
grond nemen), een meisje met 
vogels (idyllisch geschetst 
door ontwerpster Lotte Ru
ling), een jongen met vissen 
en een meisje met vlinderen 
kikker. De kinderserie uit 1952 
is speelser van karakter en 
ook wat realistischer. De kin
deren op deze zegels komen 
respectievelijk met een geit, 
een ezel, een hond, een poes 
en een konijn in beeld. 

Varia 
Onder de noemer varia rang
schikken we kinderspelen die 
niet bij de voorgaande soorten 
thuishoren of die zo leuk zijn 
dat aparte vermelding de voor
keur verdient. 
Neem bijvoorbeeld de Russi
sche schilderijenzegel uit 
1971. Het afgebeelde doek 
toont een 'wastafereel'; het 
springt niet zo in het oog maar 
er is wel - heel toepasselijk -
een bellen blazend kind afge
beeld. 
Bellen blazen is ook het onder
werp op een postzegel uit 
1968 van Dubai (35), die een 
schilderij van Manet toont. De
zelfde boeiende bezigheid is 
afgebeeld op een van de Euro
pazegels van Man van dit jaar. 
Kinderen van koninklijke 
bloede willen ook spelen. Zo 
vinden we een spelende prins 
Johan Friso op een Neder
landse kinderzegel uit 1972 
(36); prins Claus leverde de 
dia voor deze zegel. 
Eigenlijk past de zegel uit de
zelfde serie met prins Con-
stantijn hier ook bij; op de oor
spronkelijk foto is Constantijn 
met een grote speelgoedbeer 
te zien (37); de beer mocht wél 
op de foto, maar niet op de ze
gel... 
Suriname vereeuwigde op zijn 
kinderzegels diverse malen 
zogenoemde volksspelen; 
voorbeelden zijn de kinderze
gels van 1968 en 1969. 
Een andere 'zijlijn' van het hier 
behandelde thema vormen de 
zegels die de viering van be
paalde feest- en hoogtijdagen 
(zoals carnaval) tot onderwerp 
hebben (Suriname, kinderze
gels 1966). 

De wereld van het 
speelgoed 
Speelgoed is onverbrekelijk 
verbonden met kinderspel; het 
is dan ook een onderdeel met 
een rijke geschiedenis. 
We kunnen de achtergronden 
van het speelgoed hier met uit
voerig belichten, hoe Interes
sant ze ook zijn. Verzamelaars 
die aandacht schenken aan 
het kinderspel (bij voorbeeld in 
een verzameling op het thema 
'het kind') zullen de ontwikke
ling van het speelgoed 'zicht
baar' moeten maken. 
Er IS een wereld van verschil 
tussen het zelfgemaakte 
speelgoed van vroeger en het 
dure, vaak elektronische 
speeltuig dat de winkels van 
tegenwoordig tot moderne kin
derparadijzen heeft gemaakt. 
Het is de vraag of dat een 
goede ontwikkeling is. 
De televisie toont ons soms 
hoe vindingrijk de jeugd in de 
landen van de Derde Wereld 
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De vier Europazegels die Man dit jaar uitgeeft wemelen van de kinderspelen 
touwtjespringen, hinkelen, bokspringen, bouwen met Lego, puzzelen en nog een 
aantal populaire Children's Games zijn in de ontwerpen venwerkt 

kan zijn bij het maken van ei
gen speelgoed. Dat wil zeg
gen: éls ze daarvoor de tijd 
krijgen, want veel kinderen 
moeten daar vele uren per dag 
werken! 
Een eenvoudig onderwerp als 
speelgoed heeft daarom volop 
boeiende facetten. Dat alles 
kan thematisch uitstekend 
worden belicht. Om wat lijn in 
de behandeling te brengen 
verdelen we speelgoed in een 
aantal functionele groepen. 

Speelgoed voor baby's en 
peuters 
Al In de eerste levensfase ko
men kinderen in aanraking met 
speelgoed. Filatelistisch ge
zien is dit kennelijk een onder
gewaardeerd terrein; zegels 
met spelende baby's zijn 
schaars. 
Op een Nederlandse kinderze
gel uit 1966 zien we met een 
baby met een bijtring{7); die 
past mogelijk bij dit onderdeel. 
Een zegel die hier zeker thuis
hoort is een kinderzegel van 
de Nederlandse Antillen uit 
1961 die een baby met speel
goedhondje afbeeldt (38). In 
de overgangsfase van baby 
naar peuter maken kinderen 
een periode van 'beperkte be
wegingsvrijheid' door: ze wor
den in de box geplaatst, waar 
ze doorgaans wel met speel
goed zijn omringd (39). 

Speelgoed om van te hou
den 
Als we het over de categorie 
'speelgoed om van te houden' 
hebben, praten we over de bij
zondere wereld van poppen, 
teddyberen en allerlei dieren 
van textiel. Dit speelgoed ver
vult een belangrijke rol in het 
leven van een kind. De ver
knochtheid aan die ene pop of 
dat bepaalde speelgoedbeest 
is een emotionele ervaring die 

vele lezers zich zullen herinne
ren. Niet naar bed zonder 
Bobo! Tegenwoordig is dit 
speelgoed heel modegevoelig; 
de speelgoedindustrie zorgt 
daar wel voor! 
Hoe het vroeger was zien we 
op een van de Europazegels 
die Guernsey dit jaar uitgeeft 
(40): daar is een meisje met 
een Cobo Alicepop afge

beeld. Deze poppen werden in 
de omgeving van Cobo ge
maakt; het was een vorm van 
huisvlijt. Op Guernsey noemt 
men ze Judis d'Cobo, in het 
Engels heten ze dus Cobo Ali
ces. Op het eiland is nog één 
winkel waar je deze poppen 
kunt kopen. 
Een meisje met pop beslist 
geen Barbiepop  zien we op 
een Nederlandse kinderzegel 
uit 1934. Een andere zegel die 
een meisje met pop laat zien 
vinden we bij de Nederlandse 
Antillen (41). 
Een bijzonder fraai exemplaar 
is de Tsjechoslowaakse zegel 
uit 1969 met een meisje dat 
een pop op haar schoot heeft; 
het staat op een schilderij van 
Julius Bencür (42). Een 'ou
denwetse' pop is ook te vinden 
op een Zwitserse ProJuventu
tezegel uit 1986 (43). Dezelfde 
serie besteedt aandacht aan 
een fraaie teddybeer, nog 
steeds een klassiek stuk 
speelgoed (44). 
Verschillende poppen en 
speelgoedbeesten komen 
voor op de twee Europazegels 
die Gibraltar dit jaar uitgeeft 
(45/46). De geslaagde serie 
Europazegels die het eiland 
Man dit jaar liet verschijnen 
ruimt ook plaats in voor een 

met een pop spelend meisje. 

Speelgoed voor rollenspel 
Speelgoed waarmee je iv/n/ce/
tje kunt spelen is ruimschoots 
voorhanden. Ook poppenhui
zen zijn in uitvoeringen die van 
eenvoudig tot luxueus vanëren 
beschikbaar. Toch vonden de 
ontwerpers van onze kinderze
gels dit soort speelgoed ken
nelijk niet aantrekkelijk genoeg 
om het op postzegels af te 
beelden. 
Een fraai poppenhuis is te vin
den op een van de beide Euro
pazegels van het Eiland Man 
van dit jaar. 

Speelgoed otn te bewegen 
Speelgoed zoals rolschaatsen, 
bromtollen, dieren en figuren 
om voort te trekken, 
driewielers en dergelijke valt 
onder de categorie 'speelgoed 
om te bewegen'. 
Rolschaatsende kinderen zien 
we op een Nederlandse kin
derzegel uit 1958 (47). Ook 
een Antilliaanse kinderzegel 
uit 1978 is aan dit ondenwerp 
gewijd. 
De autoped is vereeuwigd op 
een Nederlandse kinderzegel 
uit 1958 (48), alsook op een 
Surinaamse zegel uit 1964 
(49). 
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Nogmaals de kinderzegels van 
Nederland uit 1958, want die 
beelden een jongetje op een 
driewieler en een knaapje in 
een trapauto af. 
Een stuk speelgoed dat door 
de jaren heen populair is ge
bleven is de schommel. Zegels 
die schommels laten zien zijn 
een Nederlandse kinderzegel 
uit 1948 (50), een zegel uit 
1951 van de Nederlandse An
tillen (51) en een Surinaamse 
kinderpostzegel uit 1964 (52). 
Eveneens 'klassiek' is de tol, 
te vinden op een kinderpostze
gel van de Nederlandse Antil
len uit 1971 (53). Een fraaie 
bromtol z\en we op de al eer
der genoemde serie met kin
derspeelgoed uit Zwitserland 
(54). Deze sene bevat ook een 
zegel met een stoomwals (55); 
die roept ongetwijfeld herinne
ringen op bij lezers die het ge
luk hadden in hun jeugd zo'n 
prachtige stoommachine te 
bezitten. 
Verder is een jongen met tol 
afgebeeld op een Portugese 
Europazegel van dit jaar (56). 
Luxemburg gaf in 1969 een 
zegel uit met daarop een kind 
met trekpaard, een ontwerp 
gebaseerd op een schilderij 
van Joseph Kutter (57). 
Een trek of duwkarretje is te 

vinden op een kinderzegel uit 
1971 van de Nederlandse An
tillen; het moet de aandacht 
delen met een (trap)auto. 
Vraag: wie zag ooit een zegel 
met daarop de indertijd zo po
pulaire hoela hoepl 

Constructiespeelgoed 
Speelgoed voor vormgeving, 
constructie, onderzoek en 
handenarbeid bestrijkt een vrij 
breed terrein, dat bovendien 
nog volop in ontwikkeling is. 
Vooral het gebruik van kunst
stoffen heeft in de periode na 
de Tweede Wereldoorlog voor 
veranderingen op dit terrein 
gezorgd. De ontwikkeling van 
Lego is wellicht het sprekend
ste voorbeeld hiervan. Voor 
we daaraan echter toekomen 
eerst even aandacht voor 
meer traditionele vormen van 
constructiespeelgoed. 
Het spelen met blokkendozen 
van hout Is te vinden op twee 
Bulgaarse zegels, respec
tievelijk uit 1959 (58) en 1966 
(59). Andere zegels met blok
ken zijn te vinden op enkele 
Europazegels van dit jaar 
(Man, Gibraltar). 
Het spelen met materiaal om 
te verven, boetseren, knippen 
en dergelijke  activiteiten die 
bekend zijn onder de verza

melnamen fröbelen en knutse
len\s afgebeeld op Neder
landse zegels uit 1954 en 
1964 (60,61). Ook Suri
naamse zegels uit 1968 en 
1975 bestrijken dit ondenwerp. 
Wereldberoemd zijn de Mec
canodozen, die overigens op
nieuw in produktie zijn geno
men. Ook vele soorten ander 
constructiespeelgoed, zoals 
het al genoemde Lego, waren 
en zijn bij de jeugd erg in trek. 
In dit verband zijn de frankeer
stempels van de Nederlandse 
Legovestiging aan de Lego
laan(!) in Grootegast interes
sant (PB9478 en FR19927). 
Eerstgenoemd stempel toont 
een Legosteentje (62), tenwijl 
in het andere met gepaste 
trots de tekst 'Lego maakt 
50.000.000 kinderen blij' is op
genomen (63). Legospeel
goed ontbreekt uiteraard niet 
op de Europazegels van dit 
jaar. Denemarken (het land 
waar Lego werd ontwikkeld) 
beeldt een knalrood Lego
steentje af (64) en ook het ei
land Man brengt Lego in beeld. 
Een ander bekend merk con
structiespeelgoed is SIO. Leuk 
is het f rankeerstempel van 
deze firma, dat in twee versies 
bestaat (PR655 en PR5092) 
en dat de tekst Girl or boy: a 

SIO toy.'draagt, vertaald: 
'meisje of jongen: speelgoed 
van SIO!' (65). En zo zijn er 
meer f rankeerstempels die 
aandacht besteden aan be
kende speelgoedmerken. 
Modelspoonvegbouw mag dan 
in hoofdzaak een mannenaan
gelegenheid zijn, ook kinderen 
spelen er mee. De voornaam
ste merken zijn alle op fran
keerstempels terug te vinden. 

Gezelschapsspelen 
Kinderen kunnen kiezen uit 
een rijk scala van gezel
schapsspelen, van kwartetten 
en dominoën tot aan het we
reldberoemde bordspel Mono
poly. En nog steeds komen er 
nieuwe spellen bij, al worden 
ze maar zelden afgebeeld. 
Een gunstige uitzondering 
vormt de Nederlandse serie 
kinderzegels van 1973 met de 
onden/verpen schaken, 'boter, 
kaas en eieren', doolhof en 
domino. 
In deze categorie kunnen 
we weer leuke frankeerstem
pels van speelgoedfirma's 
aantreffen. In een stempel uit 
1957 van Hausemann en 
Hotte nv te Amsterdam zien 
we een olifant met de tekst 
'Jumbo spelen zijn énig!', 
het f rankeerstempel van Otto 

■ ■■■■■W<I>»»1»>W1»»S 

FR 15927 65 
ppRRK 
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In deze tijd, waarin kinderen bijna worden bedolven onder high 
fec/7-speelgoed, greep ontwerper Karel Martens voor de Neder
landse Europazegels van dit jaar terug op een spelletje dat van 
alle tijden is en dat toch in al zijn eenvoud verrassend werkt: de 
touwtjestelefoon. Twee bekertjes of blikjes worden met elkaar ver
bonden door een touwtje dat als het gespannen staat het stemge
luid geleidt. Het touwtje loopt door beide postzegels; zo kunnen 
we er ook het voor de CEPT zo belangrijke begrip communicatie 
in zien. 

iVlaier Benelux bv Amersfoort 
{FR16018,1981) luidt'Ra-
vensburger spelen - toonaan
gevend in Europa'. 
Een met dominostenen spe
lend kind is te vinden op een 
zegel uit de Europasene die 
Jersey dit jaar uitgeeft (66). 

Grensgebieden 
Het is moeilijk het thema 'kin
derspel' strak af te bakenen. 
Waar ligt bij voorbeeld de 
grens tussen spel en sport? 
Jersey vindt dat geen pro
bleem, zoals uit de Europaze
gels van dit jaar blijkt: we zien 
tieners die sporten als cricket, 
rugby, voetbalen tenn/s bedrij
ven. 
Een soortgelijk grensgebied 
vormen de musicerende kin
deren. Het kind met de trom
mel op een Nederlandse kin
derzegel uit 1969 is aan het 
spelen, maar hoe zit het met 
kinderen die met instrumenten 
als een fluit (67) of een viool in 
de weer zijn? 
Een van de Nederlandse kin
derzegels uit 1964 heeft be
trekking op balletdansen (68); 
kinderen beginnen daar al op 
heel jeugdige leeftijd mee. 
Spel of...? 
Is de padvinderij - of scouting 
zoals het tegenwoordig wordt 
genoemd - spel, ontspanning 
of opvoeding? De verzamelaar 
zal hier en daar zelf de grens 
moetentrekken! 
Tot slot: niet alle landen die dit 
jaar Europazegels uitgeven 
zijn in dit artikel vermeld. De 
gegevens van die emissies 
waren op het moment dat deze 
bijdrage moest worden afge-

Nederland 
, 10Ï6 

sloten nog niet bekend. Wie de 
komende tijd goed oplet kan 
waarschijnlijk nog menige 
speelse verrassing ontdekken! 
D. Veenstra, Buitenpost 

Literatuur: 
Dat Ideine beetje extra - 60 jaar kinder
postzegels; Stichting voor het Kind, 
Amsterdam, 1986 
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Munt- en Postzegelhandel de Ruiter 
► H E E R J A N S D A M M 
Is dat werkélyk ZO9 by tuuunnag van een 
ptyslgst een serie postzegels cadeau? 
De op één na grootste postzegelhandel 
van Nederland is op zoek naar: 

* Verzamelingen Nederland en Overzee 
* Frankeerzegels 
* Verzamelingen Buitenland 
* Winkelvoorraden 
* Ambitieuze wederverkopers 
* Vraag onze prijslijst aan 

(incl. gratis serie postzegels, 1 per adres) 

la^OMME NERING 2 2 9 9 5 BH HEERJANSDAM 0 1 8 5 7 - 1 5 0 0 

Aanbieding buitenlandse postzegels 
IVlOtl6TSUP6rrniX Baai met een fraaie selektie, voor meer dan 95% bestaande uit 
thema en motiefpostzegels. Alles papien/rij. Het aantal verschillende zegels ligt boven 
de 90%. De prijs is slechts ca. 1 '/z cent per zegel!!! Ideaal voor beursverkoop e.d. Naar 
schatting 12.000 zegels per kilo. Prijzen per 1/3 kg. ƒ 75-, per 2/3 kg. ƒ 134,-. 

Mix buitenland algemeen Fraaie tundgrube w.o. veel ouder materiaal, ruim 150 
landen als minimum, waarvan ca. 40% grootformaat en motiefpostzegels. Het aantal 
verschillende ligt ook hier boven de 90%. Dit pakket is samengesteld uit kollekties, 
restantpartijen, geliquideerde handelsvoorraden enz. enz. Op viraarde is niet gelet, waar
devolle vondsten mogelijk! De prijs is slechts ca. 1 cent per zegel. Naar schatting 24.000 
zegels per kilo. Prijzen per 1/3 kg. ƒ 89,-, per 2/3 kg. ƒ 160,-, per kg. ƒ 238,-
Geen verzendkosten extra, een fraaie filatelistische frankering is in de prijs inbegrepen, 
(boven ƒ 100,- waarde aangetekende verzending) Verdere informatie? bel 05730-54493 
of stuur een kaartje voor de folder. Grotere hoeveelheid? Bel voor een speciale prijs. 
Direkt bestellen? Storting van het juiste bedrag op giro 7973 van Driessen Philatelie. 
Lochem is voldoende. Een cheque is wel het snelst. 

DRIESSEN PHILATELIE Antwoordnummer 53, 7240 VI Lochem 
De Heest 1, Lochem. Tel. 05730-54493 

POSTZEGELGROOTHANDEL A . G. P. 
Het adres voor uw pakketten Nederland van 1/1200 verschillende, vraagt 
mijn gratis prijslijst Tevens leverbaar afgeweekte zegels per kilo ook 
Nederland, motief samenstellingen per 25 en 100 verschillende 300 
motiefblokken 60 verschillende ƒ 55,00 incl porto Zolang de voorraad 
strekt Duitsland 3000 verschillende afgeweekt ƒ150,00 incl porto 

Voor nog meer aanbiedingen vraag onze gratis prijslijst 

POSTBUS 198, 2670 AD NAALDWIJK, TEL. 01740-28673, POSTGIRO 2825318 

VERZAMELT U AL DE POSTZEGELS VAN 

I S R A E L ? ( A , 
Voor inlichtingen: 
Israel Filatelistiscli Agentschap voor de Benelux, 
Postbus 11 - 4255 ZG Nieuwendijl< NB. Tel. 01834-2254. 

Postzegelhandel 
QUIRIJNS 
AMSTERDAM 
De hoogste prijs voor uw 
collecties/partijen 
POSTZEGELS. 
Gratis tax. Bez. aan huis. 
Correcte afwikkeling 
Kantoor/Bezoekadres 
Bosb. Toussaintlaan 51 
1215 CB Hilversum 
035-219470 
Bezoek in Amsterdam alleen volgens afspraak. 

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

VÓÓR U VERKOOPT, 
BEL ONS! 
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Postwaarde
stukken 

Samenstelling: 
C. Stapel 
Delfland 4 
9405 NL Assen 

Australië 
 de vier luchtpostbladen, ge
noemd in het septembernummer 
van 1987, kwamen nu uit zonder 
de druknummers AG 2629 aan de 
achterkant; 
envelop, 39 c , veelkleurig, uit
gegeven ter gelegenheid van het 
vijfentwintigjarig bestaan van de 
vrijwilligersorganisatie voor hulp 
aan ontwikkelingslanden. 

ggp 
If' ïj 
■ i^tvvr'/Ksäbi^i,ttr,HnM1f 

W4 
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China (Taiwan) 
envelop, 3dollar, rood, man

nenkop; van deze al bestaande en

velop is nu een tweede oplage uit

gekomen waarbij de getallencom

binaties aan de achterkant gewij

zigd zijn, evenals de chinese ka

rakters aan de onderkant. 

Fidzji 
 envelop voor aangetekende zen

dingen, 60 c. aantekenrecht en 
9 c. post, rood, kop van koningin 
Elizabeth. 

Finland 
 briefkaart, 1.90 mark, veelkleu

rig, beer met vlag, linksboven 
twee beren. 

Ierland 
 briefkaart, geen ingedrukte 
waarde, maar 'port betaald' in Iers 
en Engels, groen, uitgegeven ter 
gelegenheid van de viering in 
1989 van de dag van de nationale 
heilige Sint Patrick; aan de achter
kant een kleurige tekening. 

'I, Crn^ /. 

India 
 briefkaarten, 4.00 ropij, ten

toonstellingsembleem van 'India 
'89' .links naast de zegelindruk 
'India '89, wereldpostzegelten

toonstelling, New Delhi' in Hindi 
en Engels; de reeks bestaat uit ze

ven kaarten, die verschillen in 
kleur en in het afgebeelde gebouw 
links van de deelstreep. 

Japan 
 luchtpostkaart, 70 (yen), veel
kleurig, twee gestileerde vogels; 
deze kaart is hetzelfde als die, ge
noemd in het decembernummer, 
maar nu zonder adreslijnen. 

Joegoslavië 
 de briefkaart van 93 dinar kreeg 
een rode stempelbijdruk van 77 d. 
van het postkantoor Osijek 'Joe

goslavië/0077' en het embleem 
van de post, het geheel in de vorm 
van een liggende rechthoek. 

Man 
luchtpostblad, geen ingedrukte 
waarde maar 'port betaald', links 
een kleurig plaatje van Douglas 
met de haven en het radiogebouw 
en de tekst 'Manx Radio/zilveren 
jubileum/19641989', aan de ach

terkant kaart van Europa met 
daarop aangegeven de ligging van 
het eiland. 

Nepal 
briefkaart, 30 p., paarsbruin, 
nieuwe afbeelding van het Hima
layagebergte, in plaats van de 
deelstreep een zwaard, crème
kleurig papier. 

Polen 
briefkaart, 15 zloty, rood en 
bruin, kop van Ignacy Boerner, 
links telefoon en telegraafkantoor 
in Warschau, drukdatum IX1988; 

 envelop, 20 z, kop van koning 
Casimir I de Vernieuwer, 1034

1058, paars en groen, envelop uit 
de serie 'Poolse koningen'. 

ring als voorheen; links onder de 
afzenderslijnen een vergrote af

beelding van het zegelbeeld en een 
beschrijving van de bloemen. 

Verenigde Staten 
briefkaart, 15 c , veelkleurig, 
schilderij van de Sonorawoestijn 
in Arizona met cactussen en 
daarboven de vogel Grijp, kaart uit 
de reeks 'het mooie Amerika'. 

Tanzania 
 luchtpostblad, 7 (shilling), don
kerblauw, hand met brandende 
fakkel, op de achtergrond bergen, 
linksondereen struisvogel 
'Ostrich (mbumi)', klein formaat, 
blauw papier. 

Turkije 
briefkaarten, 100 lire, veelkleu
rig, Ankaracrocus en 300 lire, 
veelkleurig, alpenviooltje, uitvoe

 envelop, 25 c , rood en blauw, 
de letters USA omgeven door der

tien sterren, over de gehele 
breedte van de envelop en gedeel

telijk ook aan de achterkant de 
steeds herhaalde woorden Philate

lic Mail; 

FIHs' CAY Of sso 

,*>»'"■•■■■" „ , „ « . » * " " ■ ' 

Boeken
plank 
Stanley Gibbons Specialised Stamp 
Catalogue Great Britain (Volume 1); 
ruim 400 pp.; zwart/wit Illustraties; 
formaat 14x22 cm. 
De Engelse zegels met het portret van 
koningin Victoria worden in GrootBrit
tannie met graagte verzameld. Het ligt 
voor de hand te veronderstellen dat er 
 na de verschiining van acht edities 
van deze catalogus  nog maar weinig 
nieuws te melden valt over de zegels 
uit deze periode. Toch is dat niet zo: 
ook ditmaal weer heeft de redactie een 
relatief groot aantal nieuwe variëteiten 
opgenomen. Verder moesten de prij
zen op tal van plaatsen worden aange
past, lees; worden verhoogd. Geheel 
nieuw IS een aanhangsel dat de zoge
noemde college stamps van Oxford en 
Cambridge bestrijkt. De colleges in de 
beide universiteitssteden verkregen bi) 

hun uit de Middeleeuwen daterende 
oprichting het recht er particuliere be
zorgdiensten op na te houden. Tussen 
1871 en 1886 werden door deze 
diensten speciale zegels uitgegeven en 
gebruikt, een doorn m het oog van de 
toenmalige directeurgeneraal van de 
posterijen. Lord John Manners. Man
ners wist in 1886 te bewerkstelligen 
dat de universiteiten stopten met het 
gebruik van deze college stamps. De 
catalogus vermeldt veertien verschil
lende typen van deze zegels. 

Uitgegeven door Stanley Gibbons Pu
blications Ltd., London/RIngwood; 
o.a. verkrijgbaar bij P.W Meinhardt, 
BleyenburgS, 2511 VC Den Haag, te
lefoon 070652227. Prijs/ 78.75(pa
perback). 
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Lucht
post 

Samenstelling: 
W. Dekker 
Postbus 33894 
2503 BD 'sGravenhage 

Ballonpost 
Het is al weer enkele jaren ge
leden dat PTT post vervoerde 
per ballon. Op 20 mei 1989 ge
beurt het weer. Dan stijgt de 
heteluchtballon van de PTT 
van het Malieveld in Den Haag 
op met aan boord  behalve de 
commandant van de ballon 
de directeur van het PTT Mu
seum, de heer Koevoets, en 
de burgemeester van Den 
Haag, de heer Havermans. 
Ook aan boord zal zijn een 
partij post, die wordt voorzien 
van het hierbij afgebeelde bij
zondere poststempel. 

« 60 jaar ^ 

Ui n^ 
Op het Malieveld worden bij
zondere kaarten verkocht die 
met de ballon kunnen worden 
meegegeven, voorzien van de 
postzegel voor bijzondere 
vluchten (verkrijgbaar in het rij
dende postkantoor dat op het 
Malieveld zal staan). Hieruit 
mag u opmaken dat de franke
ring één gulden bedraagt. 
Dat alles dan omdat de Eerste 
Kamer op 15 mei 1929 het 
wetsontwerp aanvaardde dat 
de stichting van het museum 
regelde. Eerder, op 12 februari 
1929, had de Tweede Kamer 
al zijn fiat gegeven. Deze fei
ten worden nu gevierd met de 
genoemde bijzondere ballon
vaart. 

AmsterdamStavanger 
De nieuwe Fokker100 werd 
door de KLM op 10 februari 
1989 voor het eerst ingezet en 
wel op het traject Amsterdam
Stavanger. Fokker gaf toe
stemming haar logo op te ne
men in het hierbij afgebeelde 

I j ^ F i r s t f l ight 
— F100 
AmsterdamSTAVANGERAmsterdam 

10021989 

bijzondere maatschappijstem
pel. De post AmsterdamSta
vanger werd afgestempeld in 
blauwe kleur. 

LarnacaAmsterdam 
Zoals in het vorige nummer 
van 'Philatelie' werd gemeld 
vliegt Cyprus Airlines sinds 26 
maart de dienst LarnacaAm
sterdam. De post werd in 
Larnaca voorzien van het da
tumstempel 24.03.89. Cyprus 
Airiines stelde er prijs op te be
richten dat de stukken wel de
gelijk zijn verzonden met de 
eerste vlucht op 26 maart, 
maar dat op die datum niet 
werd gestempeld omdat het 
Pasen was. Een dag eerder 
kon ook niet, want toen was 
het Bank Holiday. Het werd 
dus 24 maart. Even vastleg
gen voor toekomstige vragen 
hierover! 
De post van zowel de heen
als de terugvlucht werd voor
zien van een maatschappijs
tempel. 

Nog meer Fokker
nleuws 
Austrian Airiines vliegt op 
haar korte routes met een Fok
ker50. Op 28 maart werd een 
eerste vlucht van Wenen naar 
Stuttgart uitgevoerd. Er is ook 
post vervoerd van UNPost
venvaltung VJenen. In de bij
zondere poststempels wordt 
nadrukkelijk gewag gemaakt 
van het feit dat het vervoer met 
een Fokker50 plaatsvond. 

^ ^ MIT fOKKCR 50 ' ^ 
,^« STUTTGART"^ 

28.3.1989 ■ 1150 WIEN 
AUSTRtAAfMRUA/ES 

^WOSTVERW/tfB^ 

LeipzigerMessevlucht 
De Z.e/pz;gerMessevlucht op 
11 maart jongstleden werd niet 

 zoals aanvankelijk was ge
pland  uitgevoerd met een 
Fokker100. Op Schiphol werd 
de post die voor deze eerste 
Messevlucht was bestemd 
n/ef meegegeven; ze bleef lig
gen tot de volgende dag. En... 
toen werd er wél met een F
100 gevlogen: de PHKLD 'Jan 
Adriaansz. Leeghwater', ge
zagvoerder N. van der Linden. 
In Leipzig kreeg de post een 
correct aankomststempel, na
melijk 12 maart 1989. 
Maar... de post die op 11 
maart in Leipzig klaariag werd 
wél meegegeven met de re
tourvlucht van die dag, die 
werd uitgevoerd door de B737 
PHBDK 'Jan H. van Linscho
ten'. Een aanzienlijk deel van 
de verzamelaarspost uit Leip
zig is voorzien van de tekst Er
siflug F100. Daarom werden 
deze stukken door 'De 
Vliegende Hollander' voorzien 
van een stempeltje met de 
tekst F100 uitgevallen/ver
voerd met B737. 

AmsterdamMünchen 
op 26 maart jongstleden zou 
de officiële malden trip van de 
Fokker100 worden uitge
voerd. Voor de verzamelaars 
is het jammer genoeg geen 
succes geworden. Op de 
vroege ochtend van de zesen
twintigste maart bleek het aan
bod van vracht voor deze 
normale  vlucht naar Mün
chen zó groot dat die niet met 
de beschikbare F100 kon 
worden vervoerd. De afdeling 
Logistiek moest op het laatste 
moment een Boeing van 
Transavia huren om alle vracht 
te kunnen vervoeren. Voor zo
ver bekend bevatten de lucht
postverzamelingen nog geen 
stukken die werden vervoerd 
door Transavia. 

Toekomstige KLM
vluchten 
Volgens de huidige planning 
zal de eerste B747400 van de 
KLM op 1 juni naar New 'Vork 
vliegen (KL641). Vertrok
ken wordt van Schiphol om 
13.15 uur, aankomst in New 
York is om 15.10 uur. De re
tourvlucht {KL642) vertrekt om 
17.35 uur van New York; de 
aankomst op Schiphol is ge
pland op de volgende dag 6.50 

uur. Alle genoemde tijden zijn 
plaatselijk. 
Op 2 juni 1989 staat op het 
programma een eerste vlucht 
naar Ottawa. Tijdens de re
tourvlucht wordt geland in Hali
fax, zodat twee nieuwe steden 
op deze vlucht worden aange
daan. 
Verder vliegt de KLM op 3 juni 
aanstaande met vlucht KL349 
naar Venetië. 
Voor deze drie vluchten zullen 
weer bijzondere enveloppen 
verkrijgbaar zijn waarop bij
zondere poststempels zullen 
worden geplaatst. 

Boeken
plank 
Michel Junior Katalog 1989; 590 pp.; 
geheel in kleur; formaat 11x18.5 cm. 
Eigenlijk is Michel wat te bescheiden. 
Toegegeven: de 'Junior' is in vergelij
king met een 'turf' als de 'Spezial' 
maar een klein duimpje, maar dat 
neemt niet weg dat zelfs dit kleinste 
broertje uit de Michelfamilie een uit
stekende catalogus is. De filatelisti
sche informatie is weliswaar tot het 
minimum beperkt, maar verder is deze 
handzame catalogus een complete, 
overzichtelijke en plezierig ogende 
hulp voor de verzamelaars van Duitse 
zegels. Wie een goede checklist voor 
het gehele Duitse gebied zoekt heeft er 
een prima koop aan. 
Uitgegeven door Schwaneberger Ver
lag, München. Onder meer verkrijg
baar bij P.W. Meinhardt, Bleyenburg 
5,2511 VC Den Haag, telefoon 070
652227. Prijs f 17.50 (incl. verzend
kosten). 

Block Spezialkatalog WestEuropa; 
350 pp.; geheel in kleur; formaat 15 x 
21 cm. 
Zegels in blokken zijn zegels 'op z'n 
zondags', schrijft Hermann Walter 
Sieger in het voorwoord van deze ne
gende editie van de Block Spezialkata
log. De uitstekend gedrukte, overzich
telijke catalogus bevat ruim negenhon
derd afbeeldingen van Westeuropese 
blokken en  uiteraard  de daarbij be
horende prijsnoteringen. Sieger houdt 
de lezer voor dat er momenteel sprake 
is van een kopersmarkt. Daarmee be
doelt hij dat de prijzen  ook die van 
'moeilijke' blokken  laag genoeg zijn 
om het advies 'nü kopen' te kunnen 
verstrekken. 
Uitgegeven door Sieger Verlag, Am 
Venusberg 3234, D7073Lorch 
(Bondsrepubliek Duitsland). Prijs: 
DM 16.50 
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OUDERE + NIEUWE IMPORT - GARANDEERT U EEN GROTERE SORTERING 
MISSIE KILOWAAR - RECHTSTREEKS VAN DE MISSIE 
iets interessant bui tenland is alti jd mogel i jk ^^^I^Q ^^^^^_Q 
AFRIKA1A-div landen-grootform -MotiefenHW 85 — 
AUSTRALIEAU-M-50%GF-nieuw1988 50— 240 — 
BELGIË BE-M goede sortering met grootform interessant 65,— 300,— 
BUNDBU-Mveelgrootform-Berli|nnietuitgezocht + HW 35,— 150,— 
BRITSEGEMENEBESTIAzeldzaammooiekiloveelgroot + HW 92,50 435,— 
CANADACA-Mmetgrootformaatenbetere-metboekieszegels 47,50 210,— 
DENEMARKENDE-Mmetboekjeszegels-grootformaatenHW'88 50,— 225,— 
ENGELANDEN-Mveelgrootlormaat-HW en nieuw 1988 30,— 110,— 
FINLAND SF-M met boekjes zegels + grootform 45,— 200,— 
lERLAND-M moderne sortering-met grootform nieuw1988 55,— 250,— 
LUXEMBURG LU-M veel grootform Toeslag -i- H W nieuw 1988 70,00 325,— 
MIDDENOOSTENIAhoofdzakehjkgrootform +HW schaars 230,— 
MOTIEFIA-uitsluitendmotief-bloemen.dierened -i-HW 125,— 595,— 
NEDERLAND lAveelgrootformaatenhogerewaarden 69,50 310,— 
NOORWEGEN NO-M nieuwe sortering 1988-met Hogere Waarden 47,50 210,— 
OOSTENRIJK 00-M zeer interessante kilowaar + HW 50,— 225,— 

SCANDINAVIË 1 goede sortering met grootform en Hogere W 65,— 
SCANDINAVIË 1A pracht sortering -veel groot-HW + nieuw '88 95,— 
TANZANIA1Azeerveeldierenzegels-veelgroot + H W 95,— 
TAIWAN (formosa) met veel grootformaat en hogere waarden 95,— 
USA AM-M altijd interessant - pre-cansels met uitgezocht 30,— 
WERELD WE-M veel grootform zeer interessant -i- Hogere W 47,50 
WESTEUROPA1Aprachtkilo1988-veelgrootform -i-HW 85,— 
ZUID AFRIKA ZA-M veel grootform en hogere waarden 50,— 
ZWEDEN SU-M het nieuwste + H W compl series - nieuw 1988 50,— 
ZWEDENRABATSU-Rdenieuwste1988-veelcompl series 42,50 
ZWITSERLAND CH-M met grootformaat -i- toeslag -i- H W 50,— 

COMPLETE MOTIEF COLLECTIES 

185 series DIEREN 205,— 
40 series AUTO'S 65,— 
40 series VOGELS 65,— 
50 series KAT & HOND 85,— 

110 series BLOEMEN 150,— 

l ie ser ies verschi 
66 series SPOORWEGEN 
48 series SCHEPEN 
80 series SCHILDERIJEN 
45 series SPORT 
65 series LUCHTVAART 

300,— 
425,— 
425,— 
425,— 
110,-
175,— 
375,— 
225,— 
225, -
200, -
225,— 

lend. 
135,— 
85,— 

115,— 
65,— 

105,— 

LEUCHTTURM INSTEEKBOEKEN - NU STUNTPRIJZEN 
' V 

Alle insteekboeken zijn * met dubbele schutbladen * met linnen versterkte rug * alle boeken hebben het grote formaat 
23x30.5 cm * alle boeken met 64 bIz en het blokken album zijn dubbel scharnierend gebonden dus altijd vlakliggend * 
boeken met zwarte bIz. hebben glasheldere stroken * alle boeken blauw - bruin - groen en rood 

REUZEN STOCKBOEK - 64 WITTE bladzijden 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 40,— 
U betaal bij afname van 
1 X ƒ 29,— 5 X ƒ 25,75 
3 x ƒ27 50 10 X ƒ 23,50 
REUZEN STOCKBOEK - 64 BLADZIJDEN ZWART 
GEWATTEERD - LEUCHTTURM PRIJS ƒ 55,50 
U betaal bij afname van 
1 X ƒ 45,50 5 X ƒ 41,25 
3 x ƒ43,50 10 X ƒ38,— 

VERZAMELING SCHEPEN POSTFRIS 
± 1000 verschillende senes en bloks - veel Europa 
en Engelse gebieden - pracht collectie in 7 nieuwe 
DAVO banden - bod gevraagd 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 16 WITTE bIz 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 12,75 
U betaal bij afname van 
1 X ƒ 10,75 5 X ƒ 9,50 
3 X ƒ 10,— 10 X ƒ 9,— 
GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 32 WITTE bIz 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 20,— 
U betaal bij afname van 
1 X ƒ 15 75 5 x ƒ 14,— 
3 X ƒ 14,75 10 X ƒ 13,— 

Alleen de boeken met witte bladzijden zijn leverbaar mtt t en 
zonder middenscheiding 

5% afhaalkorting op Stockboeken - per postorderbetaling 
binnen 10 dagen na ontvangst door bijgesloten ac
ceptgirokaart - geen tiesteliingen onder ƒ 45,- bij I n 
stellingen onder ƒ 150,- half porto - boven ƒ 150,- porto vrij 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 16 ZWARTE bIz 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 15,50 
U betaal bij afname van 
1 X ƒ 12,50 5 X ƒ 10,75 
3 x ƒ 1 1 , 5 0 10 X ƒ 9 7 5 
GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 32 ZWARTE bIz 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 24 50 
U betaal bij afname van 
1 X ƒ21,50 5 X ƒ 19,25 
3 x ƒ20,50 10 X ƒ 17 75 

KLEMSTROKEN PER KILO - 1 ste klas 
materiaal - geen afval - doorzichtige of zwarte 
achtergrond-1/4kilo ƒ 19 ,75-k l lo / 69,50 

1 0 0 % ECHTE MOTIEF ZEGELS 
C O L L E C T I E A 
10 X 68 sets = 680 sets - inhoudende 10 x 320 verschillende = 
3200 prachtige motief zegels - sets van 4 t/m 7 zegels per set. 
ALLEEN HET BETERE MOTIEF - ZOALS 
AUTO'S - BLOEIVIEN - DIEREN - SCHEPEN - VLIEGTUIGEN 
VOOR U - D E ECHTE WINSTMAKER 146,50 

C O L L E C T I E B 
1 0 x 6 1 sets = 610 sets - inhoudende 10 x 320 verschillende = 
3200 prachtige motief zegels - sets van 4 t/m 15 zegels per set. 
ALLEEN HET BETERE MOTIEF uit de jaren 1987 en 1988 zoals 
- AUTO'S - BLOEMEN - DIEREN - SCHEPEN -
VLIEGTUIGEN PAK DE WINST - DE TOPPER IN DE 
MOTIEF 145,— 

BALEN - BALEN - BALEN - BALEN 
Alle balen worden rechtstreeks van de Missie-instellmgen door ons 
geïmporteerd en zijn zeer interessant vcoor diegeen die er goed aan wil 
verdienen - iets buitenland is altijd mogelijk. 

AMERIKA-100%grootformaat 
AUSTRALIË-zeer veel grootformaat + nieuw 
DUITSLAND-metgrootform. -I-toeslag -f H W. 
DUITSLAND -'MARIA HILFE' zo ingezameld 
ENGELAND'BLEU PETER'-altijd interessant 

bij afname van 5x25 kg 
WERELD 'KLOSTER SIEGEL' de betere kilowaar 
ZWITSERLAND 'CARITAS HELVERIA de betere 
VOOR EXPORT - Nederland Grootformaat per kilo en goede bundels 
gehele wereld te koop gevraagd. 

9 KILO 
500,— 
285,— 
255,— 
170,— 
150,— 

355,— 
265,— 

25 KILO 
1350,— 
750,— 
700,— 
450,— 
3 8 5 , -
335,— 
900,— 
725,— 

5% AFHAALKORTING OP KILOWAAR 
1 0 0 % G R O O T F O R M A A T Z E G E L S 

100 gram % KILO 1 KILO 
AUSTRALIË AU-A grote en nieuwe sortering 1988 prachtig 
BELGIË BE-A zeer mooi - nieuw 1988 + Hogere Waarden 
BUND BU-A nieuw sort Berliin met uitgezocht- nieuw 1988 
BUND BU-B alleen toeslag met Berliin + H W + nieuw 1988 
BR COMMONWEALTH BR A pracht sortering met Hogere Waarden 
CANADA CA-A nieuwe en grote sortering met Hogere Waarden 
CEPT EUROPA CE-A veel landen - pracht sortering '88 -i- H W 
CEPT EUROPA CE-B veel landen - grote sortering 
CHINA Cl-A goede sortering -i- Hogere Waarden 
DDR DR-A pracht sortering met Sper en blokies 
DDR DR-B zeer grote sortering 
DENEMARKEN DE-A - dun papier - pracht sortering - veel 1988 
DENEMARKEN DE-B-dubbel papier-nieuwe uitgaven 1988 
ENGELAND EN-A met de nieuwe uitgaven 1988- geen kerst 
ENGELAND EN-B mooie sortering met nieuw 
FAROER-FO-A goede sortering + Hogere Waarden 
FINLAND SF-A uitg 1988- boekles zegels met uitgezocht 
GHANA 3A - zeer mooi - veel motief - veel Hogere Waarden 
GRIEKENLAND GR-A grote en prachtige sortering 
GRIEKENLAND 3A grote en prachtige sort -i- veel Hogere W 
IERLAND lE-A-mooie en moderne sortering met 1988 
KANAAL EILANDEN KE-A mooie moderne sortering -i- nieuw 1988 
KANAAL EILANDEN KE-B pracht sort + nieuw 1988 + Alderney 
LUXEMBURG LU-Agrote moderne sortering - met nieuw 1988 
LUXEMBURG UI-B pracht sortering 1988-toeslag -i- veel H W 
Motief MOA uitsluitend bloemen-dieren 4- Hogere Waarden 
NOORWEGEN NO-A nieuwste sortering 1988 - met Hogere Waarden 
NOORWEGEN NO-B pracht sortering -i- Hogere Waarden 
00STENRIJK3-A-pracht sortering -i- hoge waarden 
SCANDINAVIESK-A enorme sortering-alle landen -F H W 
USA AM-Agrotesort samendrukzegelsnietuitgezocht-1988 
WERELD WE-A enorme grote sortering -i- H W en nieuw 1988 
WEST EUROPA WE-A fantastisch mooie sortering + nieuw 1988 
WEST EUROPA WE-B grote sortering veel landen ■+ Hogere Waarden 
IJSLAND 3 hyper modern en oudere sortering + Hogere W 
IJSLAND 3A enorme en nieuwe sort 1988 + veel Hogere Waarden 
ZWEDEN SU-A grote sortering met nieuw 1988 -i- Hogere Waarden 
ZWITSERLAND CH-Agrote sortering met de nieuwste uitg 1988 
ZWITSERLAND CH-B alleen Juventute/Patria met H Waarden 

9,-
18,50 
1 1 , -
50 , -
23,50 
12,50 
27,50 
17,50 
22,50 

12,50 
,13,50 

9,-
9,-
5,50 

125,-
11,50 
22,50 
22,50 
30, -
19,-
18,50 
31,50 
22,50 
39, -
19, -
20, -
17,50 

47,50 
23, -
9,-

19,50 
22,50 
9,-

52,50 
66,50 
1 1 , -
1 1 . -
39,50 

22,50 
42,50 
25, -

125,-
53,50 
30, -
62,50 
45, -
55 , -
37,50 
25,-
28,50 
22 , -
22,50 
14,50 

300,-
26,50 
52,50 
55,-
65, -
47,50 
40, -
72,50 
55, -
84,50 
47,50 
47,50 
35,-

107,50 
55, -
22,50 
44,75 
52,50 
25,-

130,-
160,-
27,50 
27,50 
85, -

75 , -
165,-
85 , -

450,-
195,-
115,-
245,-
175,-
200,-
140,-
95 , -

105,-
85 , -
80 , -
50 , -

95, -
195,-
200,-
255,-
165,-
145,-
275,-
200,-
325,-
165,-
180,-
125,-
415,-
205,-
80 , -

165,-
185,-
100,-
485,-
625,— 
95, -
95, -

325,-

BREDENHOF-POSIZEGEUMPORT Bovenstraat 286-A - ROnERDAM-IJSSELMONDE 
Tel. (010) 4826725 - Giro 5834 
ledere dag geopend van 9 tot 6 uur, zaterdags van 9 tot 5 uur 
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Postzege l l iandel 'BUjdorp' e e n begrip in d e 
pos i zege lwere ld , vraagt dringend te koopü 
* Interessante verzamelingen en partijen Nederland en Overzee. 
* Verzamelingen en partijen West-Europa en andere landen. 
* Partijen frankeergeldige zegels Nederland en andere West-

Europese landen. 
* P.T.T.-mapjes, postzegelboekjes, jaarsets en verzamelingen 

Verenigd-Europa. 
Wij kopen altijd è contant en durven, wat het betalen van prijzen 
betreft, iedere concurrentie aan!! 
Geen aanbieding is ons te groot!! Discretie verzekerd!! Voor grote 
objecten komen we bij u thuis. 
Vaak komen wij ook tot overeenstemming met verzamelaars die 
elders niet tot overeenstemming kunnen komen! Bel ons daarom 
altijd even voor u een beslissing neemt!! 
Wij hebben een groot aantal tevreden klanten en willen graag dat 
u er ook bij gaat behoren! 
PostzegeUia i ide l 'B l i jdorp ' , Verhulstlaan 2, 
3055 WJ Rotterdam. Telf: 010-4226183 

Verzamelingen en partijen 
te l<oop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 020-220901 

Privé: Zandvoortselaan 325 - Bentveld - Telefoon 023-244983 

EERLIJKE PRIJS. REEDS 35 JAAR INKOPER 

Contante betaling 

Vakantie van ± half juni tot ± 9 juli. 
Even opbellen a.u.b. 

Joh. A. Huisman Philatelie b.v. 
makelaardij en taxatie Lijnbaan 44, 3012 EP Rotterdam, 

tel. 010-4137957 
In opdracht van verschillende cliënten vragen wij verzamelingen en partijen, 

engrosposten postzegels van Nederland en West-Europa. 
discretie verzekerd - contante betaling 

Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van 11-17 uur. 
Buiten kantoortijd telefonisch te bereiken onder nummer 03434-52609 (Fax idem). 

DRINGEND TE KDOP GEVRAAGD 
VERENIGD EUROPA postfris-

JAAR
GANG GLO 
1956 3 2 0 , -
1957 7 2 , -
1958 5 , -
1959 6 . -
1960 140 , -
1961 8 , -
1962 2 8 , -
1963 3 0 , -

JAAR
GANG GLD 
1964 3 0 , -
1965 2 5 , -
1966 1 7 , -
1967 2 1 , -
1968 2 5 , -
1969 4 8 , -
1970 3 4 , -
1971 3 4 , -

JAAR
GANG GLD 
1972 185 , -
1973 4 2 , -
1974 4 8 , -
1975 4 3 , -
1976 4 0 , -
1977 3 4 . -
1978 3 7 , -
1979 3 4 , -

1956/1987 KOMPLEET*** 
1960 LIECHTENSTEIN KOMPL. VEL*** 
1956 Luxemburg ƒ230,— 
1957 Luxemburg ƒ 39,— 
1960 Liechtenstein ƒ 85,— 

1956 Nederland 
1959 Zwitserland PTT-c 
1972 Sp. Andorra 

JAAR-
GANG GLD 
1980 19 , -
1981 2 0 , -
1982 3 9 , -
1983 6 2 , -
1984 4 3 . -
1985 5 5 , -
1986 6 5 , -
1987 6 0 , -

ƒ 1 7 5 0 , -
ƒ 2000 -

ƒ 4 1 , -
pdruk ƒ 12,50 

ƒ 130,— 

AANKOOP TOT DEKKING BEHOEFTE 

TEVENS DRINGEND GEVRAAGD 
KOLLEKTIES EN PARTIJEN GEHELE WERELD 

VERKOOP NU TOCH EINDELIJK EENS DIE RENTE 
VERSLINDENDE NOG WEL FRANKEERGELDIGE 

ZEGELS TEGEN KONTANTE BETALING OP BASIS 
FRANKEERWAARDE, TOESLAG NIET REKENEN: 

NEDERLAND / _ 7 5 / / i _ 
BUND/BERLIJN 
ZWITSERLAND 
LIECHTENSTEIN DENEMARKEN 
NOORW /ZWEDEN 
FRANKRIJK 

ƒ - 8 0 / D M 1 , - g 
ƒ -95/Fr. 1 , - S 
ƒ -63/Fr. 1 , - £ 
ƒ 1,75/Kr 1 0 , - ï 
ƒ 1,75/Kr 1 0 , - 5 
ƒ 1,90/Fr. 1 0 , - E 

FR. ANDORRA 
ENGELAND 
GUERNSEY 
JERSEY 
MAN 
MALTA 
BELGIË 
LUXEMB geen Caritas 

ƒ 1,50/Fr 10,- UI 
/ 2 , 1 5 / £ 1 , - ë 
/ 1 , 8 5 / £ 1 , - 5 
ƒ 1,50/£ 1 , - S 
ƒ 1,40/£ 1 , - £ 
ƒ 2,90/£ 1 , - ï 
ƒ 3.50/Fr. 100,-S 
ƒ 3,1 O/Fr 100,-E 

Geen dienst- en portzegels. Andere landen op aanvraag. Wijzigingen voorbehouden. 
OISKRETIE VERZEKERD • GROTE POSTEN GRATIS AFGEHAALD • 

BEZOEK UITSLUITEND NA TELEFONISCHE AFSPRAAK A.U.B. 

W il CPI IIIITED SCHIEKADE406 
■ ■■ Or LÜHICri 3032 AX ROTTERDAM 

TEL. 0104665066, UITSLUITEND VAN 19.0022.00 UUR 

De Postzegel 
V A K B L A D V O O R D E P O S I T I E V E FILATELIST 

(verschijnt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dat maandelijks verschijnt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen en buitenland. 

JAARABONNEMENT 1989 VOOR NEDERLAND; SLECHTS 450 BFI 

Bedrag te storten op postgiro 000044504913 
t.n.v. V.B.P., B8000 BRUGGE. Of vraag gewoon informatie en 

proefnummer: Werfplaats 6, B8000 BRUGGE. 

P.S. Ook onze advertentietarieven zijn uiterst gunstig. Profiteer ervan. 

Inlichtingen: Kortrijksestraat 22, B3200 LEUVEN 

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen, engros en restanten. 
Momenteel extra interesse voor kilo^vaar. 
GOEDE PRIJS EN SNELLE KORREKIf) AFWIICKELING! 

VaM HAM Vvnila k V JolUuupwUaan I, xa HK utrecht Td. 030437XU. 
TaD ttCn OjmK OiTi ai 4S ja» het Tcrtreiiwde adrei. 

Cactussen op postz 
Honden op postz 
Interpol op postz 
Katten op postz 
Lionsop postz 
Muztek dl I t/m 1984 

dl II vanaf 1965 
Orchideeön op postz 
Paarden op postz 
Paddestoelen op postz 

ƒ 7.15 
ƒ 11.50 
/ 6.15 
/ 9.26 
ƒ 7.15 
ƒ 17 85 
ƒ 9.25 
ƒ 11,50 
ƒ 1 7,85 
ƒ 9.25 

• Nederlandstalig 
• Met waarde-aanduiding htl 
• Met afbeeldingen \n zwart/w<t 
Levenng ook met korting aan handelaren 

Rembrandt op postz 
Rode Kruis op postz 
Rotary op postz 
Rozen op postz 
Rubens op postz 
Sctiaken op postz 
Schepen I 1851-1966 
Schepen il 1966-1960 
Schepen III 1980-1987 
Schepen IV vanaf 1967 ƒ 

6.15 
15.30 
11.50 
9.25 
9.25 
9,25 

17.65 
17.85 
17 85 
11.50 

Treinen/Spoorwegen 
deel I t/m 1986 ƒ 17,85 
deel II vanaf 1987 ƒ 8,70 

Vlinders op postz / 15,30 
Voetballen I 1924 t/m 1985/ 17,86 
Voetballen II vanaf 1986 ƒ 8.16 
Vogels op postz 

DL I t/m 1979 ƒ 17,85 
DL II 1980 ƒ 12.50 

Wielrennen op postz ƒ 11.50 
Portovnje levering volgt na ontvangst van de cataloguspfijs op giro 3173360 t n v 

A. V. Dl jcklaan 3 7 , 
2251 XL Voorschoten. 
Telefoon: 0 1 7 1 7 - 7 8 1 2 . Uitgeverij I N P E G , 
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Doordenken over 'doemdenken': 
filatelisten nogal optimistisch 
In het decembernummer van 'Philatelie' werden de (nogal sombere) overpeinzin
gen van verzamelaar T. Annema uit Oldemarkt gepubliceerd. De heer Annema 
betwijfelde of er over vijftig jaar nog postzegelverzamelaars zullen zijn. De redac
tie riep op tot reacties  en die kwamen er. Hieronder een selectie uit de vele 
inzendingen. Omdat de brieven elkaar op onderdelen overlappen moest noodge
dwongen worden gekozen voor een bloemlezing uit de vele  vaak uiterst zinnige 
 opmerkingen die de briefschrijvers maakten. 

Postzegel en strook: 
vreedzaam naast elkaar 
De heer Annema geeft een aantal overwe
gingen niet de aandaclit die ze verdienen. 
Postdiensten zijn maar voor een klein deel 
van hun inkomsten afhankelijk van de ver
koop van postzegels. Het overgrote deel 
van de ongeveer zeventien miljoen post
stukken die 'tante Pos' dagelijks verwerkt 
is voorzien van een frankeermachine
stempel (lees: port betaald). Het aanbod 
van deze poststukken stijgt; het valt dus 
best mee met de vermindering van inkom
sten ten gevolge van de teruglopende ver
koop van postzegels. 
Postzegels dienen voor veel landen als 
belangrijk teken van hun soevereiniteit. Er 
zijn landen die geen eigen munt hebben 
(Aruba, Monaco, Luxemburg), maar wél 
eigen postzegels. 
Ik ben benieuwd hoe de heer Annema er
bij komt dat de verkoop van postzegels 
'steeds verder zal dalen'. De aantallen 
verkochte postzegels zijn redelijk stabiel 
en niets wijst erop dat daar in de nabije 
toekomst verandenng in zal komen. 
Mocht er door de postdiensten op grote 
schaal worden overgegaan op loketfran
keermachines dan zal de verkoop wel te
ruglopen, maar zeker niet volledig verdwij
nen. Kijk naar de Verenigde Staten: post
zegel en frankeerstrook leven daar sinds 
jaar en dag vreedzaam naast elkaar. Ik 
ben ervan overtuigd dat in Nederland een
zelfde situatie zal ontstaan. 
Met één stelling van de heer Annema ben 
ik het van harte eens: de verzamelaar (m/ 
v) wordt tegenwoordig te veel en te vaak 
met hindernissen geconfronteerd, zoals 
de genoemde wantoestand in Denemar
ken bewijst. 
Als de postdiensten alle 'extra's' in be
paalde emissies tot normale proporties te
rugbrengen, zal dat de toekomst van het 
verzamelen van postzegels zeker ten 
goede komen. 
H.C. Hiemstra, Leidschendam 

Geen slapeloze nachten: 
filatelie niet ten onder 
Laat de heer Annema blij zijn dat hij geen 
postzegels van bijvoorbeeld Paraguay 
verzamelt: vergeleken met de stortvloed 
die daar jaarlijks verschijnt is het Neder
landse jaarprogramma maar kinderspel. 
Als het om 'artistieke kwaliteit' gaat zou de 
heer Annema zich niet zo moeten blind
taren op wat er in Nederland de laatste 
intig is verschenen; in het nabije buiten

land worden wel degelijk postzegels uitge
geven die de moeite van het aanzien 
waard zijn. 
Het belangrijkste van het betoog van de 
heer Annema schuilt in de staart: zal de 
postzegel ophouden te bestaan en daar
mee ook de filatelie? Een naïeve vraag. 
Immers: ziet u in de toekomst iedereen 
een stempelmachientje in huis hebben? 

Maar dan nog: we krijgen dan een situatie 
waarin er alleen nog maar afgaat en niets 
meer bijkomt. Vergelijk het met het verza
melen van antiek: Vincent van Gogh is al 
vele jaren niet meer onder ons en toch kun 
je niet zeggen dat er voor zijn schilderijen 
geen belangstelling meer bestaat. 
Dus, waarde medefilatelist: geen slape
loze nachten meer; de filatelie gaat heus 
niet ten onder. 
H. van Beek, Arnhem 

Zolang er mensen zijn 
zijn er filatelisten 
Als de postzegel zou verdwijnen, dan zou 
dit uiteraard jammer zijn. In dat verband 
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moet de 'privatisering' van de PTT worden 
genoemd: welke gevolgen zal die voor het 
voortbestaan van de postzegel hebben. 
Nu al valt op dat in een aantal gevallen 
geen postzegels worden gebruikt. Dat 
komt door het toenemend gebruik van za
ken als de frankeermachine, 'Port be
taald', ongeadresseerde post (verspreid 
via PTT), de loketfrankeermachine en de 
Faxpost. Vooral laatstgenoemde mogelijk
heid zal door het bedrijfsleven op grote 
schaal worden gebruikt. 
Verder ben ik ervan overtuigd dat de elek
tronische post vanaf nu snel zal opkomen. 
Computers zullen aan het telefoonnet 
worden gekoppeld en zullen onder meer 
tot taak krijgen 'brieven' elektronisch te 
verzenden. 

AANTEKENEN I tHWT acTULO I 
I POUT PAYS I 
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Ook aangetekende brieven kunnen het meer en meer 
zonder postzegel stellen... 

Of de postzegel zal blijven zal uiteindelijk 
een kwestie zijn van het tegen elkaar af
wegen van kosten en baten. Postzegels 
zijn arbeidsintensief: ze moeten worden 
ontworpen, goedgekeurd, vervaardigd, 
verspreid, beheerd, verkocht en gestem
peld. De moderne techniek biedt alterna
tieven voor postzegels die niet zo arbeids
intensief zijn. 
Ik venwacht dat de postzegel uiteindelijk 
zal verdwijnen. De filatelist verdwijnt ech
ter niet. Zolang mensen willen uitzoeken 
wat er in het verleden is gebeurd (en 
hoe!), zolang mensen mensen blijven en 
geen robots worden, zolang ook zal er in 
de filatelie nog veel te doen zijn. 
Tot slot nog dit. In zijn artikel spreekt de 
Heer Annema over de echte verzamelaar, 
de ware verzamelaar, de kieskeurige ver
zamelaar en de serieuze verzamelaar. 
Naar mijn mening kunnen we ons beter 
beperken tot de begrippen postzegelver
zamelaar en filatelist. 
Ook heeft hij het over speculanten en 
sponsors. Een verzamelaar die zijn jaar
collectie in z'n luxe album stopt en zich 
afvraagt hoe hoog de cataloguswaarde is 
mag je naar mijn idee geen speculant noe
men. Als het om de laatste twintig jaar 
gaat zouden dat album en de supplemen
ten wel eens meer gekost kunnen hebben 
dan de erin opgeborgen zegels bij ver
koop opbrengen! 
Wat de sponsors betreft:ook ik ben tegen 
'koppelverkoop'. Maar is het kopen van 
zegels met toeslag (zoals die voor Fila-
cept) niet hetzelfde? Daarmee wordt toch 
ook een tentoonstelling gesponsord? 
Daarom is het maar de vraag of de Bond 
hiertegen protest zou moeten aanteke
nen. Misschien zijn er wel heel veel verza
melaars die voor zo'n doel best sponsor 
willen zijn. 
C.J. van Vorstenbosch, Dorst 

Zo'n visitekaartje 
verdwijnt niet 
Drie problemen noemt de heer Annema: 
gebrek aan kwaliteit, een te omvangrijk 
uitgiftebeleid en de gevolgen van effi-
ciency-maatregelen bij de posterijen. 
Als we echter van de noodzaak van dat 
laatste - efficiency - overtuigd zijn zullen 
we ook moeten accepteren dat PTT mo
derne technieken toepast; we kunnen niet 
van twee walletjes eten. Trouwens, ook 
met die moderne technieken worden kwa-
liteitsprodukten geleverd. 
Het tweede bezwaar van de heer Annema 
(de te grote verscheidenheid in 'presenta
tievormen' van de postzegel) is mede ver
oorzaakt door de gebruiker, die wilde bij
voorbeeld buiten sluitingstijd postzegels 
kunnen kopen met als gevolg de komst 
van automaatboekjes. 
Postzegels dienden én dienen nog als be
wijs van betaling voor een door de PTT te 
verrichten dienst. In feite is het afgewerkte 
produkt, de 'gelopen' brief, het verzamel
object. Filatelisten willen daar echter niet 
mee volstaan. De verzamelaars hebben 
de markt zélf aanzienlijk uitgebreid: ze 
gingen thematisch verzamelen, wilden 
postfrisse zegels hebben, kozen voor 
blokken van vier, wilden eerstedagenve-
loppen, enzovoort. 
Dat de postadministraties deze ontwikke
lingen met genoegen gade slaan ligt voor 
de hand; het brengt veel geld op. Filatelis
ten zijn een belangrijke doelgroep van de 
posterijen geworden. 
Het verwerkingsproces van de PTT zal in 
de komende jaren nog verder worden ont
wikkeld. De postzegel blijft echter een fac
tor van betekenis. Postzegels zijn het visi
tekaartje van en een promotiemiddel voor 
een land. Vaak is de postzegel het middel 
om moderne, mechanische venwerking 
van post mogelijk te maken. 
De continuïteit in de uitgifte van postze
gels zal - ondanks of dankzij moderne 
technieken - niet worden verbroken. 
Daarvoor zijn ze postzegels te belangrijk, 
zowel voor de PTT als voor de verzame
laars. 
Ik ben dus niet zo pessimistisch als de 
heer Annema: ik zie de postzegel niet ver
dwijnen. 
L. de Doelder, 's-Hertogenbosch 

In Lissabon, Rio de 
Janeiro en Australië 
Toegegeven: er zullen zich grote verande
ringen in de postbehandeling voltrekken. 
Het gebruik van de postzegel zal in de na
bije toekomst in onze gemechaniseerde 
en geautomatiseerde 'westerse wereld' 
snel teruglopen. Maar dat neemt niet weg 
dat de postzegel zal blijven. 
Een groot deel van het internationale post-
verkeer zal ook in de toekomst met post
zegels worden gefrankeerd, omdat die 
moderne faciliteiten nog lang niet overal 
beschikbaar zijn. 
Verder zal de mens de behoefte houden 
aan onderiinge communicatie door middel 
van handgeschreven of getypte brieven. 
Door de verminderde omzet in dit soort 
brievenverkeer zal het tarief daarvoor ech
ter wel flink duurder worden. 
Ook uit nostalgisch oogpunt zal de be
langstelling voor de postzegel blijven be
staan. Voor oude schilderijen, oude au

to's, treinen en andere zaken bestaat 
grote belangstelling; dit geldt evenzeer 
voorgoede postzegelverzamelingen. Ik 
denk aan mooie educatieve thematische 
verzamelingen of aan geschiedkundige 
verzamelingen van landen of werelddelen. 
Overal ter wereld zijn en worden postze
gels verzameld, geruild en verhandeld. Ik 
mocht het meemaken op een pleintje in 
Lissabon, onder de bomen in een park in 
Rio de Janeiro en in een zaaltje in de out
back van Australië. 
Er is daarom geen reden tot pessimisme; 
de postzegel en de daaruit voortkomende 
filatelistische belangstelling gaan voorlo
pig niet verioren. 
W.G. van Veenendaal, Laren. 

Aantal echte filatelisten 
wordt steeds groter 
De heer Annema, die de toekomst van 
onze mooie hobby somber inziet, maakt 
duidelijk dat hij behoort tot het grote leger 
van verzamelaars; hij is geen filatelist. 
Hij heeft dan wel geen dure luxe-albums, 
maar hij voelt zich wel geroepen de vakjes 
te vullen die zijn minder luxe-album aan
geeft - mét alle door hem genoemde hin
dernissen en dure aanslagen op zijn 
smalle beurs. 
Het door de heer Annema aangehaalde 
voorbeeld van het Hafnia-blok uit 1987 is 
foutief. Tentoonstellingen zijn reclame 
voor de filatelie; bovendien is de maximaal 
toegestane toeslag door de FIP bepaald. 
Veel kwalijker is het dat er alleriei uitwas
sen ontstaan, zoals eerstedagbladen, cre
ditcards en dergelijke. Helaas worden ad
vertenties waarin dergelijke rommel wordt 
aangeboden - of zelfs geprezen als 'een 
goede manier van verzamelen' - ook in 
ons eigen orgaan 'Philatelie' opgenomen. 
Die advertenties zouden moeten worden 
geweigerd. 
De stelling dat gestempeld materiaal al
leen door kinderen wordt verzameld om
dat het materiaal 'minderwaardig' zou zijn, 
is onjuist. Kieskeurige verzamelaars vin
den bijvoorbeeld de afstempelingen van 
de machines bij de Nederlandse expe-
dietieknooppunten heel aantrekkelijk: 
mooie ronde stempels die dikwijls goed 
leesbaar op de zegels staan met een dui
delijk leesbare plaatsnaam en datum. Ook 
willen vele echte filatelisten geen onge
bruikt materiaal in hun collectie opnemen; 
ze verzamelen alleen complete, echt gelo
pen poststukken (en geen eerstedagenve-
loppen zonder adres). 
Gelukkig wordt het aantal 'echte' filatelis
ten steeds groter. Zelfs op lokale tentoon
stellingen zie je de verzamelingen aan 
kwaliteit winnen. En met kwaliteit doel ik 
dan niet op de kwaliteit van zegels en 
stukken, maar op het niveau van de ken
nis en het verrichte speunwerk. 
De grootste verandering die ik hier wil 
noemen is de verschuiving van het traditi
onele verzamelen van alle A-nummers in 
een voordrukalbum (waarin alle hokjes 
zonder nadere studie gevuld 'moeten' 
worden) naar het gespecialiseerd verza
melen. Deze verschuiving, die het accent 
legt op de gebieden 'postgeschiedenis' en 
'thematisch verzamelen', vormt dankzij 
het eraan verbonden speunwerk en de 
daardoor verkregen kennis een verande
ring ten goede. 
H.C.P. Staps, Best 
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Op kosten jagen: 
teken protest aan 
Een korte reactie mijnerzijds op het artikel 
van de heer Annema. Ik ben het niet eens 
met de stelling dat het aantal postzegel
verzamelaars zal afnemen, maar wél dat 
protest moet worden aangetekend tegen 
het op kosten jagen van de verzamelaar 
door toeslagen, koppelverkoop, boekjes, 
stroken, blokken (en combinaties in het 
blok zelf), overlopende afbeeldingen en 
eerstedagenveloppen. 
G. Rood, Arnhem 

Postzegel: meer toekomst 
dan ons milieu 
De PTT heeft in 1980 een onderzoek laten 
instellen onder inwoners van ons land van 
veertien jaar en ouder. Daaruit bleek dat 
ruim zeshonderdduizend Nederlanders 
postzegels verzamelen, waarvan tachtig
duizend zich beperken tot gestempelde 
Nederlandse postzegels. 
De conclusie van de heer Annema ('ge
stempelde zegels worden tegenwoordig 
vooral door kinderen verzameld') blijkt dus 
onvoldoende onderbouwd. 
Dat er minder toeslagzegels worden ver
kocht heeft een geheel andere oorzaak. 
De speculanten hebben inmiddels ontdekt 
dat de aankoop van grote aantallen post-
frisse postzegels niet loont; de markt is op 
een bepaald moment verzadigd. Ook de 
economische recessie van de afgelopen 
jaren zal een rol hebben gespeeld. 
Misschien zullen er na het jaar 2000 inder
daad overal automaatstroken en loket
frankeermachines worden gebruikt. De 
verwachting van de heer Annema dat de 
PTT dan de uitgifte van postzegels zal sta
ken deel ik echter niet. 
PTT doet er immers alles aan om de ver
spreiding van postzegels onder een zo 
breed mogelijk publiek te bewerkstelligen 
(daar was het onderzoek van 1980 ook 
voor bedoeld). Verder besteedt de PTT 
veel aandacht aan de uitgifte van postze
gels via het gratis verkrijgbare blad 'Profil'. 
Ook andere landen besteden veel aan
dacht aan de presentatie van hun postze
gels, soms via prachtige kleurenfolders. 
Er is onvoldoende grond te veronderstel
len dat de postzegel zal verdwijnen, zeker 
zolang over de gehele wereld de behoefte 
aan postzegels bij verzamelaars zal blij
ven bestaan. De posterijen van elk land 
zullen op die behoefte blijven inspelen. 
Het voorspellen van de toekomst over een 
periode van meer dan vijftig jaar is een 
hachelijke zaak; daaraan waag Ik me niet. 
Er zal uiteraard het een en ander verande
ren. De toekomst van de postzegel zie 
met veel meer vertrouwen tegemoet dan 
die van ons milieu. 
P.J. Polfliet (adres bij redactie bekend) 

Meer aandacht voor 
filatelistisch element 
Zullen er in 2052 nog postzegelverzame
laars zijn?, zo vraagt de heer Annema zich 
af. Het is echter veeleer de vraag of er in 
dat jaar nog wel beroepsvoetballers zullen 
zijn, gezien het feit dat we in 1988 nog 
maar zevenhonderd prof spelers hebben 
tegenover bijna negenhonderdduizend 
amateurs! 
Voorspellen is koffiedik-kijken. Als de heer 

Annema denkt dat hij zestig jaar kan voor
uitkijken is hij heel verkeerd bezig. Im
mers, filatelie bedrijven is méér dan alleen 
maar postzegels verzamelen. 
Inderdaad: gegraveerde miniaturen zijn 
meer 'kunst' dan de vignetten die op de 
moderne manier aan de lopende band 
verschijnen. 
Inderdaad: postzegelboekjes met links of 
rechts ongetande zegels zijn een uitwas 
die slechts dienen om lege albumvakjes in 
moderne albums te vullen (hetgeen overi
gens geen verplichting isl). 
Inderdaad: tentoonstellingsvelletjes wor
den maar al te vaak gebruikt om de (van
daag de dag exorbitant hoge) kosten van 
een filatelistische expositie te dekken. 
Maar er is meer dan alleen de postzegel. 
Zo goed als er vroeger een tijd is geweest 
waarin geen postzegels bestonden, zal er 
misschien ooit wéér een postzegelloze 
periode komen. Toch worden de brieven 
van vóór 1852 filatelistisch gezien nog 
steeds veelvuldig gezocht. Filatelie in de 
ruimere zin van het woord is immers alles 
wat met postale communicatie te maken 
heeft: vroeger de met de hand geschreven 
frankeer- of andere aanduidingen, daarna 
de stempels, postale vignetten (aangete
kend, expresse, per luchtpost, enzovoort) 
om de tarieven te kunnen reconstrueren, 
tegenwoordig ook f rankeerstroken en au
tomaatstroken en straks misschien ook de 
tarief aanduidingen per computer... 
Ik niet er niet zo bang voor dat de postze
gel als plaatje zal verdwijnen, en zeker 
niet zolang de diverse postadministraties 
er nog dikke winsten in zien. 
Misschien dat het 'artistieke element' van 
de postzegel inderdaad wat minder zal 
gaan worden. Maar laat de heer Annema 
zich dan eens wat meer met het filatelisti
sche element van onze hobby bezighou
den. Hopelijk is hij nog jong genoeg om er 
in 2052 nog plezier aan te beleven! 
D. de Vries, Amsterdam 

Filatelist moet 
kiezen of delen 
De filatelie is de laatste decennia flink ver
vuild geraakt. Allerlei nieuwigheden wor
den de verzamelaar aangeboden: eerste
dagenveloppen, eerstedagbladen, maxi-
mumkaarten, PTT-mapjes en vele andere 
vormen van filatelistisch maakwerk. Eén 
blik in 'Philatelie' zegt in feite voldoende. 
Tussen de serieuze advertenties staan 
advertenties die de nodige rommel aan
bieden, zoals postzegelcarnets en nep-
enveloppen, advertenties die eigenlijk ge
weigerd dienen te worden. 
Dan is er de Filatelistische Dienst van de 
PTT, die de zegels in vele vormen en ma
ten levert, met even zovele vormen van 
stempels en die niet kan anders worden 
venweten dan dat ze de ideeën uit het bui
tenland hebben overgenomen. De PTT wil 
zijn omzet over de ruggen van de postze
gelverzamelaars heen vergroten. Kenden 
we een aantal jaren geleden slechts het 
kinderzegelvelletje, tegenwoordig worden 
ons ook het zomerzegelboekje en het kor
tingzegel-velletje opgedrongen - om maar 
te zwijgen over de enorme stroom gele-
genheidsstempels, machinestempels en 
luchtpoststempels. 
Met andere woorden: de filatelist zal moe
ten kiezen voor specialisatie of thematisch 
moeten gaan verzamelen. Maar ook daar 

zijn de posterijen en de handel op inge
sprongen; van elk thema al een berg duur 
filatelistisch materiaal op de markt. 
Het is duidelijk: er zal hoognodig in de 
wildgroei van de postzegelwereld moeten 
worden ingegrepen. 
F.A.M. Geers, Hoogerheide 

Niet de laatste 
onheilsprofeet 
Toen in 1874 de Wereldpostvereniging 
(UPU) werd opgericht leidde dat al spoe
dig tot een betere afstemming van de 
posttarieven. In 1900 werden bovendien 
afspraken gemaakt over de kleuren van 
de zegels, bestemd voor bepaalde ta
rieven (groen, rood, blauw). Een filatelist 
die in de Schweizer Briefmarkenzeitung 
van 1900 een blik vooruit wierp conclu
deerde hieruit dat het met de liefhebberij 
op z'n eind liep: nü dezelfde kleuren, 
straks natuurlijk hetzelfde zegelbeeld -
wat bleef er dan nog te verzamelen over? 
Het was niet de eerste onheilsprofeet en 
het zal zeker niet de laatste zijn. In het 
decembernummer van 'Philatelie' schaart 
de heer T. Annema zich in deze rij. Heeft 
hij gelijk? Welnee. 
Postzegels zijn nu eenmaal ideale verza
melobjecten. Ze zijn klein, licht en gemak
kelijk op te bergen; houdt men ze droog en 
uit de zon dan heeft men er geen omkijken 
naar; ze vertonen een onuitputtelijke vari
atie; ze bestaan in alle prijsklassen. Voor 
de verzamelaars zijn er verenigingen, tijd
schriften, boeken, handelaars in alle soor
ten en natuurlijk postadministraties: de 
bron waar het allemaal begint. Deze 
laatsten verdienen er goed aan en zullen 
postzegels blijven uitgeven zolang er ver
zamelaars zijn. Of dit nu Annema's 'echte' 
of 'serieuze' verzamelaars zijn, dan wel 
'geen verzamelaars maar speculanten' -
het zal ze een zorg zijn. En dat zal door
gaan, ook als voor het leeuwendeel van 
de post geen zegels meer worden ge
bruikt, zoals hier en daar al het geval is. 
Ik heb begrip voor Annema's bezwaren; ik 
deel ze. Maar wie zijn wij? De filatelie (al is 
het niet meer geheel de onze) is springle
vend; zie de vrolijke massa's op Filacept 
in Den Haag. Dat draait echt wel door. 
Laten wij als oude dames en heren niet de 
fout maken te denken dat - omdat wij hem 
niet meer zullen zien - die herdenkingsze
gel van 2052 daarom ook niet zal verschij
nen... 
J. Doorenbos, Bennekom 

Genoegen is 
nog steeds groot 
Toen ik ruim vijfenzestig jaar geleden met 
verzamelen begon kocht ik voor twee gul
den vijftig een voordrukalbum Nederland. 
Wat was ik in mijn nopjes! Na 1945 be
greep ik al snel dat het bijhouden van een 
voordrukalbum een dure aangelegenheid 
was: de nieuwe bladen kostten al gauw 
vele guldens per jaar. 
Gelukkig schonk het mij veel plezier, zelf 
een verzameling op te zetten: ik bepaalde, 
wat er op een blad zou komen en niet een 
uitgever. 
Postzegelverzamelen is een belangrijke 
hobby. Je kunt er thuis veel aan doen en 
ook in clubverband is veel te bereiken. Als 
je aan tentoonstellingen wilt deelnemen 
komen er bepaalde eisen om de hoek kij-
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ken. leder kan op zijn of haar manier in
zenden, maar of er dan resultaat geboekt 
wordt, valt te betwijfelen. In de nu gestelde 
en nog te stellen eisen zie ik een groter 
gevaar dan het door de heer Annema ge
noemde teveel aan zegels. 
Elk land geeft postzegels uit. Elke verza
melaar moet daarom een keuze doen; het 
gaat anders veel te veel geld kosten. Klas
siek verzamelen is een dure aangelegen
heid geworden, omdat het oudere materi
aal maar beperkt voorhanden is. Met dat 
feit heb je rekening te houden. 
Gaan de postzegels verdwijnen? Houden 
we alleen automaatstroken over? Ik geloof 
het niet. Toegegeven, machines kunnen 
veel. Maar we hebben in Nederland meer 
dorpen dan grote steden. Er zijn nog te
veel kleine woonkernen; daarvoor zijn de 
automaten veel te duur. 
Elke verzamelaar zou moeten nagaan of 
zijn opzet nog voldoende genoegdoening 
geeft. We moeten daarbij bedenken dat 
postzegelverzamelen iets anders is dan 
gokken op het vinden van zeldzaamhe-
den. 
Ik houd het erop dat de uitgifte van postze
gels nog vele jaren zal doorgaan. Bij velen 
is het genoegen dat aan het verzamelen 
wordt beleefd immers nog bijzonder groot. 
Ik hoop dat dat genoegen ook in 2052 nog 
bij velen aanwezig zal zijn! 
J.F. Kunst, Opheusden 

De stille kracht 
van de filatelie 
Ondanks het feit dat de heer Annema zegt 
veel te hebben nagedacht, concludeer ik 
dat er van doordenken nauwelijks sprake 
is geweest; het doemdenken heeft de 
overhand gekregen. In het bewuste artikel 
wordt van alles beweerd, maar als je dit 
soort futurologische stellingen ventileert 
moet er toch van een beter fundament 
sprake zijn. 
Over de inleidende overpeinzingen van de 
heer Annema kan ik kort zijn: ze bieden 
niet echt iets nieuws en ze getuigen ook 
niet van een breed inzicht in de totale fila
telie. Mijn grootste bezwaar is dat zijn vrij 
lange aanloop geen bijdrage levert aan de 
'bewijsvoering' van het laatste onderdeel: 
'Verkoop zal dalen'. 
Het is overigens maar de vraag of het voor 
eenvoudige stervelingen als postzegelver
zamelaars zijn een zinvolle zaak is om te 
proberen zestig jaar vooruit te kijken. Wie 
zich realiseert welke stormachtige ontwik
kelingen zich alleen al in de afgelopen 
dertig jaar - de helft van de periode waar 
de heer Annema zulke uitgesproken ge
dachten over heeft - hebben voorgedaan, 
moet tot de conclusie komen dat het een 
uiterst hachelijke zaak is meer dan een 
halve eeuw vooruit te willen zien; dat is het 
zelfs al voor een periode van tien jaar! 
Ongetwijfeld zal de automatisering in de 
frankering van post verder oprukken. 
Maar een heel ander verhaal is, dat in het 
bedrijfsleven het gebruik van postzegels 
voor bepaalde post juist toeneemt van
wege de hogere attentiewaarde die dat 
oplevert. PTT Nederland nv gaf daarvan 
een duidelijk voorbeeld met de verzending 
van een nieuwjaarswens die met de 
nieuwe verzelfstandigingszegel was gef
rankeerd! Niks 'Port Betaald', maar het 
echte handwerk! 
Ik weet best dat de techniek niet te stuiten 

valt. De opmars van de compact disc \en 
koste van de langspeelplaat is daar een 
duidelijk voorbeeld van. Maar bij post is er 
ook nog sprake van zoiets als de wet van 
vraag en aanbod. Wanneer de markt een 
Produkt (postzegel) vraagt, kan het best 
zo zijn dat het aanbod daarvan blijft. Wel
iswaar in mindere mate, maar of de harde 
economische wetten die de heer Annema 
kennelijk hanteert het ook in dit geval zul
len winnen, moet nog blijken. 
Vergeet de heer Annema trouwens niet 
dat de filatelie een puur internationale 
aangelegenheid is? In dit opzicht zijn Ne
derland en Panama beslist niet vergelijk
baar. De filatelist leeft niet alleen dankzij 
de Nederlandse postzegels. Dat geldt ze
ker voor thematische filatelisten, waarover 
ik geen woord heb gelezen. 
Echt moeite heb ik met de uitsmijter van 
het verhaal: 'Er zullen tegen die tijd geen 
verzamelaars meer zijn die nog belang
stelling hebben voor de oude zegels. Het 
verzamelen van automaatstroken zal dé 
grote hobby worden.' Naar mijn gevoel is 
dat een totale miskenning van de liefde 
die mensen voor mooie dingen hebben. 
Het zou best eens kunnen zijn dat met de 
groei van de techniek in onze maatschap
pij de behoefte aan mooie dingen uit het 
'verleden' toeneemt. Bepaalde tentoon
stellingen in onze musea trekken een 
overweldigende belangstelling. Nog 
steeds houden miljoenen mensen van 
muziek uit vorige eeuwen. De muziek die 
op het bekende nieuwjaarsconcert uit We
nen te horen is kunnen tallozen bij wijze 
van spreken dromen, maar ze krijgen er 
nooit genoeg van! 
Zo gaat het ook in de filatelie. Miljoenen 
mensen zullen interesse blijven houden 
voor postzegels, stempels, poststukken 
en dergelijke, zoals ze ook schilderijen 
van Vincent van Gogh en muziek van 
Strauss mooi blijven vinden. Dat is de 
stille kracht van de filatelie! 
D. Veenstra, Buitenpost 

Filatelie begint waar 
catalogus ophoudt 
Onze kinderen en kleinkinderen zullen in 
het jaar 2040 heus nog wel het tweede 
eeuwfeest van de postzegel meemaken. 
Ook zullen er tegen die tijd nog filatelisten 
zijn, want verzamelen is een activiteit 
waar mensen zich steeds toe aangetrok
ken voelen. We zien telkens dat mensen 
belangstelling hebben voor objecten uit 
het verieden, van rijwielbelastingplaatjes 
tot antiek zilver. Dat is niet alleen uit nos
talgie te verklaren, maar ook uit een be
langstelling voor de wortels van ons he
den. Ik citeer Heinrich Heine (1797-1856): 
Der heutige Tag ist ein Resultat des ge
strigen. Was dieser gewollt liat, müssen 
wir erforschen, wenn wir zu wissen wün
schen, was jener will ('de dag van heden 
resulteert uit die van gisteren. Wat die ge
wild heeft moeten we onderzoeken, opdat 
we kunnen begrijpen, wat die ander wil'). 
Zoals er ook nu postzegelverzamelaars 
van diverse pluimage zijn, zo zal dat ook 
over vijftig jaar het geval zijn. Ja, de ver
scheidenheid zal nog toenemen, zodat de 
communicatie over die zo interessante ge
meenschappelijke hobby filatelie - die 
daar begint, waar de catalogus ophoudt -
nog moeilijker zal worden. Zoals nu me
nigeen al solist is met een bepaald object. 

zo zal dat over vijftig jaar nog veel meer 
het geval zijn. Er zullen ook dan nog ver
zamelaars zijn, die zich met de traditionele 
filatelie bezighouden. 
Een voorwaarde voor het voortbestaan 
van de filatelie is wel dat we oprechte be
langstelling voor onze hobby hebben en 
dat we onze belangstelling en kennis op 
de volgende generatie overdragen. Dat is 
niet alleen van belang voor het onderzoek 
van het verteden, maar ook voor de com
municatie met mensen uit andere landen. 
Want de tekst die op het aanhangsel van 
een Poolse zegel (Michel nummer 1337) 
staat klopt: 'Filatelie brengt mensen van 
alle volken nader tot elkaar'. 
Als we willen, dat de filatelie blijft voortbe
staan moeten we niet volstaan met van
achter de schrijfmachine te verzuchten dat 
het zo droevig is gesteld met de belang
stelling van de jeugd voor die zo mooie 
hobby. We zullen de handen uit de mou
wen moeten steken om een volgende ge
neratie voorde filatelie warm te maken. 
Die verantwoordelijkheid rust niet uitslui
tend op ouders; elke vereniging zou een 
jeugdafdeling moeten hebben. Enthou
siaste leiders kunnen daar hun kennis 
overdragen en de kinderen behulpzaam 
zijn bij het kiezen en opzetten van een ver-
zamelgebied. 
Als wij niet alleen zeggen dat we ons van 
die verantwoordelijkheid bewust zijn, 
maar de daad bij het woord voegen, dan 
zal de post ook over vijftig jaar nog met de 
doelgroep verzamelaars rekening moeten 
houden! 
A. Welvaart, Maarssen 

Het antwoord kwam 
eerder dan de vraag 
De vraag die u in 'Philatelie' van decem
ber 1988 naar aanleiding van het sombere 
betoog van de heer Annema stelt luidt: 
doordenken of doemdenken? 
Ik meen dat de redactie zelf al in 'Philate
lie' van november 1988 (rubriek 'Com
mentaar', aflevering 'Kamergeleerdheid') 
een voortreffelijk antwoord gegeven hebt: 
'Wat de hooggeleerde heer Crouwel ook 
moge beweren: de postzegel valt in de 
maatschappij van vandaag - gelukkig -
nog lang niet weg te denken.' 
En daar ben ik het volkomen mee eens; 
de postzegel blijft bestaan! 
B. van Mechelen, Uithoorn 

Creativiteit moet 
winnen van hebzucht 
Het gaat tegenwoordig allemaal wat te ge
makkelijk. Er worden postfrisse zegels be
steld, die achter een venstertje worden 
gestopt, waarna het album weer wordt op
geborgen. De verzelfstandiging van PTT 
houdt in dat er meer winst moet worden 
gemaakt. Het gevolg: automatisering, 
waardoor minder postzegels op de markt 
verschijnen die echt gestempeld zijn. 
Er ligt hier een taak voor het maandblad 
'Philatelie', maar ook voor de aangesloten 
verenigingen. We zullen ons moeten bera
den welke stappen we moeten nemen om 
te voorkomen dat de zaak uit de hand 
loopt. Het is voor de filatelie te hopen dat 
creativiteit het wint van hebzucht. 
K. Keesman, Baarn 



Philatelie mei 1989/331 

Leverbaar Rusland 1988 
128 zegels, 8 blokken gebruikt 
100 Auto's 
200 Auto's 
300 Auto's/Voitures 
500 Auto's/Voitures 
100 Bloemen 
200 Bloemen 
300 Bloemen 
500 Bloemen 

1000 Bloemen 
2000 Bloemen 

100 Dieren 
200 Dieren 
500 Dieren 

1000 Dieren 
2000 Dieren 
3000 Dieren 
4000 Dieren 
1120 Dieren compl series 

100 Driehoeken 
200 Dnelroeken 
100 Groente/fruit 
2O0 Groente/fruit 
100 Godsdienst 
200 Godsdienst 
100 Hondykat 
200 Hond/kat 
300 Hond/kat 
500 Hond/kat 
100 Kerstmis 
200 Kerstmis 
300 Kerstmis 
100 Klederdracht/ 

haardracht 
200 Klederdracht/ 

haardracht 
100 Landkaarten 
200 Landkaarten 
400 Landkaarten 
100 Muz«k 
400 Muziek 
100 Naakt 
200 Naakt 
300 Naakt 
100 Olympiade 
300 Olympiade 
500 Olympiade 

1000 Olympiade 
1500 Olympiade 
100 Paarden 
200 Paarden 
500 Paarden 
100 Padvinders 
200 Padvinders 
300 Padvinders 
100 Postzegel op postz 
200 Postzegel op postz 
100 Rode Kruis 
10O Raket/njimtevaan 
200 Raket/mimtevaart 
300 Raket/mimtevaart 
500 Raket/ruimtevaart 

2000 Ruimtevaan 
100 Schepen 
200 Schepen 
300 Schepen 
500 Schepen 

1000 Schepen 
100 Schildenjen 
200 Schilderijen 
300 Schilderijen 
500 Schilderijen 

1000 Schildenjen 
2000 Schilderijen 
3000 Schilderijen 

100 Sport 
200 Sport 
500 Sport 

1000 Sport 
2000 Sport 
3000 Sport 

100 Treinen 
200 Treinen 
300 Treinen 
500 Treinen 
200 Transport 
500 Transport 

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

1000 Vogels 
100 Vliegtuigen 
200 Vliegtuigen 
500 Vliegtuigen 
100 Voetbal 
200 Voetbal 
300 Voetbal 
500 Voetbal 
100 Vissen 
200 Vissen 
500 Vissen 

1000 Vissen 
100 Vlinders 
200 Vlinders 
500 Vlinders 
100 Wapenschilden 
145 Walt Disney 
165 Walt Disney 
290 Walt Disney 
400 Walt Disney 
200 Luchtpost 
500 Luchtpost 

1000 Luchtpost 
500 Wereld 

1000 Werekl 
2000 Werekl 

7,50 
20,— 
55,— 

100,— 
7,— 

11,50 
17,— 
35,50 
90,— 

300,— 
5,50 

11,50 
27,50 
62,50 

175,— 
300,— 
600,— 
175,— 
10,— 
25,— 

8,75 
20,— 
7,50 

15,— 
8 — 

18 — 
35,— 
65,— 
7,— 

15,— 
35,— 

7,— 

15,— 
7,— 

15,— 
80,— 

7,— 
47,50 

9,— 
20,— 
35,— 

7,— 
19,50 
37,50 
85,— 

200,— 
7,— 

11,50 
55,— 
10,— 
22,— 
4 2 , -
10,— 
25,— 
9,— 
5,50 

11,50 
20,— 
40,— 
90,— 

300,— 
7,50 

11,50 
19,— 
45,— 

100,— 
5,50 

14,— 
21 ,— 
27,50 
65,— 

165,— 
350,— 

7,— 
14,— 
26,— 
66,— 

166,— 
300,— 

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

7,— 
30,— 

7,— 
45,— 

7,— 
11,— 
20,— 
45,— 

100,— 
7,— 

12,— 
40,— 

7,— 
14,— 
35,— 

125,— 
7,— 

14,— 
55,— 

100,— 
7,— 

14,— 
55,— 

7,— 
22,— 
30,— 
44,— 
67,50 
9,50 

40,— 
110,— 

6,50 
11,— 
35,— 

5000 Wereld 
10000 wereki 
20000 Wereld 

1000 Afnka 
2000 Afnka 
1000 AmenkaN/Z 
2000 AmenkaN/Z 
3000 Amerika N/2 
1000 Azië 
2000 Azié 
3000 A2I« 
2000 Brits Azië 
3000 Brits Azië 
5000 Europa 

10000 Europa 
1000 Scandinavië 
2000 Scandinavië 
3000 Scandinavië 
4000 Scandinavië 

200 Afghanistan 
300 Afghanistan 
400 Afghanistan 
200 Albanië 
300 Albanië 
400 Albanië 
500 Albanië 

1000 Albanië 

135,— 
300,— 
950,— 

90,— 
150,— 
50 — 

120,— 
200,— 
50,— 

too , -
2 5 0 , -
165,— 
400,— 
2 0 0 -
450 — 

65,— 
300,— 
750,— 

2000,— 
100,— 
160.— 
290,— 

14,— 
40,— 
60,— 
90,— 

360,— 
68 komplete series Albanië + 

16 blokken Yvert F 749,25 
Nu slechts 125,— 

100 Algerije 
200 Algerije 
300 Algerije 
400 Algerije 

50 Andorra 
100 Andorra 
100 Angola 
200 Angola 
300 Angola 

10 Allenstein 
1000 Arab Staten 
2222 Arab Staten 
3000 Arab Staten 

300 Argentinië 
500 Argentinië 

1000 Argentinië 
200 Australië 
300 Australië 
400 Australië 
500 Australië 
600 Australië 

75 Austr Antart Terr 

100 /Azoren 
too Bartiados 
too Bahrein 
300 Bangladesh 
too Bezet Polen 

11 ,— 
22,— 
60,— 

100,— 
25 — 
70 — 
12,— 
30,— 

135,— 
10,— 
37,50 

125,— 
300,— 

10,— 
20,— 

120,— 
10,— 
18,— 
40,— 
60,— 
95,— 

65 stuks 
125 — 
80,— 
33,— 
75,— 
34,— 
75 — 

168 Bezet Polen compleet 
general gouverne
ment 600,— 

181 Bohemen en Moravië 
complete sets 

200 Beieren 
300 Brazilië 

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

1000 Bnts West Indië 
200 België 
300 België 
500 België 

1000 Belg« 
1500 België 

100 Belgische Kol 
500 Belgische Kol 

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

1000 Burundy complete 
senes 

100 Brunei 
150 BohenMoraviö 
200 Bolivia 
100 Botswana 
100 Bnts Guyana 
100 Bulgarije 
200 Bulgarije 
500 Bulgarije 
800 Bulganie 

1000 Bulganie 
1300 Bulganie 
100 Burma 
200 Burma 
300 Burma 
too Canada 
200 Canada 
300 Canada 
400 Canada 
500 Canada 
600 Canada 
700 Canada 
800 Canada 
too Curagao/Ant 
200 Cura;ao/Ant 
300 Curagao/Ant 
400 Curatao/Ant 
too Cameroon 
200 Cameroon 
250 Cameroun 
100 Ceylon/Sn Lanka 

285.— 
180,— 
25,— 

400,— 
55,— 

325,— 
5,— 

24,— 
47,50 

150,— 
7,— 

11 ,— 
2 1 , — 
75,— 

225,— 
5,— 

45,— 
130,— 
15,— 
50,— 

115,— 
290,— 
475,— 

45,— 
16,50 
60,— 

110,— 
7,50 

200,— 
80,— 
33,50 
25,— 
46,— 
30,— 

4,50 
6,50 

26,— 
105,— 
130,— 
270,— 

15,— 
35,— 
95,— 

2,75 
6,— 

14,— 
30,— 
57,50 

145,— 
200,— 
250,— 

30,— 
85,— 

210,— 
400 — 

20,— 
55,— 

110,— 
6,— 

200 Ceyton/Sn Lanka 
300 Ceyton/Sn Lanka 
too Cuba 
20O Cuba 
500 Cuba 

1000 CubacompI series 
100 Chill 
200 Chill 
300 Chill 
500 Chill 
600 Chill 
500 China 

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

1000 DDR 
1500 DDR 
2000 DDR 

100 Denemarken 
200 Denemarken 
300 Denemartten 
400 Denemarken 
500 Denemartten 
600 Denemarken 
700 Denemarken 
800 Denemarken 
900 Denemarken 
200 Djibouti 
200 Dominica 
100 Domin Rep 
200 Domin Rep 
400 Domin Rep 
500 Duitslincl DDR 

10OO Duitsl incl DDR 
2000 Duitsl incl DDR 
3000 Durtsl incl DDR 
4000 Duitsl incl DDR 

200 Duitsl West 
3O0 Duitsl West 
400 Duitsl West 
500 Duitsl West 
600 Duitsl West 
800 Duitsl West 

1000 Duitsl West 
1200 Duitsl West 
200 Duitsl 1875/32 
300 Duitsl 1875/32 
400 Duitsl 1875/32 
500 Duitsl 1875/32 
10O Duitsl 1933/45 
200 Duitsl 1933/45 
3O0 Duitsl 1933/45 
400 Duitsl 1933/45 

50 Duits Kol 
100 Equatoriaal Gum 
200 Equatoriaal Gum 
100 Eritrea 
300 Equadcr 

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

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

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

1000 Finland 
100 Fiume 
500 Formosa 
100 Franknjk 
200 Frankrijk 
300 Frankrijk 
500 Frankrifk 
800 Franknik 

1000 Franknjk 
1200 Franknjk 
1500 Frankrijk 
2000 Frankrijk 
200 Franse Kol 
300 Franse Kol 
500 Franse Kol 

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

19,— 
67,50 

5,— 
12,50 
27,50 

200,— 
4,— 
8,50 

18,— 
70,— 

100,— 
37,50 

100,— 
5,— 

12,50 
20,— 
40,— 
70,— 
90,— 

125,— 
37,— 
15,— 
48,— 
90,— 

100,— 
190,— 
20,— 
90,— 

125,— 
25,— 
14,— 
50,— 
90,— 
65,— 

175,— 
3,26 
6,50 

55,— 
150,— 
300,— 

2,— 
4,75 

11,— 
29,— 
45,— 

125,— 
250,— 
500,— 
900,— 

40,— 
100,— 

9,— 
25,— 
85,— 
12,75 
34 — 

105 — 
280,— 
750,— 

10,— 
22,— 
37,50 
44,— 
85,— 

125,— 
200,— 
325,— 

25,— 
60,— 

110,— 
2 2 0 , -
35,— 

110,— 
275,— 
650,— 
275,— 

10,— 
25,— 
70,— 
40,— 

400,— 
5,50 

22,— 
60,— 

3,— 
6,50 

17,— 
40,— 
62,— 
90,— 

105,— 
350,— 

30,— 
95,— 

175,— 
495,— 

4,— 
12,— 
26,— 
50,— 
70,— 

150,— 
450,— 

1600,— 
50,— 
80,— 
5,— 

10,— 
18,— 
40,— 

100,— 
160,— 
215,— 
400,— 
675,— 

7,50 
15,— 
32,— 
65,— 

200,— 
300,— 
750 — 

8000 Franse Kol 
100 Frans Guinee 
200 Frans Guinee 
300 Frans Guinee 
400 Frans Guinee 
600 Frans Guinee 
800 Frans Guinee 
100 Frans Equatoriaal 
100 Frans Guyana 
100 Frans Sudan 
50 Frans Polynesiö 

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

1000 Griekenland 
50 Guadeloupe 

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

100 Groenland 
100 Guinee Bissau 
100 Ham 
200 Ham 
500 Ham 
100 Honduras 
200 Honduras 
100 HongKong 
200 HongKong 
300 HongKong 
500 Hongarije 

1000 Honganie 
2000 Honganie 
3000 Honganie 

100 Israël 
200 Israël 
500 Israël 
600 Israël 
700 Israël 
100 Ivoorkust 
200 Ivoorkust 
300 Ivoorkust 
100 Indo China 
200 Indo China 
200 Italië 
300 Italië 
500 Italië 

1000 Italië 
2000 Italië 
200 Italiaanse Kol 
800 Italiaanse Kol 
100 Ierland 
200 Ierland 
300 Ierland 
100 India 
500 India 
600 India 
700 India 
800 India 

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

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

1000 Joegoslavië 
1500 Joegoslavië 
100 Jordanië 
500 Jordanië 
100 Kanaal Isl 
200 Kanaal Isl 
100 Korea Noord 
300 Korea Noord 
555 Korea Noord 
50 Korea Zuid 

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

1460,— 
10,— 
20,— 
30,— 
50,— 

100,— 
160,— 

Afr 30,— 
40,— 
80,— 
19,— 
45,— 
85,— 

200,— 
12,50 
30,— 

120,— 
220,— 
390 — 

20,— 
50,— 
10,— 
2 1 , — 
65,— 
12.50 
40.— 

225.— 
6.— 
8.50 

30.— 
155,— 

12,— 
32,50 
22 — 

175,— 
575,— 

10,— 
37,50 

150,— 
390,— 

7,— 
19,— 

105,— 
190,— 
340,— 

22,— 
65,— 

130,— 
20,— 
55,— 

5,50 
10,— 
24,— 
75,— 

600,— 
55,— 

400 — 
9,— 

SO,— 
185,— 

3,— 
30,— 
50,— 
75,— 

125,— 
320,— 
150,— 

4,— 
22,— 
65,— 
5,— 

12 — 
25,— 
40,— 

195,— 
300,— 

16,— 
40,— 
55,— 

4,— 
18,— 
27,50 
75,— 

4,— 
8 , -

19,— 
8 5 , -

2 8 0 , -
10,— 

360,— 
27,— 
60,— 

4,25 
12,50 
35,— 

5,— 
7,— 

16,— 
45,— 
37,50 

165,— 
350,— 

6,— 
150,— 
2 5 , -
40,— 

140,— 
12,— 
60,— 

250,— 
9,50 

2 4 , -
40,— 

130,— 
200,— 
300,— 
750,— 
45,— 

120,— 
310,— 

70,— 
7,50 

11 ,— 

500 Malaya 
800 Malaya 
100 Maledive 
100 Malta 
200 Malta 
300 Malta 

50 Martinxjue 
100 Martinique 
100 Mall 
100 Macao 
100 Madagaskar 
200 Madagaskar 
300 Madagaskar 
400 Madagaskar 
500 Madagaskar 
100 Marokko 
200 Marokko 
300 Marokko 
100 Mauretanië 
21X) Mauretanië 
100 Muscat et Oman 
150 Muscat et Oman 
50 Memel 

100 Memel 
150 Memel 
100 Mongolië 
200 Mongolië 
500 Mongolië 
800 Mongolië 

1000 Mongolië 
100 Monaco 
200 Monaco 

50 Nederland 
100 Nederland 
200 Nedertand 
300 Nederland 
400 Nederland 
500 Nederland 
600 Nederland 
700 Nederland 
800 Nederland 

1000 Nederland 
1100 Nederland 
1200 Nedertand 
1300 Nedertand 

100 Ned lndietot1949 
300 Ned Indië tot 49 
10O N Rodesia/Zambia 
75 Nyassaland/Malawi 

100 Nieuw Caledonië 
100 Niger 
200 Niger 
100 Nigena 
200 Nigena 
200 Nicaragua 
200 Nepal 
300 Nepal 
100 Noord Borneo 
100 Noorwegen 
200 Noorwegen 
300 Noorwegen 
500 Noorwegen 
600 Noorwegen 
700 Noorwegen 
100 New Zeeland 
200 New Zeeland 
300 New Zeeland 
400 New Zeeland 
500 New Zeeland 
300 Oostenrijk 
500 Oostenrijk 

1000 Oostenrijk 
1200 Oostennjk 
1500 Oostenriik 
2000 Oostenriik 

40 Opper Silezië 
50 Opper Silezië 
60 Opper Silezië 

100 Opper Volta 
200 Opper Volta 
300 Opper Volta 
350 Opper Volta 
100 Pakistan 
200 Pakistan 
300 Pakistan 
400 Pakistan 
500 Pakistan 

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

1000 Portugal 
1000 Portugese Kol 
2000 Portugese Kol 
4500 Portugese Kol 
200 Portugees India 
200 Polen 
500 Polen 

1000 Polen 
2000 Polen 

100 Philippijnen 
300 Philippiinen 
500 Philippijnen 
200 Roemenië 
500 Roemenië 
700 Roemenië 

lOOO Roemenië 
2000 Roemenië 

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

1000 Rusland 
2000 Rusland 

52,50 
150,— 

10,— 
15,— 
53,— 

160,— 
16,— 
50,— 
38,— 
38,— 
12,50 
28,— 
62,— 
90,— 

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

150,— 
58,— 

260,— 
460,— 

3,75 
9,50 

99,— 
220,— 
325,— 

15,— 
39,— 

0,75 
2,50 
6,50 

14,— 
27,50 
35,— 
70,— 

100,— 
160,— 
390,— 
650,— 
900,— 

1200,— 
10,— 

150,— 
40,— 
2 0 , -
42,— 
23,— 
67,50 
20,— 
90,— 
14,— 
36,— 

100,— 
100,— 

4,— 
10,— 
23,— 

100,— 
2 3 0 , -
450,— 

4,50 
14,— 
3 6 , -
70,— 
85,— 
14,— 
29,— 

125,— 
220,— 
390,— 
875,— 
32,50 

100,— 
400,— 

23,— 
50,— 
98,— 

150,— 
5,— 

15,— 
26,50 
70,— 

220,— 
3,— 

35,— 
125,— 

17,50 
2 6 , -
60,— 

4,— 
6,— 

16,— 
19,50 
4 1 , — 

250,— 
225,— 
575,— 

3500,— 
85,— 

4,— 
12,50 
55,— 

270,— 
5,50 

27,50 
90,— 
5,— 

12,50 
25,— 
45,— 

165,— 
49,— 

120,— 
12,— 
30,— 
60,— 
16,50 
5 1 , — 

250,— 

3000 Rusland 
Rusland Jaargangen P J 
1959/77 
1978/86 PI 
1987 

100 Saar 
200 Saar 
300 Saar 
100 San Marino 
400 San Marino 
500 San Marino 
100 Spanje 
300 Spanje 
500 Spanje 
200 Sp kolome 
300 Sp kotonië 
500 Sp kolonie 
600 Syrië 
100 Sunname 
200 Sunname 
300 Sunname 
400 Sunname 
500 Sunname 
600 Suriname 
700 Suriname 
800 Sunname 
100 St Pierte 
100 Somalië Frans 
100 Senegal 
200 Senegal 
300 Senegal 
300 Singapore 
300 Thailand 
200 Tsjechoslow 
300 Tsjechoslow 
500 Tsjechoslow 

1000 Tsjechoslow 
2000 Tsjechostow 

100 Turtoje 
300 Turtciie 
500 Turieie 

1000 Turkiie 
2000 Turt<lje 

100 Togo 
200 Togo 
300 Togo 
500 Togo 
800 Togo 

1000 Togo 
100 Tunesië 
200 Tunesië 
300 Tunesië 
400 Tunesië 

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

1000 USA 
50 Uruguay 

100 Unjguay 
200 unjguay 
300 Uruguay 
400 Uruguay 
lOO Vatikaan 
200 Vatikaan 
300 Vatikaan 
400 vatikaan 
500 vatikaan 
600 Vatikaan 
100 Vietnam 
200 Vietnam 
100 Virgin eil 
100 Venezuela 
200 Venezuela 

425 — 

32,50 
40,— 
30,— 
45,— 

110,— 
3 2 0 , -

10,— 
85,— 

140,— 
8,— 

25,— 
47,50 
22,50 
40,— 
75,— 

175,— 
25,— 
65,— 

165,— 
240,— 
390,— 
550,— 
790,— 
990,— 

40,— 
30,— 
22,— 
60,— 

110,— 
310,— 

82,50 
3,75 
5.50 

13.— 
43.— 

300.— 
3,— 
9,— 

15,— 
75,— 

225,— 
14,— 
23,— 
39,— 
85,— 

170,— 
290,— 

12,50 
3 1 , — 
65,— 

110,— 
12,50 
30,— 
37,50 
50.— 

150.— 
90.— 

4.— 
6,75 
9 — 

19— 
30 — 
70,— 

130,— 
1,25 
3,50 
7,50 

18,50 
35,— 
2 0 , -
50,— 

110,— 
200,— 
300,— 
600,— 

6,— 
10,— 
90,— 
12,50 
35,— 

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

50 Württemberg 
100 Württemberg 
50 Wallis et Fortuna 

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

1000 Zweden 
1200 Zweden 
1500 Zweden 

100 Zanzibar 
100 Zuid Afnka 
200 Zuid Afnka 
300 Zuid Afnka 
400 Zuid Afnka 
100 Zaïre/Congo 
100 Zwitsertand 
200 Zwitsertand 
300 Zwitserland 
500 Zwitserland 
600 Zwitsertand 
700 Zwitsertand 
800 Zwitsertand 

1000 Zwitserland 
1200 Zwitserland 
1400 Zwitsertand 

23,— 
70,— 
20,— 
55,— 
25,— 
30,— 
62,50 

170,— 
375,— 

1100,— 
4,— 
7,— 

15,— 
26,— 
38,— 
52 — 

135,— 
225,— 
320,— 
800,— 

70,— 
4,50 

15,— 
35,— 

110,— 
7,50 
5,50 

13 — 
25,— 
95,— 

109,— 
200,— 
270 — 
450,— 
850,— 

1750,— 

Alle samenstellingen zijn verschillende 
zegels incl types watermerken en vana-

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

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

een of meerdere abonnementen Vraag inlichitingen. 
Prijswijzigingen voorbefiouden. 

POSTZEGELHANDEL ü. A. ü. 
Roemer Visscherstraat 114, 3132 EV Vlaardingen - Telefoon 010 - 4340085 - GIRO 1465772. 
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^ Belangrijke Internationale ^ 

POSTZEGEL-
EN MUNTEN

VEILING 
In de zalen van "Motel Eindhoven" 

Aalsterweg 322 - Eindhoven tel. 040-116033 

ZATERDAG 
3 JUNI 

Bezichtiging v.a. 8.30 uur 
Aanvang veiling 9.30 uur 

Er worden ca. 4500 kavels 
geveild w.o.: 

VERZAMELINGEN NEDERLAND 
EN BUITENLAND. 

LOSSE NR'S EN SERIES 
NEDERLAND EN BUITENLAND. 

enorme partij 
STOCKBOEKEN en COLLECTIES. 
prachtige partij BRIEVEN en FDC'S. 

leuke partijen in 
DOZEN en KISTJES. 
interessante collectie 

MUNTEN 
en 

BANKBILJETTEN. 

Kijkdagen ten kantore 
v.a. Dinsdag 16 mei 

t/m Donderdag 1 juni. 
Dagelijks van 9.00 t/m 18.00 uur. 

Dinsdags en Donderdags 
van 9.00 t/m 21.00 uur. 

Op zaterdag van 9.00 t/m 17.00 uur. 

Bel of schrijf 
voor de uitgebreide veilingkatalogus. 

Deze wordt U gratis toegestuurd. 

iTm fou r g s e 

MUNTEN 
^¥.e f M n g 

Veilinghuis 

LIMBURGSE POSTZEGEL- & MUNTENVEILING 
Postbus 3071 5930ABTegelen 
Spoorstraat 3a 5931 PR Tegelen 

. Telefoon 077-737171 (ook's avonds) 

UNIEK IN NEDERLAND 
VERRASSINGSDOOS 
Ca. 5.000 papiervrije zegels uit de hele 
wereld. Extra: bijlagen met zegels met 
een cat. waarde van FFR 10, 20, 30 en 
meer per stuk. Daarbij complete 
series, FDC's, Blokken etc. etc. 
U betaalt slechts iets meer dan 
1 cent per stuk voor deze 
waardevolle zegels. 

Nu slechts 5 9 , — 

WONDERDOOS 
Ca. 10.000 papiervrije zegels uit de 
hele wereld. Extra: series, blokken, 
hoge waarden, FDC's en meer met 
cat.waarden van FFR 15, 25, 40 en 
meer. U betaalt voor deze zegels min
der dan 1 cent per stuk. Dit is slechts 
een fractie van de totale cat.waarde. 
Unieke aanbieding: 

U betaalt slechts 9 9 , — 

N E D E R L A N D - B O X : grote collectie van Eerste-Dag-Enveloppen, 
Maximum-Kaarten, Eerste-Dag-Kaarten, bijzondere enveloppen, 
Eerste-Dag-Bladen etc. Nieuwtjes-prijs ruim 150,-. 
Cat.waarde ruim 250, - . U BETAALT SLECHTS 6 9 , — 

POSTORDERBEDRIJF QUICK-STAMP^ERVICE 
P O S T B U S 9 8 2 3 3 5 0 6 G V U T R E C H T G I R O 1656880 

Prijzen, bij vooruitbetaling, incl. porto en verpakking! 
Vraag de gratis prijslijst vandaag aan! 

t ^ »»** (bil ae( 

Victor Hugostraat 30 
5924 AK Venio 

Telefoon 077 - 82 22 42 
(bij geen gehoor 077 - 51 26 98) 

(Winkel: Romerhuis, Kwartelenmarkt, Venio) 

-k G r a t i s pr i js l i js t 
verkrijgbaar op aanvraag. Hierin is opgenomen de gehele voorraad 
Nederland gestempeld, ongebruikt met plakker, postfris zonder 
plakker,, blanco en beschreven f.d.c.'s, automaat-boekjes, toebeho
ren, etc. 

* L e v e r i n g b i n n e n 3 d a g e n 
weekend niet meegerekend. 

-* A l l e c a t a l o g i e n a n d e r e t o e b e h o r e n 
Uitgebreide voorraad. 

-*- R e c h t op r e t o u r n e r i n g 
van geleverde postzegels en f.d.c.'s, binnen 3 dagen na ontvangst. 
Manco-noteringen op verzoek. 

* E e n k l e i n e g r e e p u i t o n z e pr i j zen ; 
Ned. Eerste-dag-enveloppen met adres: 

E4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

ƒ 300,-
300,-
240,-
129,-
90,-
150,-
135,-
100,-

El 2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

ƒ 2 1 , -
150,-
90,-
90,-

135,-
60,-
5 1 , -
75,-

E20 ƒ45,-
21 75,-
22 
23 
24 

45,-
75,-
54,-

25 105,-
26 51 ,■ 
27 90,

Overige 
nummers 
ook 
voorradig 

Luxe 
kwaliteit. 

W i j z i jn s t e e d s b e r e i k b a a r , 
overdag, 'savonds en in het weekend. Nieuwe klanten dienen bij 
hun bestelling het lidm.nr. van postz.ver. op te geven, of een andere 
referentie, of vooruitbetaling op giro nr. 34 68 265. 

NORMA: voor snelle levering 
en goede kwaliteit ! 

SCHRIFTELIJKE VEILING P O V E I A 
Onze 3maandelijkse veilingen bevatten steeds een 
uitgebreid en gevarieerd aanbod kavels tegen aan
trekkelijke inzetten. 
Uw voordelen: 
aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 

Veilingschema: 
maart 
juni 
september 
december 

P O V E I A i U w v e r t r o u w e n m e e r 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

POVEIA 
Postbus 491 
9400 AL Assen 
Tel. 05920  50486 

d a n w a a r d . 

OOK UW VERZAMELING IS EEN GOEDE VERZEKERING WAARD! 
DeRMEV 

briljant MuMMt-Postxegelpolis! 
Gratis taxatie bij verzamelingen vanaf f 15.000,. 
Premie in de regel slechts ƒ 4,30 per ƒ 1.000,- verzekerd tiedrag 
Voor nadere informatie: 
A s s . k a n t . F I L E K T U R A ( P . C . v a n A n d e l ) 
Postbus 54, 2220 AB Katwijk ZH, t e l . 01718 - 14068. 
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Bondsadressen 
Voorzitter 
C Muys, Pioenviieg 25 
2565 AZ 's-Gravenhage 
Telefoon 070-682728 

Secretaris 
Ing A van Dooren 
Beettiovenlaan 11 
5251HLVIi|nnen 
Telefoon 04108-6618 

Penningmeester 
Ir C Stapel 
Delfland 4 
9405 NL Assen 
Telefoon 05920-52751 
Giro 1078391 ten name van penning
meester NBvFV Assen 

Bondsbibliotlieelc 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 
Telefoon 02154-12526 
Openingsti|den op vïoensdag van 
10 30-17 30 uuren van 18 30-20 30 
uur en verder elke eerste en derde za
terdag van de maand van 10 30-12 30 
uur 

Bondsdocumentatiecentnim 
Secretaris/penningmeester-
J Vellekoop 
President Steynstraat 21 
2312 ZP Leiden 
Telefoon 071-134424 

Informatiebureau 
Mevrouw T B Steiner-Spork 
Postbus 4034 
3502 HA Utrectit 

Filatelistische voorlichting 
C Spoelman 
Bondsbibliotheek NBvFV 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 

Keuringsdienst 
Hoofd H W vanderVlist 
Sctioolkade 31 
1566KVAssendeltt 
Keurzendingen uitsluitend aangetekend 
naar de secretaris 
K Kouwenberg 
Thorbeckelaan 238 
2564 BW 's-Gravenhage 

Juryzaicen 
J G Balkestein 
Willibrorduslaan 1 
5591 BG Heeze 
Telefoon 04907-3032 

Evenementen 
J Th A Friesen 
Rembrandtlaan 18 
7471 HR Goor 
Telefoon 05470-72135 

Jeugdzal(en 
L Hfl A Grandel, Seinestraat18 
1966 VG Heemskerk 
Telefoon 02510-34676 

Pers en Publiciteit 
H Gabriels Park Vronesteyn 57 
2271 HR Voorburg 
Telefoon 070-862969 

Service-afdeling 
Directeur H H van Megen 
Rigterskamp 8,1261 TN Blaricum 
Telefoon 02153-14399 
Bestellingen Bondsbureau 
Postgiro 2015960 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
D A Arkenbout, Postbus 12020 
IIOOAAAmsterdam(ZO) 
Materiaalcommissaris 
J Spiiker, Verdistraat133 
2324 KC Leiden 

« 

Bondsbureau: Zeelantlaan 11 3526 AK Utrecht, telefoon 030-894290 Het Bondsbureau is op werkdagen geopend van 
9 tot 17 uur, met uitzondering van woensdagmorgen en vrydagmiddag Correspondentie van algemene aard, alsmede 
mutaties en adreswijzigingen van verenigingssecretariaten moeten worden gezonden aan secretariaat NBvFV Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht 

Bondsbibliotheek in 
Baarn groot succes 
Elf maanden na de opening 
van het nieuwe onderkomen 
van de Bondsbibliotheek, ge
vestigd in de Openbare Biblio
theek te Baarn, blijkt deze ves
tiging een groot succes te zijn. 
Bijna vijftienhonderd boekwer
ken werden dit jaar uitgeleend 
en wat nog belangrijker is, 
slechts ongeveer tien procent 
van dit aantal werd per post 
aangevraagd. 
Veel filatelisten komen nu dus 
zelf naar de bibliotheek om 
boeken in te zien en te lenen. 
Vroeger, toen de bibliotheek 
nog in Arnhem was gevestigd 
werd gemiddeld een kwart van 
alle boeken schriftelijk aange
vraagd. 
Velen komen ook naar de 
leeszaal om catalogi in te zien 
of om in de vele tijdschriften, 
waarover de bibliotheek be
schikt, te lezen. 
Het boekenbestand van de bi
bliotheek nam ook dit jaar 
weer behoorlijk toe - dankzij 
eigen aanschaffingen, maar 
ook door verschillende schen
kingen. Zo kreeg de biblio
theek alle boekwerken die in 
de literatuurklasse van Fila-

cept ter beoordeling werden 
ingezonden. 
Jaargangen werden ingebon
den, een dertigtal boekwerken 
werd gerestaureerd en veel 
andere achterstallige zaken 
konden worden weggewerkt. 
Een druk,.maar tot tevreden
heid stemmend jaar dus voor 
Bondsbibliothecaris C. Spoel
man, die bij zijn werk wordt ge
steund door de heren Van der 
Loo, Vellekoop en Mansfelt. 
De laatste, woonachtig in 
Baarn, is ook veel aanwezig tij
dens de openingsuren om be
zoekers - waar nodig - de weg 
te wijzen en te helpen bij de 
uitlening. 
De Bondsbibliotheek is ge
opend op woensdag van 10.30 
tot 17.30 uur en van 18.30 tot 
20.30 uur, alsmede op elke 
eerste en derde zaterdag van 
de maand van 10.30 tot 12.30 
uur. 
Om boeken te kunnen lenen 
moet u beschikken over een 
lezerskaart, die wordt verstrekt 
op vertoon van een lidmaat-
schapskaart of contributiebe-
taalbewijs van een bij de Bond 
aangesloten vereniging. 

Vorig jaar werd de Bondsbibliotfieek in Baarn geopend; de verhuizing blijkt een 
goede greep te zijn geweest 

Comité's Dag 
van de 
postzegel 
In oktober aanstaande worden 
weer de traditionele festivitei
ten ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel georga
niseerd. Vooruitlopend op uit
gebreidere mededelingen hier
over geven wij u alvast globale 
informatie over de diverse ma
nifestaties. 

Amersfoort: 
14/15 oktober. Philatelistenve-
reniging Amersfoort, C. van 
der Zouwen, Franklinstraat 
102, 3817 VH Amersfoort; 212 
kaders; categorie 3 met jury. 

Amsterdam: 
14/15 oktober. Comité Dag 
van de Postzegel, H.J. Nijme-
ijer, Bilderdijkpark 16,1952 SC 
Amsterdam; 212 kaders; cate
gorie 3 met jury. 

Groningen: 
14/15 oktober. I.V. Philatelica 
Groningen, H.W. Hamming, 
Van Trojenweg 10,9751 VL 
Haren; 60 kaders; categorie 3 
zonder jurering. 

Lichten voorde: 
13/15 oktober. De Globe, afde
ling Lichtenvoorde, CR. Kees-
man. Burg. Goldbergstraat 10, 
7051 CD Varsseveld; 210 ka
ders; categorie 3 met jury. 

Roermond: 
14/15 oktober. Fido Roer
mond, N. Zeyen, Kooldrage-
rerf 7,6043 SK Roermond; 
240 kaders; categone 3 met 
jury. 

Rotterdam: 
14/15 oktober. Comité Dag 
van de Postzegel, P.M. van 
der Sluis, Parkmos 1, 2914 LR 
Nieuwerkerk aan de IJssel; 
206 kaders; categorie 2 met 
jury. 

Waalwijlc 
14/15 oktober. Vereniging van 
Postzegelverzamelaars De 
Langstraat en omstreken, 
J.J.P. Claessen, Boekelaer-
straat 1,5142 VL Waalwijk; 
220 kaders; categorie 3 met 
jury. 
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Thematisch 
bekertoernooi 
Het Thematisch Bekertoernooi 
zal dit jaar in het kader van de 
viering van de Dag van de 
Postzegel in Amsterdam wor
den georganiseerd en wel op 
zondagmorgen 15 oktober 
1989. 

Filatelisten die van plan zijn 
aan dit toernooi deel te nemen 
wordt verzocht zich zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk 14 au
gustus aanstaande, bij het 
Bondsbureau op te geven, zo 
mogelijk al met vermelding van 
de titel van hun lezing. 

De maximale duur per lezing is 
twintig minuten. De lezingen 
dienen bij voorkeur met dia's 
te worden geïllustreerd. 

Verenigingen zitten te springen 
om sprelters 
Uit de mededelingenbladen 
van verschillende verenigin
gen blijkt dat tal van bijeen
komsten worden opgeluisterd 
door lezingen, gegeven door 
filatelisten die over hun speci-

thoden interessante voor
drachten houden. 

Andere verenigingen zitten 
vaak te springen om zulke 
sprekers. Het Bondsbureau wil 

van filatelisten die bereid zijn 
ook buiten de eigen club 'op te 
treden'. 
Iedereen, die denkt één of 
meer lezingen te kunnen hou
den wordt uitgenodigd zich 
schriftelijk op te geven met 
vermelding van titel(s), duur 
van de lezing(en), korte inhoud 
en of er bij de lezing dia's ver
toond worden. 

Een interessant betoog en een geboeid publiek dat is waar verenigingen om zitten te spnngen 

Overzicht van tentoonstellingen tot 31 december 1989 
Datum 

19/21 mei 

9/10sept 

16/17 sep 

22/23 sep 

6/8 okt 

14/15 okt 

14/15 okt 

13/15 okt 

14/15 okt 

14/15 okt 

14/15 okt 

16/22 okt 

20/21 okt 

21/22 okt 

21/22 okt 

3/5 nov 

4/5 nov 

18/19 nov 

16 dec 

Plaats 

Hoofddorp 

Soort* Organisatie 

Alphen aan den Rijn 

Venray 

Aiblasserdam 

Hoogeveen 

14/15 okt Amersfoort 

Amsterdam 

Groningen 

Lkslitenvoorde 

Roeimond 

Rotterdam 

Waalwijk 

Krimpen a/d IJssei 

Driebergen 

Brielie 

Kleimond 

Veendam 

Schiphol 

Borcuio 

Alkmaar 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

Phiiateiica Haarlemmermeer-Zuid 
F. Louis, Masttws 136, 2134 NT Hoofddorp 

Categorie 

3 

De Beeldfllatellst 
L. Reiz, Kustvaarderstraat 8'", 1034 GN Amsterdam 

3 

Stichting Jeugd J 
Mevr. E. Folkerts, Molenkleefweg 14a, 5801 HA Venray 

Phiiateiica Aiblasserdam 3 
G. Takken, Beatrixsingel 21,3341 XA Hendrik Ido Ambacht 

PostzBgeteiub Hoogeveen 3 ' 
H.J. Ruiter, Satellietenlaan 18, 7904 LP Hoogeveen 

Philatelisten Vereniging Amersfoort 3 
C. v.d. Zouwen, Franklinstraat 102, 3817 VH Amersfoort 

Comité Dag van de Postzegel Amsterdam 3 
H.J. Nijmeljer, BiMerdijkpark 16,1952 SC Amsterdam 

I.V. Phiiateiica afdeling Groningen 3 
H.W. Hamming, Van Trojenweg 10, 9751 VL hHaren 

De Globe afdeling Lichtenvoorde 3 
CR. Keesman, Burg. Goldt>ergstraat 10,7051 CD Varsseveld 

Fido Roermond 
N. Zeyen, Kookf ragererf 7,6043 SK Roermond 

Comité Dag van de Postzegel Rotterdam 
P.M. v.d. Sluis, Pari<mos 1,2914 LR Capelle a/d IJssel 

VvPV De Langstraat en omstreken 
J.J.P. Claesen, Boekelaerstraat 1,5142 VL Waalwijk 

Phiiateiica IJssei en Lekstreek 
H.J. Polhuis, Vincent van Goghstraat 19, 2941 GW Lekkert<eri< 
Phiiateiica Driebergen 
J.C. van Vliet, Jagersdreef 86,3972 XH Driebergen 

Phiiateiica Brieile-Westvoome 
Th.H.J. van Adrichem, Van Egmondplein 16,3231 CV Brielie 

Phiiateiica Helmond 
Sj. Senders, Weg door de Rijpe! 22,5709 AT Helmond 

Kaders 
150 

98 

100 

100 

200 

212 

250 

60 

210 

Fiiatelistenvereniging V 
Postbus 345,9640 AH A/l 

Veendam e.o. 
'eendam 

De Vliegende Hollander 
J.D.H, van As, Dintel 22, 2991 RC Barendrecht 

NVvPV Lochem-Borculo 
A.J. Meulenbroek, Barchemseweg 51,7261 DB Ruurk> 

NVvPV Alkmaar Jeugd 
Jupozeta, Postbus 2,1850 AA Heik> 

Aanleiding 

12,5-jarig bestaan 

Propaganda 

12,5-jarlg bestaan 

35-jarig bestaan 

25-jarig tiestaan 

50-jarig bestaan en 
Dag van de Postzegel 

Dag van de Postzegel 

Dag van de Postzegel 

Dag van de Postzegel 

2 

3 

3 

3 

3 

3 
»lie 
3 

2 

2 

3 

J 

240 

206 

?00 

150 

130 

200 

200 

608 

100 

15-jarlg bestaan en 
Dag van de Postzegel 

Dag van de Postzegel 

30-jarig bestaan en 
Dag van de Postzegel 

10-jarig bestaan 

40-jarig liestaan 

20-jarig bestaan 

12,5-jarig bestaan 

35-jarig bestaan 

28e Dag van de Aerofifatelie 

40-jarig bestaan 

Propaganda 

*: W = Wedstrijdkarakter M = Minitentoonstelling J = Jeugdtentoonstelling 



POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
WINKEL: KERKSTRAAT 8 telefoon 01719-18555 

2201 KM NOORDWIJK-binnen b.g.g. 02520-16510 

COMPLETE JAARGANGEN 1988 
thans alle leverbaar, zie deze advertentie. Ver
enigde Naties is inclusief uitgifte 'Red de Bossen' 
RUSLAND 1988, gestempeld, alle zegels en 
blokken 37,50 

COMPLETE JAARGANGEN vanaf 
Inclusief luchtpost en blokken, echter zonder zegels uit blok
ken port, dienst etc, deze kunt u extra bestellen. Natuurlijk leve
ren wij ook losse waarden en series tegen dezelfde lage prijzen. 

Vraag onze pr i js l i j s ten en spec ia le aanbiedingen 50% 
Jaar 

Cat. 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
48/60 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
81/88 

TOTAAL 

NEDERLAND 

NVPH 

38, -
2495,-

280,-
89,-

250,-
163,-
156,-
94,-

216,-
98,-
59,-
59,-
88,-

0 
13,-
81 , -

179,-
58,-

181,-
99,-
57,-
65,-
88,-
59,-
38,-
43,-
59,-

3950,- 990,-
32,-
62,-
44,-
14,-
61,-
28,-
47,-
42,-
64,-

110,-

24,-
47,-
34,-
11,-
43,-
16,-
37,-
36,-
45,-
60,-

495,- 345,-
61,-
57,-
62,-
68,-
24,-
49,-
29,-
22,-
19,-
23,-

49,-
42,-
42,-
37,-
17,-
34,-
22,-
14,-
11,-
13,-

405,- 275,-
101,-

22,-
54,-
60,-
48,-
39,-
55,-
38,-

19,-
13,-
38,-
38,-
31,-
24,-
35,-
35,-

409, - 230,-
5150,- 1825,-

VERENIGD EUROPA 

CEPT Meelopers BUNDESPOST BERLIJN 

Zonnebloem 

o 

475.-
120.-

12,-
15,-

275,-

90,-
65,-
9,-
8,-

184,-
885,- 349,-

28,-
55,-
61,-
57,-
45,-
34,-
42,-
42,-
79,-
46,-

29,-
43,-
47,-
39,-
39,-
62,-
34,-
38,-
67,-
36,-

479,- 429,-
52,-

293,-
70,-
98,-
97,-
86,-

106,-
92,-
80,-
63,-

43,-
223,-

54,-
80,-
82,-
69,-
94,-
78,-
69,-
54,-

1025,- 839,-
88,-

111,-
134,-
127,-
136,-
133,-
127,-
144,-

75,-
96,-

113,-
104,-
115,-
112,-
105,-
135,-

995,- 850,-
3325,- 2425,-

269,-
2290,-
1075,-
239,-
195,-
510,-

18,-
161,-

47,-
11,-

0 

110,-
1925,-

205,-
49,-

149,-
139,-

2,-
84,-

43,-
9,-

4775,- 2695,-
6,-

10,-
14,-
16,-
6,-

12,-
33,-
15,-
47,-
78,-

3,-
6,-

12,-
15,-
6,-
7,-

22,-
12,-
35,-
60,-

235,- 175,-
13,-
20,-
33,-
13,-
93,-
23,-
55,-
31,-
49,-
35,-

13,-
19,-
8,-

73,-
14,-
37,-
26,-
34,-
27,-

359,- 255,-
33,-
38,-
77,-
31,-
60,-
66,-
62,-
93,-

25,-
29,-
60,-
22,-
49,-
49,-
38,-
89,-

455,- 359,-
5750,- 3450,-

Stuur ons uw mankolijsten! 
REP. SURINAME S & 1075,-
s 

DUITSLAND 

Michel 

755,-
255,-

4950,-
595,-
580,-
975,-
300,-
127,-
200,-

55,-
92,-
22,-

0 

660,-
195,-
785,-
405,-
435,-
275,-
198,-
108,-
195,-

62,-
117,-
24,-

8725,- 3390,-
18,-
8,-
9,-

28,-
6,-

35,-
6,-

15,-
20,-
29,-

15,-
10,-
11,-
34,-

8,-
17,-
8,-

18,-
17,-
20,-

170,- 155,-
63,-
59,-
52,-
41,-
53,-
42,-
55,-
70,-
45,-
44,-

32,-
46,-
43,-
31,-
31,-
31,-
37,-
50,-
31,-
29,-

515,- 355,-
50,-
88,-
63,-
63,-
64,-
61,-
55,-
67,-

30,-
54,-
37,-
42,-
46,-
37,-
40,-
63,-

500,- 345,-
9700,- 4150,-

Michel 
0 

535,- 3900,-
7250,- 6395,-

360,-
425,-

260,-
420,-

247,- 155,-
290,- 200,-
295,-

59,-
107,-

125,-
65,-

100,-

| 2 3 , - | 2 9 , -

} 2 0 , - | 2 5 , -

9425,- 11450,-
19,-

7,-

15,-

| l 7 , - | 2 0 

28,- 26, 
6,- 9, 
6,- 8 

13,- 14 
19,- 15 

105,- 115,-
56,-
22,-
20,-
15,-
43,-
15,-
32,-
39,-
29,-
29,-

46,-
20,-
20,-
15,-
33,-
16,-
27,-
31,-
27,-
27,-

295,- 260,-
29,-
65,-
37,-
38,-
35,-
34,-
34,-
53,-

33,-
49,-
37,-
38,-
34,-
33,-
33,-
49,-

319,- 299,-
9925,- 11900,-

D.D.R. 

Michel 

30,-
407,-
307,-
285,-
540,-

45,-
207,-

50,-
44,-
74,-
42,-
45,-

0 

28,-
370,-
232,-
244,-
472,-

54,-
196,-

49,-
44,-
63,-
29,-
38,-

2035,- 1790,-
48,-
73,-
44,-

106,-
41,-
44,-
39,-
39,-
46,-
51,-

49,-
75,-
38,-
82,-
41,-
39,-
39,-
39,-
46,-
47,-

520,- 485,-
44,-
40,-
51,-
51,-
44,-
50,-
50,-
61,-
55,-
62,-

44,-
40,-
51,-
45,-
42,-
48,-
48,-
58,-
53,-
59,-

498,- 475,-
58,-
57,-
60,-
53,-
58,-
64,-
52,-
59,-

52,-
56,-
56,-
49,-
53,-
59,-
49,-
56,-

455,- 420,-
3445,- 3100,-

NVPH 

215,-
47,-

735,-
94,-
68,-
11,-
11,-

} 44,-

15,-
37,-
17,-
11,-

1275,-

}10,-
}«-
}«-
}^-

6,-
7,-

45,-
10,-
12,-
54,-
16,-
17,-
15,-
52,-
25,-
45,-
44,-

285,-
55,-
94,-
90,-
96,-
70,-
52,-
66,-
68,-

580,-
2145,-

Zonnebloem 

85,-
23,-

112,-
77,-

150!-
54,-

• 30, -

34,-

30,-
579,-

17,-
7,-

9,-

18,-
75,-
23,-
14,-
15,-
14,-

'8-/141 
92,-
57,-
42,-
38,-
71,-

510,-
93,-
97,-
85,-
96,-

151,-
51,-
85,-
96,-

740,-
1869,-

345,-
248,-
875,-

81,-

25!-
61,-
90,-
48,-
21,-
11,-

1775,-
42,-
16,-

20,-
37,-
43,-
14,-

130,-
315,-

69,-
45,-
35,-
76,-
30,-
51,-

109,-
65,-
63,-

136,-
665,-
126,-
134,-
100,-

81,-
36,-
25,-
24,-
85,-

599,-
3275,-

Yvert 

57,-
435,-
321,-
225,-
171,-
288,-
931,-
395,-
242,-
340,-

96,-
90,-

185,-

3690,-
92,-
86,-
57,-
77,-
28,-
31,-
20,-
22,-
36,-
54,-

490,-
55,-
62,-
73,-
65,-
70,-
59,-
76,-

100,-
75,-
74,-

695,-
114,-
216,-

93,-
103,-
286,-
148,-
122,-
119,-

1179,-
5895,-

a 
U I 

Yvert 
182,-

h2,-
256,-
250,-

41 , -

935[-

66!-
272,-
595,-

42,-
2595,-

31,-

61,-
48,-
51,-
29,-
67,-

113,-
18,-
44,-

455,-
81,-
50,-
53,-
40,-
26,-
45,-
69,-
29,-
43,-
55,-

480,-
75,-
91,-
93,-

102,-
75,-
81,-
69,-

139,-
715,-

4150,-

Yvert 

89,-
13,-
73,-

155,-
950,-

24,-

' 8,-

' 30,-

1325,-
10,-
18,-
19,-
11,-
18,-
12,-
13,-
29,-
7,-

12,-

145,-
10,-
13,-
8,-

13,-
13,-
35,-
14,-
20,-
20,-
28,-

169,-
38,-
41,-
45,-
49,-
58,-
49,-
27,-
28,-

325,-
1900,-

VERENIGD EUROPA-VOORLOPERS 
1/3 ITALIÈ 
4/6 TRIEST-A 
7/10 TURKEYE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 1290, 
40/42 ITALIÈ 149,-
43/45 TRIEST-A 49,-
46/51 GRIEKENLAND 695,-
52/57 LUXEMBURG 395,-

195,-
50,-
25,-

450,-
165,-
89,-

125,-

0 
45,-
49,-
19,-

325,-
135,-
79,-
59,-

1290,-
20,-
38,-
16,-

195,-

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

PORTUGAL 
FRANKRIJK 
BELGIË 
ITALIË 
TRIEST-A 
VER. NATIES 
GRIEKENL 
TÜRKYE 
TURKYE 
BUNDESPOST 
LUXEMBURG 
VATICAAN 

225,-
18,-

195,-
49,-
11,-
16,-

325,-
43,-

0 
39,-
11,-

149,-
4,-

11,-
9,-

24,-
34,-
59,-

2,-
45,-
9,-

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

NEDERLAND P.T.T.-POSTZEG 
1982 1983 

9,75 
8,50 

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

10,50 
6,25 

9 11,25 
87,— 

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

56 — 

1984 1985 1986 
17 6,50 
18 8,75 
19 6 , -
20 5,75 
21 7,50 
22 6,-

6 , -
6 , -

25 9,75 
61 , -

26 5,25 
27 5,25 
28 9 , -
29 5,— 
30 5 , -
31 4,50 
32 4,50 
33 6,75 

44,-

34 4,50 
35 5,— 
36 
37 
38 
39 

6,50 
4,90 
3,50 
3,95 

40 4,90 
41 4,50 
42 4,75 

42,-

IMAPJES 
1987 1988 

5.25 
5.15 
4,85 
5.35 
4,85 
4,— 
5,35 
5,25 
4,90 
5,25 

« , -

53 6.50 
54 5,25 
55 5,25 
56 4,75 

5. 
4.50 
5,25 
5,25 

60" 6.50 
61 5.25 

52,-

AANBIEDING: KOMPLETE KOLLEKTIE , ^_^ 
P.T.T. POSTZEGELMAPJES, 62 stuks ƒ 379,-

S 
I k UJ 

S CA 
UJ 

^ CS 
II II 

i o 
Gat. 

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

71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
81/88 

TOTAAL 

Yvert 

54,-

54 , -
27,-
32, -
23,-
25,-
33,-
44, -
27,-
25,-
33,-
20, -

280,-
19,-
21,-
25,-
21,-
27,-
30,-
30,-
35,-

200,-
525,-

Yvert 

9,-
32,-

«,-
17,-
13,-
21,-
23,-
25,-
32,-
25,-
32,-

180,-
215,-

£5 

Yvert 

63,-
15,-
41,-
22,-
23,-
15,-

170,-
17,-
18,-
46,-
40,-
39,-
59,-
49,-
46,-

305,-
460, -

i 
Yvert 

295,-
114,-

101,-
35,-
20,-
13,-
27,-
16,-
13,-
13,-
20,-
38,-

289,-
78,-
31,-
33,-
55,-
64,-
53,-
41,-
41,-

385,-
1035,-

^ 

Yvert 

245,-
88,-

325,-
144,-

66,-
19,-
15,-
17,-
30,-
27,-
15,-
20,-
21,-

43,-
36,-
64,-
52,-
49,-
52,-
43,-
42,-

375,-
1035,-

3 
Yvert 

40,-
17,-
13,-
40,-
8,-

35,-
15,-
27,-

190,-
45,-
37,-
44,-
46,-
70,-
47,-
48,-
49,-

379,-
545.-

NEDERLAND 
KINDERVELLETJES 
Jaar 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Nr. 
854 
875 
899 
917 
937 
983 

1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1150 
1171 
1190 
1214 
1236 
1279 
1299 
1320 
1344 
1366 
1390 
1418 

** 
45,— 
6,— 

11,25 
20,50 
20,50 
3 2 , -
26,25 
16,90 
24,50 
10,— 
6,75 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,15 
4,15 
4,15 
6,75 
6,75 
6,75 
6,50 
6,50 
6,50 

© 
31,50 

4,25 
9,50 

17,50 
17,50 
28,— 
2 1 , — 
14,— 
2 1 , — 

8,75 
5,95 
3,85 
3,85 
3,85 
3,85 
3,50 
3,50 
3,50 
6,25 
6,25 
6,25 
5,95 
5,95 
5,95 

AANBIEDING: 
ALLE 24 KINDERVELLETJES 
COMPLETE KOLLEKTIE! 
Postfris gestempeld 

275.- 230.-
AMPHILEX '67 
VELLEN 
Nr. 886/88A - Postfris 
Nog nooit zo 
goedkoop 
Cat .waarde 195,— 
Per stel 4 A B 
(10 series) IfcO;™ 

ARUBA 1986 4 1 , -
1987 30 , -
1988 29 , -

com pleet 99 , -

BESTELLEN: 
PER POST: KERKSTRAAT 8 
2201 KM NOORDWIJK 
PER TELEFOON: 
01719-18555 

BETALING: Binnen 8 dagen na 
ontvangst par bank ot giro. 

VOORUITBETAUNG: 
2% l(orting bij vooruitbetaling 
op giro 4208936 of bank 
306972484 of girobetaalkaart 
ot eurocheck bij Uv/ bestelling. 

Levering: Franco boven ƒ 5 0 , -
Verzekering ƒ 0,50. 
Vrijblijvende aanbieding 



336 / Philatelie mei 1989 r Meer dan 95% korting 
op ƒ 5500,- cataloguswaarde 

(16.500 F. Yvert) wordt: ƒ 2 5 5 , — 
I Kavel XXXII 1 De liquidatie van enorme voorraden van motieven, hoge w/aar-

iden , pal<l<etten, complete series, souvenir vellen enz. geeft u 
de mogelijkheid om te profiteren van deze bijzondere opruimingsaanbieding. 
* DEEL 1 - Een collectie van 4000 verschillende zegels van de gehele 
wereld, allemaal grootformaat met veel motief, in boekjes of in een grote 
doos - waarin veel stuks in Yvert catalogus. 
* DEEL 2 - Verschillende Overzee uitgiften, zowel postfris als gebruikt met 
veel complete series, alsook blokken van vier en complete vellen inclusief een 
postfrisse serie van 1954 (350 F Yvert) = ƒ 115,- en een andere serie van 
1974 (160 F Yvert) = ƒ50, - . PLUS 10 verschillende luxe proeven (normaal 
verkocht voor ƒ 80,-). 
* DEEL 3 - Postfris hoge en betere waarden van voor de oorlog van AL
BANIA en IRAN (meer dan 1000 F in Yvert cat.) = ƒ325,- . PLUS meer 
Overzee series die samen met de 4000 zegels van Deel 1 een catalogus
waarde vertegenwoordigen van 2945 F. (9000 F Yvert) 

TOTALE CATALOGUSWAAROE ƒ 5500,- (16.500 F Yvert) 
PLUS GESCHENK 1 - Een prachtig blok van 4 postfris van 1892,5 Fr. 
koloniaalwaarde - een FOURNIER vervalsing - originelen cat.w. ƒ 750,-
(2300 F Yvert). 
De vervalsingen van de meestervervalsers Fournier en Speratie zijn zeer 
gewild vanwege hun kwaliteit. Recentelijk zijn ze op een openbare verkoop in 
Engeland en Duitsland ter waarde van ƒ 390,- verkocht. Dit geschenk komt 
van een unieke voorraad, gevonden in de buurt van Anvers en heeft een 
hogere verkoopprijs dan de complete partij. 

PLUS GESCHENK 2 - Een magnifieke complete serie SOLOMON ISLANDS, 
postfris met 50 waarden, gedenkzegels van de America-cup zeilraces, incl. 
20 dollar waardes - cat.w. Yvert ƒ115, - (350 Fr.). 

SUPERKILOWAAR 
van 50 verschillende landen 

voor ƒ 220,— I 
I Kavel XXXIII1 Meer dan 5500 postzegels PLUS complete series van meer 

Idan 2500 postzegels PLUS speciale geschenken. 
Deze speciale aanbieding bestaat uit ± 500 gram Wereld onafgeweekt 
(ongeveer 2500 zegels). Deze zijn afkomstig van banken, kantoren en ver
enigingen in London en bevatten hogere waarden, groot formaat en 
gedenkzegels, zeer gevarieerd. PLUS een collectie van 3000 verschillende 
afgeweekte Wereldzegels incl. hogere waarden PLUS een aanvullende 
wereldcollectie van complete uitgiften inclusief o.a. Rusland 1980 het gehele 
jaar 400 Fr. = ƒ 130,-, Britste Koloniën motiefseries 930 F Yvert = ƒ 300,-
en 8 postfrisse Olympische souveniervellen 200 F Yvert = ƒ 65,-. 

TOTALE CATALOGUSWAARDE ƒ 3300,- (10.000 F Yvert) 
* PLUS GESCHENK 1 - Een collectie van 52 verschillende TRANSVAAL -
herdrukken van ± 1900 van originele cliché's - postfris met een waarde tot 
£ 5. Catalogus van originelen boven ƒ 6500,- (20.000 F Yvert). 
* PLUS GESCHENK 2 - Een collectie van 25 verschillende postfris Deense 
spoorwegpostzegels van 1920-1940 normale verkoopprijs van ± ƒ 3 , - per 
stuk. 
* PLUS GESCHENK 3 - 1 3 Postzegels van 19e eeuws Italiaanse Staten -
herdrukken - originelen catalogus Michel ± ƒ 1600,- = DM 1500. 

BESPAAR ƒ 100,-
speciale aanbieding 

kavel 32 en 33 samen 
slechts ƒ 3 7 5 , — 

Schrijf naar: W.H. (dept. P3) 
28 New End - London - NW3 
Engeland 

Naam: 

Adres: 

Postcode Plaats 
Zend mij s.v.p.: 
□ kavel 32 i f 255,-

+ ƒ 10,- porto = ƒ 265,-
D kavel 33 ä ƒ 220,-
-I-ƒ 10,-porto = ƒ230,-
D kavel 32 & 33 ä ƒ 375,-
+ ƒ 20,- porto = ƒ 395,-

betaling bijgesloten: 
n Cheque 
D Internationale betalingsopdracht 
D Credit card: Visa-Eurocard-Mastercard | 

Amer. Express-

(s.v.p. cardnummer en 
vervaldatum vermelden) 

\^^ K L A S K I L O W A A R 
steeds met zeer recente uitgaven en hoge waarden. 
Tenzij anders vermeld alléén groot formaat zegels. 

GEBIED 
1 WEST EUROPA grote variatie 
2 EUROPA CEPT zeer schaars 
3 AUSTRALIË- missie, ±50% gr.f. 
4 NOORWEGEN missie, ±50% gr.f. 
5 NOORWEGEN, alleen gr.f. 
6 NOORWEGEN, HW's gelegenh. 
7 FINLAND 
8 FINLAND rabatt '88 
9 IJSLAND grote variatie 

10 DENEMARKEN 
11 OOSTENRIJK kort geknipt 
12 LUXEMBURG 

100 gr. 
-

ƒ20,— 
-
-

ƒ 17,50 
ƒ 4 0 , -
ƒ 1 0 , -

ƒ50,— 
ƒ 1 0 , -
ƒ30,— 
ƒ 27,50 

250 gr. 
ƒ 30,— 
ƒ 5 0 , -
ƒ 17,50 
ƒ 1 5 , -
ƒ 40,— 
ƒ 9 0 , -
ƒ 2 4 , -
ƒ 1 5 , -
ƒ120,— 
ƒ 2 4 , -
ƒ 7 0 , -
ƒ 6 5 , -

Ikg 
ƒ110,-
ƒ190,-
ƒ 60,-
ƒ 50,-
ƒ 140,-
ƒ325,-
ƒ 90,-
ƒ 50,-
ƒ 450,-
ƒ 90,-
ƒ 260,-
ƒ 245,-

5 kg 
ƒ 500,-

-
ƒ 290,-
ƒ 225,-
ƒ 650,-

-
ƒ 425,-
ƒ 225,-

-
ƒ 425,-
ƒ1250,-

-
Prijzen incl. portokosten. Levering onder rembours of vooruitbetaling op giro 
3752594 of Geld. Utr. Spaarb. 93.28.13.720. 

Postzegelhandel J. VAN HAARLEM T. I . OSO ■ n n 30 
Krayenhofflaan 38 6541 PT NIJMEGEN Géón winkel! 

Ffl. MflNPSKOWSKI 
Meer dan 70 jaar het vertrouwde adres 
om uw verzameling te completeren. 
Zowel voor de speciaalverzamelaar, 
de land of motiefverzamelaar  be
handelen wij de mancolijsten binnen 
twee weken. 
Wij hebben een enorme voorraad van 
Nederland en Overzeese Gebiedsde
len, WestEuropa en OostEuropa en 
natuurlijk Israël, Japan, Australië en 
Nieuw Zeeland en Amerika en Zuid
Afrikav.a. 1930. 
Verder een uitgebreid stock van 
Franse Koloniën hoofdzakelijk periode 
19351982, en Engelse Koloniën van 
1935 tot nu, ook andere buitenEuro
pese landen hoofdzakelijk tot 1982. 
Merendeels ongebruikt. 

Schrijft u eens vrijblijvend uw mancolijst aan: 

Fa. Manuskowski 
Wagenstraat 105 
2512 AS Den Haag 
Giro 33530  Tel. 070605147 

P O S T Z E G E L V E I L I N G 
085 - 811063 

5e yemng 29 MEI 1989 
Aanvraag katalogus: P.Z.V. PASSON 

Postbus 3016 6802 DA Arnhem 

met de volgende 1stedag

stempels: De Hoedkliniek; Vlinderjaar; Hartst.; Koop Zomerz.; 
Limburg z.grens; Limphila; Fil. lok. Eindhoven: 
è ƒ 1,50+zegels. Zomerpb: cpIt op max.kaart en fdc; div. comb. 
opm.k./fdc. ROST & ZEGEL 

W. H. Bosgrastraat 26 
9665 PD Oude Pekela TEL. 0 5 9 7 8 - 1 8 4 7 8 
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Agenda van f ilatelistische 
gebeurtenissen 
Opgaven voor deze rubriek in het juli/ 
augustusnummer 1989 dienen uiter-
li|k 1 juli aanstaande in het bezit te 
zijn van de hoofdredactie, Lis 20, 
1273 CD Huizen. 
Hoewel deze agenda met de meeste 
zorg wordt samengesteld, kan de re
dactie geen aansprakelijkheid aan
vaarden voor het al dan niet plaats
vinden van de genoemde evenemen
ten op de aan haar opgegeven tiid-
stippen. 

Tentoonstellingen 
20 en 21 mei: 
Hoofddorp (Haarlemmermeer). 
MEERPOST 89 Propagandatentoon-
stelling ter gelegenheid van het 12y2-
larig bestaan van de afdeling Haarlem
mermeer-Zuid van de I V Philatelica 
Tenniscentrum Arnolduspark, Arnol-
dusparkie Bijzonder PTT-stempel 
Openingstijden op 20/5 van 10-18 en 
op 21/5 van 11-16 uur Inlichtingen 
M Bibbe, Wemmingen 8,2151 RK 
NieuvK-Vennep, telefoon 02526-
75627 
22 tot en met 31 mei: 
Sofia (Bulgarlie). Internationale ten
toonstelling ter gelegenheid van het 
110-jarig bestaan van de Bulgaarse 
posterijen en het eeuwfeest van de fila
telie in Bulgarije Cultuurpaleis Ljud-
mila-Shivkova Bondscommissaris 
voor deze tentoonstelling is de heer 
L M A Grandel, Semestraat 18,1966 
VG Heemskerk 
7 tot en met 17 juli: 
Parijs (Frankrijk). Internationale post
zegeltentoonstelling onder FlP-patro-
naatPHILEXFRANCE89 Pare des Ex
positions de la Porte de Versailles (Hall 
1), Parijs 
16 en 17 september: 
Ysselstein (L.). PEEL-FILA, jeugdten-
toonstelling voor de regio's 7,8 en 9, 
georganiseerd door de jeugdafdeling 
van de I V Philatelica Venray en om
streken'Randje Tandje' Gemeen
schapshuis De Smelehof, Puttenweg 
2a Openingstijden op 16/9 van 12 tot 
20 uur en op 17/9 van 10 tot 17 uur 
Aanmelding L Folkerts, Molenklef-
weg 14a, 5801 HA Venray, telefoon 
04780-83337 Inschniving sluit op 31 
juh 1989 
22 en 23 september: 
Alblasserdam. DE POSTHOORN 35, 
propagandatentoonstelling (categorie 
3) georganiseerd door de afdeling Al
blasserdam van de I V Philatelica Ge
bouw De Haven, leplaan 9 Openings
tijden op 22/9 van 19-22 en op 23/9 
van 10-16 uur Inlichtingen G Tak
ken, Beatnxsmgel 21,3341 XA Hen-
dnk Ido Ambacht, telefoon 01858-
12706 
6,7 en 8 oktober: 
Hoogeveen. HOFILEX '89, regionale 
postzegeltentoonstelling (categorie 3) 

Cultureel centrum De Tamboer, 
Hoofdstraat 17, Hoogeveen Ope
ningstijden op 6/10 van 20 tot 22 uur, 
op 7/10 van 10 tot 22 uur en op 8/10 
van 13 tot 17 uur Inlichhngen H J 
Ruiter, Satellietenlaan 18,7904 LP 
Hoogeveen 
7 tot en met 15 oktober: 
Cadiz (Spanje). Internationale ten
toonstelling Aviacion y Espacio 89' 
(aero- en astrofilatelie) m het Palacio 
de la Deputación Achthonderd kaders, 
jurering volgens FlP-reglement Inlich
tingen 'Aviacion y Espacio 89', So-
ciedad Filatélica Gaditana, Apartado 
393,11080 Cadiz, Spanje 
13,14 en 15 oktober: 
Castelfidardo (Italië). Tentoonstelling 
ter gelegenheid van de internationale 
muziekfilatelie-prijs 'Augusto Mas-
sari' Inlichtingen Comune di Castelfi
dardo, Provmciadi Ancona, 1-60022 
Castelfidardo, Italië 
LIchtenvoorde. ACHTERHOEK 89, 
tentoonstelling ter gelegenheid van de 
Dag van de postzegel, georganiseerd 
door De Globe (afdelingen Dinxperio, 
Doetinchem, Lichtenvoorde, Varsse-
veld en Winterswijk-Aalten) Sporthal 
Hamaland, Van der Meer de Walche-
renstraat Inlichtingen C R Keesman, 
Burgemeester Goldbergstraat 10, 
7051 CD Varsseveld, telefoon 08352-
41831 (na 18 30 uur) 
14 en 15 oktober: 
Amersfoort. Tentoonstelling ter gele
genheid van de Dag van de postzegel 
1989 en het vijftigjarig bestaan van de 
Philatelisten Vereniging Amersfoort 
Cultureel centrum De Drietand, Neptu-
nusplein34 Openingstijden op 14/10 
van 11-17 30 en op 15/10 van 11-17 
uur Inlichtingen C van der Zouwen, 
Franklmstraat 102,3817 VH Amers
foort 
Roermond. LIMPHILEXXX, tentoon
stelling ter gelegenheid van het 15-ja-
rig bestaan van Fi-Do Roermond De 
Donderie, Donderbergweg 47, Roer
mond Openingstijden op14/10van 
11-19enop 15/10van 10-17uur In
lichtingen N Zeyen, Kooldragererf7, 
6043 SK Roernrond Aanmelding sluit 
op1iuli1989 
18 tot en met 22 oktober: 
Krimpen a/d Ussel. Jubileumtentoon-
stelling KRIMPEN '89, georganiseerd 
door de afdeling Ussel- en Lekstreek 
van de I V Philatelica Diderik van Al
kemade Scholengemeenschap, Groe-
nendaal5 Thema veilig verkeer Ope
ningstijden op 16/10 van 18-22, op 
21 en 22/10 van 10-17 en de overige 
dagen van 10-22 uur Inlichtingen 
H J Polhuijs, Vincent van Goghstraat 
19,2941 GW Lekkerkerk, telefoon 
01805-1550 (na 18 uur) 
19 tot en met 22 oktober 1989: 
Zürich (Zwitserland). AD ASTRA '89, 
nationale aero- en astrofilatelistische 
tentoonstelling met internationale 
deelname Inlichtingen J D H van 
As, Dintel 22,2991 RC Barendrecht, 
telefoon 01806-14430 
3,4 en 5 november: 
Veendam. VEENDAMPHILA2, re
gionale tentoonstelling (categorie 2) 
ter gelegenheid van het 35-jarig be
staan van de filatelistenverenigmg 

Veendam en omstreken Sorgh-
vliethal. Jan Salwaplein 1 Openingstij
den op 3/11 van 20 tot 22 uur, op 4/ 
11 van 10 tot 17 uur en op 5/11 van 10 
tot 16 uur Inlichtingen J Beer, Straat 
Soenda 61,9642 AM Veendam 
4 en 5 november: 
Luchthaven Schiphol. Achtentwintig
ste Dag van de Aerofilatelie, georgani
seerd door de Nederlandse Vereniging 
van Aero-Philatelisten 'De Vliegende 
Hollander' De Zonneruiter, Luchtha
ven Schiphol Inlichtingen F W N 
Hugenholtz, Postbus 10300, 7301 GH 
Apeldoorn 
16 december: 
Alkmaar. Regionale jeugdpostzegel-
tentoonstelling (regio's 3 tot en met 
6), georganiseerd door jeugdvereni
ging 'De Kleine Postiljon' Ontmoe
tingscentrum De Rietschoot, Sasker-
straat22, Alkmaar/Koedijk Inlichtin
gen Postbus2,1850 AA Heiloo, tele
foon 072-337041 

1990 
12 tot en met 16 april: 
Lisse. BLOEMBOLLENSTREEK 35, 
tentoonstelling (categorie 3) ter gele
genheid van het 35-jarig bestaan van 
de afdeling Bloembollenstreek van de 
1 V Philatelica C N B -hallen. Tulpen
straat 16, Lisse Openingstijden dage
lijks van 10-22 uur Inlichtingen Ja
cob van Ruysdaelplein 42, 2162 BH 
Lisse 
19 tot en met 22 april: 
Essen (West-Duitsland). Achtste In
ternationale Bnefmarke-Messe Essen 
20 tot en met 22 april: 
Emmen. PHILA EMMEN 40, tentoon
stelling in categorie 2 (inschrijving uit 
categorie 3 mogelijk) 350 kaders, 
waarvan 50 voor de jeugd Zuidoos-
thal, Kerkhof laan 9 Openingstijden 
op 20/4 van 15 tot 18 uur, op 21/4 van 
10 tot 18 uur en op 22/4 van 10 tot 17 
uur Vooraanmeldingsformuleren ver
krijgbaar bij G Hagenouw, Dingspel-
straat 5, 7841 CH Sleen, telefoon 
05916-1423 Inschrijving sluit op 30 
september 1989 
3 tot en met 13 mei: 
Londen (Groot-Brittannie). STAMP 
WORLD LONDON 90, internationale 
postzegeltentoonstelling onder FlP-pa-
tronaat Alexandra Palace 3000 ka
ders, 200 handelarenstands Inlichtin
gen PO Box 1990, LondonEC1M 
6NE, Groot-Brittannie Bondscommis
saris H van den Berg, Chromietdijk 
57,4706 EV Roosendaal 
25,26 en 27 mei: 
Groningen. Nationale postzegelten
toonstelling GRONINGEN '90 Martini
hal-centrum Ca 1500 kaders Ope
ningstijden op 25/5 van 13-21 uuren 
op 26 en 27/5 van 10-17 uur Inlichhn
gen organisatiecomité Groningen '90, 
Emmastraat 5,9722 EW Groningen 
2 tot en met 10 juni: 
Brussel. Internationale filatelistische 
salon BELGICA 90 ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan van de Ko
ninklijke Landsbond van Belgische 
Postzegelkringen Thema 'De wereld 

van de postzegel in 1890' Heyselcom-
plex, Brussel 
20 tot en met 24 juni: 
Düsseldorf. Tiende internationale 
postzegeltentoonstelling voor de 
jeugd Stadthalle (Alte Messe) Com
missaris voor Nedertand C J E Jans
sen, Timmermanshove 29, 2726 DX 
Zoetermeer 
24 augustus tot en met 2 september: 
Auckland (Nieuw-Zeeland). NEW ZE
ALAND 1990, wereldpostzegelten-
toonstelling onder F I P -patronaat 
Auckland Showgrounds Inlichtingen 
NewZealand1990, PO Box 4069, 
Auckland (Nieuw-Zeeland) 
12 en 13 oktober: 
Drachten. DRACHTEN 90, tentoon
stelling (categorie 2) georganiseerd ter 
gelegenheid van het 35-jang bestaan 
van de postzegelvereniging Drachten 
en de Dag van de postzegel Cultuur
centrum De Lawei, aantal kaders ca 
250 Inlichtingen 05120-14695 

Ruildagen 
20 mei: 
Aalsmeer. Kantine Centraal Neder
land, Stommeerweg 73,11-16 30 Te
lefoon 02977-25158 
Dieren. Ruildag aantekenstrookjes 
Ontmoetingskerk, Admiraal Helfrich-
laan, 12-17 Telefoon 08330-20509 
Lisse. Pauluskerk, Ruishornlaan, 10-
17 Telefoon 02521-15323 
Zeist. Zinzendorf-Mavo bij het Zeis-
terslot, 10-16 Telefoon 03404-54115 
(na 18 uur) 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, Molen
straat, 9 30-16 Telefoon 05274-
3110 
21 mei: 
Berkel-Enschot. Het Raadhuis, Raad
huisstraat 54, 10-14 Telefoon 01612-
6507 
Boxtel. 'tHuiske, Rechterstraat 56, 
10 30-13 Telefoon 04116-73775 
27 mei: 
Dordrecht. CJMV-gebouw, Burg de 
Raadtsingel 25,10-17 Telefoon 078-
125869 
Noordwijk. Hotel Royal, Voorstraat 
76, Noordwijk-Binnen, 10-17 Tele
foon 02522-12080 
Zwolle. Jubal, Jufferenwal 24,10-
16 30 Telefoon 038-216493 
28 mei: 
Oudenbosch. Cafe De Roskam, Markt 
82,10-13 Telefoon 01652-12664 
3 juni: 
Ede. Bijeenkomst studiegroep Britan
nia De Reehorst, Bennekomseweg 
24,10-15 Telefoon 02207-11935 
Gouda. LOM-school De Regenboog, 
Scholenpad 4,14-16 30 Telefoon 
01829-4835 
Lelystad. Restaurant De Meerkoet, 
Polderdreef13,10-16 Telefoon 
03200-28107 
Oosterhout. De Bunthoef, Bloemenhof 
2,13-16 Telefoon 01620-29154 
4 juni: 
Essen (Bondsrepubliek Duitsland). 
Twaalfde Assmdia-ruildag Grote Zaal 
van Saalbau Essen, Huyssenallee 53, 
10-17 Inlichtingen Rolf Schneider, 
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Huttropstr. 54, D-4300 Essen 1, 
Bondsrepubliek Duitsland. 
lOiuni: 
Hoofddorp. Hotel De Beurs, Kruisweg 
1007,10-16. Telefoon 02503-13929 
(na 20 uur). 
17 juni: 
Ede. Rulldag aantekenstrookjes. De 
Maanen, Fernhoutstraat4,9.30-16. 
Telefoon 08330-20509. 
Haarlem. Gedempte Oude Gracht 104, 
10-17. Telefoon 023-240993. 
Hilversum. Nederlandse Filatelisten 
Vereniging 'Skandinavië'. Danssport
centrum 'Alberto', Oude Amersfoort-
seweg 253/f)oek Van Linschotenlaan 
2,10-16. Inlichtingen: Vlasserssingel 
16,3342 XK Hendrik Ido Ambacht. 
18 juni: 
Boxtel. 'tHuiske, Rechterstraat 56, 
10,30-13. Telefoon 04116-73775. 

Veilingen 
3 juni 1989: 
's-Gravenhage. A.A. van der Meij, 
Ant. Duyckstraat 38, 2582 TL Den 
Haag (kantoor), telefoon 070-556840/ 
451188. Veilingzaal Dr. H. Colijnlaan 
206B, Rijswijk. 
14 tot en met 17 juni: 
Arnhem. Tot Ieders Tevredenheid, 
Musis Sacrum. Postbus 175,6904 AB 
Didam. Telefoon 08347-4135. 

20 tot en met 24 juni: 
Amsterdam. Postzegelvelling Wiggers 
de Vries, Singel 282,1016 AD Amster
dam. Telefoon 020-249740/249749. 
24 juni: 
Norwich (Groot-Brittannië). James of 
England, 33Timberhill, NR1 3LA Nor
wich (Groot-Brittannië). 

Nieuwe emissies 
Nederland 
20 juni 1989: 
Drie zegels (55,65 en 75 cent) ter ge
legenheid van het 150-jarig bestaan 
van de Nederlandse Spoorwegen. 
5 september 1989: 
Zegel (75 cent) ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van de Koninklijke 
Nederlandse Voetbalbond (KNW). 
3oictDiier1989: 
Postzegel (75 cent) naar aanleiding 
van de ratificatie van het Verdrag van 
Londen honderdvijftig jaar geleden. 
24oMober1989: 
Drie zegels (55 en 75 cent, alsmede 7 
gulden) voor het Internationale Ge
rechtshof'm Den Haag. 
8 november 1989: 
Dm Kinderpostzegels (55 + 25, 
65 + 35 en 75 -i- 35 cent); thema: 
'het kind en zijn rechten'. Ook in velle
tje: 1 maal 55 + 25 cent, 2 maal 

65 -I- 35 cent en 2 maal 75 
cent; prijs f 5.00) 

35 

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

Van posthoorn tot telecommunica-
tiesatelliet: de ontwikkeling van het 
berichtenverkeer van verleden naar 
toekomst. 

Diapresentaties 
- De vormgeving van de Nederlandse 

postzegel 
- De wereld in het klein 

Exposities 
- De post en de drijvende brandkas

ten (brandkastzegels 1921) 
- Hoe postzegels tot stand komen 

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

- Erasmus van Rotterdam 
Totstandkoming bijzondere zegels 

1936 en 1969, ontworpen en gegra
veerd door Sem Hartz 

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

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

- Collectie CD. Ricardo: Japanse be
zetting Nederlands-Indië 1942-
1945; Java, Borneo, Celebes, Mo-
lukken en Kleine Soenda Eilanden 

- Portret van PTT 
Nederlandse postzegelontwerpen 
met thema posteri)en, telecommu
nicatie en gelddiensten 

- Scandinavië en Slania 
Verschillende soorten verzamelin
gen met betrekking tot Scandinavië. 
De postzegels van graveur Czeslaw 
Slania nader belicht. 

- Postzegels veroveren de wereld 
De invoering van postwaarden, de 
Wereldpostvereniging, het verza
melen en vervalsen van postzegels 

- 1001 postzegels 
De postzegels van de werelddelen 
Europa, Amerika en Azië tot en met 
de Filippijnen. De postzegels van de 
Verenigde Naties 

Langzaam aan LiqUlGEtiC van 

*tEaelitï)upS(jDMu,s) 
Raadhuisstraat 41, 1016 DD Amsterdam, tel. 020-220901 

Hoe jammer het ook is, maar langzaam maar 
zeker gaat de zaak met de grootste 
postzegel voorraad, een Ie klas wereldstock 
in ± 250 winkelboeken, uitverkopen. 
Haast hebben we niet, we willen er 5 jaar over 
doen. Met onze prijzen gaan we naar beneden 
tot 20 et. p. Yvert-franc voor 
pOStfris en mooi gest., 
voor ongebr.m.pl. 17 et. p . fr. 
Op onze prijzen voor Nederl. en O.G., normaal 
± 80%, geven we thans 1 0 % k o r t i n g . 
Opgave Yvertnrs. a.u.b. 

NEDBB!£ 

' "^en, 
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Postbus 595 
1440 AN Purmerend 
02990-20735 (na 17.00 u 

NEDERLAND gebruikt, 
nummers 1/t/m 47 compleet 
in zeer fraaie kwaliteit, op 
insteekkaart. 

Cat.w. ƒ 3278,00 
VOOR ƒ 995,00 

NEDERLAND 1971 t/m 
1980 postfris compleet excl. 
kindervelletjes, op luxe 
Davo voordrukbladen. 

Cat.w. ƒ 467,05 
VOOR ƒ 215,00 

NEDERLAND 1960 t/m 
1986 postfris geheel 
compleet in luxe Davo 
album (excl. 
kindervelletjes). 
Cat.w./1434,50 

VOOR ƒ 645,00 

NEDERLAND 1941 t/m 
1950 gebruikt geheel 
compleet op luxe Davo 
voordrukbladen. 

Cat.w. / 568,60 
VOOR ƒ 250,00 

NEDERLAND 1981 t/m 1988 
gebruikt geheel compleet excl. 
kindervelletjes op luxe Davo 
voordrukbladen. 
Hoge nominale waarde. 
Cat.w./175,75 

VOOR ƒ 115,00 

VALUTA 
VOORDELIGE 

VERZAMELINGEN 

P.T.T. MAPJES 

complete 
collectie 
nr. 1-60 

VOOR ƒ 295,00 

BESTELLINGEN Bij vc 
Onbekende klanten d 
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NEDERLAND 1941 t/m 
1950 postfris compleet excl. 
402/03b, 474/489 en 518/ 
537 op luxe Davo 
voordrukbladen. 
Cat.w. ƒ 756,15 

VOOR ƒ 365,00 

\ 
/ 

NEDERLAND 1981 t/m 
1988 postfris compleet excl. 
kindervelletjes en 
postzegelboekjes, op luxe 
Davo voordrukbladen. 
Cat.w. / 370,20 

VOOR ƒ 235,00 

\ 
y 

NEDERLAND LUXE 
POSTFRIS MET CERT. 
NRS, 346-349 
KONIJNENBURG' ƒ 775,00 

NRS. 518-537 
■EN FACE' ƒ1975,00 
NRS, LP, 12-13 
MEEUWEN' ƒ 875,00 

/ 
NEDERLAND 1951 t/m 
1960 gebruikt geheel 
compleet op luxe Davo 
voordrukbladen. 

Cat.w./1060,75 
VOOR ƒ 495,00 

\ 
/ 

NEDERLAND 1940 Vm 
1945 gebruikt compleet -H 
cour 9/24, port 1 /2, port 27/ 
28, etc. op luxe Davo 
bladen. 
Cat.w./1444,60 

VOOR ƒ 565,00 

\ 
/ 

NEDERLAND eerste dag 
enveloppen E 102 t/m 249 
compleet incl.anrs. 
onbeschreven in luxe Davo 
album. 
Cat.w./1245,50 

VOOR ƒ 545,00 

/ 
NEDERLAND EERSTE 1 
DAG ENVELOPPEN 1 
E.1 a LUXE GETYPT MET 1 
GERT ƒ1525,00 1 
E,2LUXE 1 
GETYPT ƒ 795,00 1 
E.3LUXE 1 
BESCHREVEN ƒ 395,00 1 

3ur schriftelijk, of telefor 
n referenties op te ge 
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NEDERLAND 1951 t/m 
1960 postfris geheel 
compleet op luxe Davo 
voordrukbladen. 

Cat.w./1681,50 
VOOR ƒ 850,00 

NEDERLAND alle kindervelletjes, 
rode kruis velletjes, arr̂ philex-velletjes, 
etc.van 1965 Vm 1988 geheel 
compleet (excl. amphilex 1967), op 
luxe Davo voordrukbladen. 
Cat.w. / 444,55 

VOOR ƒ 220,00 

NEDERLAND 1940-1976 
ongebruikt met plakker, 
practisch compleet op 
voordrukbladen. 

Cat.w. / 3500,00 
VOOR ƒ 1045,00 

NEDERLAND 1961 Vm 
1970 gebruikt geheel 
compleet (excl. reginazegels 
en kinden/elletjes) op luxe 
Davo voordrukbladen. 
Cat.w. / 348,50 

VOOR ƒ 165,00 

\ 

N 
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\ 
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\ 

/ 
'onze spelregels: ' 
• Levering zolang de 

voorraad strekt. Orders 
v.a, ƒ 200,-franco, 

* Alle artikelen worden op 
echtheid en 
omschrijving 
gegarandeerd. 

\ 

NEDERLAND eerste dag 
enveloppen E 159 t/m 228 
compleet incl.anrs. 
onbeschreven. 

Cat.w./410,75 
VOOR ƒ 225,00 

P.T.T. 
JAARCOLLECTIES 
1977 t/m 1987 
compleet, 
11 jaren 

VOOR ƒ 395,00 

h na 17.00 uur. Echthe 
of kunnen orders or 
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NEDERLAND 1961 t/m 
1970 postfris compleet excl. 
kindervelletjes en Juliana 
Regina zegels, op luxe 
Davo voordrukbladen. 
Cat.w./424,10 

VOOR ƒ 195,00 

NEDERLAND 
postzegelboekjes nrs. 29, 
30,31, 32,35, 36,37 en 38. 

De 'vergeten' boekjes. 

VOOR ƒ 85,00 

NEDERLAND 1944-1954 
ongebruikt met plakker, 
practisch compleet op 
voordrukbladen. 

Cat.w./1623,75 
VOOR ƒ 495,00 

NEDERLAND 1971 t/m 
1980 gebruikt geheel 
compleet excl. 
kindervelletjes op luxe 
Davo voordrukbladen. 
Cat.w. / 273,45 

VOOR ƒ 135,00 

NEDERLAND eerste dag 
enveloppen E 75 t/m 155 
compleet incl. a nummers 
onbeschreven, in luxe Davo 
album. 
Cat.w./1033,75 

VOOR / 465,00 

NEDERLAND eerste dag 
enveloppen E 20 t/m 60 
compleet, allen getypt, 
nette kwaliteit in album. 

Cat.w./2179,50 
VOOR ƒ 625,00 

NIEUW GUINEA 
postfrisse, geheel complete 
collectie incl. Portzegels en 
Untea zegels op 
insteekkaart. 
Cat.w. / 641,75 

VOOR ƒ 320,00 

bsoluut gegarandeerd, 
rembours ontvangen. 
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Uit de 
brievenbus 
In deze rubriek worden brieven van iezers van 'Philatelie' opgeno
men. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te bekorten of 
- als er sprake is van onvoldoende raakvlakken met de filatelie - te 
weigeren. U vergroot de plaatsingskans van uw bijdrage door actu
ele thema's aan te snijden en door uw brief kort en kernachtig te 
houden. Post voor deze rubriek kan worden gezonden aan 'Philate
lie', Lis 20,1273 CD Huizen. Houdt u er rekening mee dat er voor 
deze rubriek veel aanbod is; er kan enige tijd gemoeid zijn met de 
plaatsing van uw brief. 

FIRST DAY («F ISSUE 
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Onmogelijke 
envelop 
Ik zend u hierbij een kopie van 
een eerstedagenvelop met 
daarop de 'tweelingzegels' ter 
gelegenheid van tweehonderd 
jaar betrekkingen tussen Ne
derland en de Verenigde Sta
ten (1982). In 'Philatelie' stond 
destijds dat het onmogelijk 
was dat er enveloppen zouden 
bestaan met zowel het Neder
landse als het Amerikaanse 
eerstedagstempel. 
P. v.d. Laak, Boxtel 

Schaamteloze 
stroom 
Dat u spreekt van een 
'schaamteloze stroom Praga-
postzegels' ('Philatelie' van 
december 1988, bladzijde 
837) is volkomen juist, maar 
waarom dan ook niet gewag 
gemaakt van een 'schaamte
loze uitbuiting van verzame
laars door de eigen bond'? 
Wat hebben we namelijk ge
zien? Ter gelegenheid van Fi-
iacept verschenen drie echt 
mooie zegels - maar met hon
derd procent toeslag. Geen 
enkele instelling met een 
liefdadig doel mag dat. Onze 
bond mag dat kennelijk wel als 
het om tentoonstellingen gaat. 
De propaganda luidt dan 'toe
gang gratis!'. 
Helaas gingen de meeste ver
zamelaars er niet naar toe om
dat de reis te duur of te ver is, 
omdat het weer te mooi of te 

slecht is, omdat de tijd ont
breekt, omdat... Maar 
diezelfde groep mag wèl poo
tje gelicht worden om de ge
lukkige bezoeker gratis toe
gang te verschaffen. Er is 
niemand bij mij aan de deur 
geweest om me voor dat ge-
schenkje te bedanken. 
Voor de verzamelaars zelf zijn 
er aanzienlijke kosten: drie ze
gels met een onbehoorlijke 
toeslag en een velletje met 
diezelfde zegels en nogmaals 
die toeslag. Verder worden 
verzamelaars van samenhan
gende zegels en combinaties 
op kosten gejaagd. Door dat 
extra strookje onder de zegels 
in het velletje heb je om com
pleet te zijn het volgende no
dig: 
een strook van drie zegels met 
vignet 
een strook van drie zegels 
zonder vignet 
de drie losse zegels met vignet 
combinaties van twee zegels 
zonder vignet 
combinaties van twee zegels 
met vignet 
de zegels als doorloper-strip 
een velletje omdat het een 
CEPT-uitgifte is. 
Dat zijn maar liefst 9 velletjes. 
En dan heb ik het nog niet 
eens over het verzamelen van 
dat alles postfris en gestem
peld, zowel los als op echt ge
lopen stuk en - zo u wilt - ook 
nog met tentoonstellingsstem
pels 
Dit alles lijkt mij niet de weg om 
het verzamelen onder de 
jeugd te bevorderen. Maar wel 
wijzen we met ons vingertje 

naar ongewenste uitgiften of 
zogenaamde overdreven aan
tallen bij anderen 
H. Bouwens, Wijhe 

Reactie van de redactie: 
De organisatie van Filacept 88 
was niet in handen van de Ne
derlandse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen, maar van 
de Stichting Filatelie. 
Verder vergelijkt u appelen 
met peren. In ons bericht over 
de stroom van Praga-uitgiften 
ging het om drieëntwintig ver
schillende postzegels, zesen
dertig verschiWenóe blokken, 
acrtf verschillende postwaar-
destukken en een postzegel
boekje. U hebt het over zegge 
en schrijve twee verschillende 
emissies: een serie van drie 
zegels en een velletje. 
De toeslag op de Filacept-ze-
gels was hoog, maar- we 
schreven het eerder- beslist 
niet ontoelaatbaar hoog. De 
FIP heeft bepaald dat zegels 
voor dit doel (de financiering 
van een nationale postzegel
tentoonstelling) bij wijze van 
uitzondering zo'n hoge toeslag 
mogen hebben. 
Als een verzamelaar alle door 
u opgesomde combinaties zou 
willen hebben betekent dat in
derdaad een forse investering, 
maar waarom zou hij? Wat 
heeft het verzamelen van pa
pieren velranden met filatelie 
te maken? 

FDC: Made 
in Belgium... 
Naar aanleiding van het be
richt in 'Philatelie' over verval
ste eerstedagenveloppen (de
cember 1988, bladzijde 836) 
deel ik u het volgende mee. 
Ongeveer twintig a vijfentwin
tig jaar geleden toonde een 
handelaar uit Maastricht me de 
eerstedagenvelop NVPH E l , 
die vervalst was. De envelop 
was dichtgeplakt, niet open
gesneden en niet van een 
adres voorzien. De vervalsers 
waren niet grondig genoeg te 
werk gegaan: de punt van de 
sluitklep was spits (geweest), 
terwijl de originele envelop een 
duidelijk afgeronde kleppunt 
heeft. Ik schrijf 'geweest', om
dat er wat aan gekrabd was 
om 't echt te doen lijken. Als je 
de envelop tegen het licht hield 
kon je lezen Made in Belgium, 
hetgeen ook al niet al te veel 
vertrouwen wekte... 
P.H. Pepels, Urmond 

Post voor 
Desiderius(l) 
In 'Philatelie' van december 
schreef Desiderius over een 
zegel uit Joegoslavië met 

daarop een schilderij van een 
schip dat ogenschijnlijk de Ne
derlandse vlag voert. Ik kan 
het probleem niet oplossen, 
wel groter maken. 
Als de schilder van dit schip de 
natuurkundige wetten juist 
had toegepast zou de ver
meende Nederlandse 
driekleur niet of nauwelijks 
zichtbaar zijn geweest; de vlag 
zou dan schuil gaan achter het 
zeildoek. De wind geeft het 
schip een duidelijke voor
waartse stuwing: de zeilen 
staan bol en de wind komt dus 
van achteren. Alle wimpels 
plus de vlag geven echter de 
indruk dat de wind van voren 
komt. Het is een fout die op 
schilderijen vaak voorkomt. 
S. Tuin, Muntendam 

Post voor 
Desiderius (2) 
Het probleem 'Nederlandse 
vlag op Joegoslavisch schip' 
moet als volgt worden opge
lost. Het schip had de vlag van 
Oostenrijk-Hongarije moeten 
voeren. Blijkbaar heeft de 
schilder deze verwisseld voor 
de vlag van Kroatië: de kronen 
op de vlag zijn duidelijk te zien. 
E.J. Kuyper, BevenA/ijk 

Post voor 
Desiderius (3) 
In 'Philatelie' van december 
1988 (bladzijde 871) schrijft 
Desiderius terecht dat de me-
tronoom er ten tijde van Cou-
perin nog niet was. Dietrich Ni
kolaus Winkel was echter niet 
de enige uitvinder van de me-
tronoom. De bekendste 'uitvin
der' van dit instrument is Jo
hann Nepomuk Mälzel (1772-
1838). Mälzel - een vriend van 
Ludwig van Beethoven - ont
wierp de metronoom in 1816. 
In 1817 metronomiseerde 
Beethoven een groot aantal 
van zijn werken. 
De snelheid van een mu
ziekstuk wordt aangegeven in 
'M.M.' {Mälzel's Metronome). 
De waarde geeft het aantal tik
ken per minuut van de Mälzel 
metronoom aan. 
H. van Houten, Soest 

Post voor 
Desiderius (4) 
Enige tijd geleden maakte De
siderius in zijn rubriek opmer
kingen over de in 1966 ver
schenen Tsjechoslowaakse 
postzegels ter herdenking van 
het zeventigjarig bestaan van 
het Tsjechoslowaaks Olym
pisch Comité. Volgens hem 
kon dat niet, omdat Tsjecho-
slowakije pas sinds 1918 als 
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zelfstandige republiek bestaat. 
Daarin heeft Desiderius gelijk, 
maar in feite heeft het jaartal 
1918 niets te maken met de 
oprichting van het eerste Tsje
chisch Olympisch Comité. 
Toen in 1894 het eerste Olym
pisch Congres werd gehouden 
was daarbij ook Jiri Guth aan
wezig. Hij werd op voorstel van 
baron De Coubertin lid van het 
eerste Internationale Olym
pisch Comité; als Tsjech, en 
niet als Oostenrijker. Een van 
de gevolgen daarvan was, dat 
Bohemen (Tsjechië) zelfstan
dig sportmensen naar de 
Olympische Spelen mocht af
vaardigen; die traden daar on
der eigen vlag op  dus niet 
onder de Oostenrijkse. Pas in 
1914 besloot het zesde Olym
pisch Congres dat dat niet 
meer mocht; door het uit
eenvallen van de Oostenrijks
Hongaarse dubbelmonarchie 
was dat besluit voor de Tsje
chen echter verder niet van 
belang. 
Al in 1896 werd een Tsje
chisch Olympisch Comité op
gericht, dat later weer werd 
ontbonden. Aan de Spelen in 
Athene namen geen Tsjechen 
deel. In maart 1900 werd een 
permanent Tsjechisch Olym
pisch Comité opgericht; de 
Tsjechen deden in Parijs mee 
als Tsjechen en niet als Oos
tenrijkers. 
Het is niet zo gek dat de Tsje
choslowaken hun eerste 
Olympisch Comité van 1896 
beschouwen als voorloper en 
start van het tegenwoordige 
Comité. De herdenking van 
het zeventigjarig bestaan in 
1966 was zo beschouwd niet 
ten onrechte. 
F.C. Plantinga, Heemskerk 

i»ost vüi i ï 
Desiderius (5) 
Mag ik Desiderius een tip ge
ven? In de rubriek 'Nieuwe uit
giften' in 'Philatelie' van no
vember (bladzijde 713) wordt 
bij San Marino de volgende uit
gifte aangekondigd: 

199'88. Olympische Zomerspelen 
Seoul 1988 
Blok met 650,750 en 1300L. Respec
tievelijk drie naakte (naar oudOlympi
sche traditie) atleten; op het blok het 
Olympisch stadion m Seoul. 

Als de PTT van San Marino 

meent met dit blok de oud
Olympische traditie te kunnen 
laten herleven dan kleunt ze 
wel mis. Ten eerste streden op 
de klassieke Olympische Spe
len geen vrouwen (de zegel 
van 1300 lire laat duidelijk een 
vrouw zien). Ten tweede ken
den de oude Grieken geen 
hordenloop (zoals afgebeeld 
op de zegel van 750 lire). En 
ten derde zwaait de 'hardloper' 
op de zegel van 650 lire zegel 
zijn linkerbeen zo hoog op dat 
hij geen grote snelheid zal be
reiken. 
Drs. G. Knops, Swalmen 

Eén muntje 
mag wei... 
Bij het doornemen van deel 1 
van 'Voorschriften postdienst' 
(uitgave: PTT) las ik in Bijlage 
C dat sommige zendingen 
door PTT kunnen worden ge
weigerd. Tot de zendingen die 
geweigerd (of gestuit) kunnen 
worden behoren 'geldstukken 
in andere stukken dan geslo
ten aangetekende brieven'. 
Tot zover niets bijzonders. 
Verder lezend kwam ik echter 
vermeldingen tegen van zen
dingen die in afwijking van het 
eerder gestelde wél mogen 
worden verzonden. Hiertoe 
behoren 'geldstukken (stuivers 
en dubbeltjes) die worden ver
zonden uit een oogmerk van 
werving en propaganda en 
waarvan per zending niet meer 
dan één muntstuk wordt bij
gesloten.' 
Toen ik dit las hennnerde ik mij 
de publikatie uit het maand
blad 'Stuiver per post, moest 
dat niet aangetekend?' ('Phila
telie', maart 1988, bladzijde 
162). 
Een rehabilitatie van PTT is 
naar mijn mening op zijn 
plaats; de voorschriften zijn 
goed toegepast. Vreemd dat 
PTT zelf niet gereageerd 
heeft! 
C.J. Vorstenbosch, Dorst 

Humor in de 
filatelie (1) 
Dat filatelie en humor heel 
goed kunnen samengaan be
wijst het bijgaande duo zegels. 
Koningin Juliana krijgt dankzij 
het wapen van Madurodam 
een olijk uiterlijk, tenwijl haar 
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bezorgde boodschap 'Brengt 
hen naar veilige haven' PTT 
op een idee brengt: 'Vlot be
zorgd'... 
G.C. van Teijlingen, Boskoop 

Humor in de 
filatelie (2) 
Eén ding is zeker: Trijntje 
Stam uit Wormerveer moet 
een dichterlijke vrouw zijn ge
weest. Dat blijkt uit de 
adressering van de kaart die 
zij tientallen jaren geleden aan 
Johanna Kuyk zond: 'Geachte 

« 
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heeren van 't postkantoor; Wil 
u mij bezorgen waar ik hoor; 
Johanna Kuyk moet men le
zen; En op de Rijweg moet 
men wezen'... 
B. Buurman, Amsterdam 

Frauderende 
PTT'er 
Naar aanleiding van het be
richt in uw blad en  daaruit 
voortvloeiend  publikaties in 
de dagbladen over een fraude
rende PTTambtenaar ('Phila
telie' 1988/3) ben ik  als ge

pensioneerd PTT'er van di
verse zijden benaderd met de 
vraag 'of ik er soms iets mee te 
maken had'. Ik stel er prijs op 
nadrukkelijk te verklaren dat 
dat beslist niet het geval is. 
J.H. de Rijter 
Voormalig hoofd van de Filate
listische Dienst van PTT 
Leidschendam 

Langste(?) 
plaatsnaam (1) 
In 'Philatelie' van januari (blad
zijde 10) hebt u een stukje ge
plaatst over de langste plaats
naam ter wereld: 58 letters. 
Jammer voor die plaats in Wa
les, maar de langste plaats
naam ter wereld kunnen we 
vinden in... Nederland! De 
plaats HendrikldoOosten
damSchildmanskinderen 
GrootenKleinSandelinge
Ambacht (66 letters!) spant 
mijns inziens de kroon. In de 
wandeling wordt meestal van 
Hendrik Ido Ambacht gespro
ken. 
H.W. van Kooten, Zeist 

Naschrift van de redactie: 
'Bijna goed', zei de heer M.H. 
van Wingaarden van de afde
ling Burgerzaken in Hendrik
IdoAmbacht toen we hem bel
den. Hij moest er even naar 
zoeken, maar al gauw wist hij 
de 'echte' naam boven water 
te krijgen. In de hoop dat de 
zetmachine van onze drukkerij 
geen vreemde dingen doet ge
ven we 'm hieronder weer: 
HendrikldoOostendam en 
SchildmanskinderenAmbacht 
en Sandelingen ofAdriaan 
Pieters Ambacht. Tweeën
tachtig letters dus! Een kleine 
domper op de vreugde: deze 
naam werd op 11 juli 1855 af
geschaft en vervangen door 
de tegenwoordige: Hendrik
IdoAmbacht (de streepjes 
moeten er beslist tussen!) 

Langste(?) 
plaatsnaam (2) 
Toen ik een paar jaar geleden 
mijn vakantie in NieuwZee
land doorbracht, kwam ik de 
volgende kaart tegen. De 
grootste erop afgedrukte 
plaatsnaam bevat maar liefst 
85 letters! 
H. Huberts, Almelo 
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Schandalig 
uiterlijk 
Mag ik uw aandacht eens vra
gen voor een zaak waarover ik 
een bepaalde mening heb? 
Het gaat om het uiterlijk en de 
uitvoering van de Nederlandse 
postzegels. Ik heb gehoord dat 
een staf van vijftig medewer
kers onder leiding van een pro
fessor zich met de ontwerpen 
van onze postzegels bezig
houdt en dat er kunstreizen 
worden ondernomen om er
voor te zorgen dat de Neder
landse zegels uitmunten door 
schoonheid. Ik ben van me
ning dat men daarin niet 
slaagt. 
Het lijkt mij dat die staf bezig is 
met persoonlijke hobby's of 
probeert een voortrekkersrol te 
vervullen, en niet met het 
dienen van het publiek. Neder
landse zegels zijn slechts zel
den aantrekkelijk en worden 
vaak via een goedkoop pro
cédé vervaardigd. Er komt 
geen kunstenaar of graveur 
aan te pas, slechts werklieden. 
Zo vind ik de laatste kinderze
gels ronduit schandalig, net als 
de huidige Beatrixzegels. Zou 
'Philatelie' niet eens het oor
deel van anderen kunnen vra
gen, medestanders kunnen 
vinden bij het bekritiseren van 
de huidige zegelontwerpers of 
de minister kunnen benade
ren? 
J.K.M. Bottema, Arnhem 

Naschrift van de redactie: 
1. De Dienst Kunst en 
Vormgeving (K&V) van PTT 
Nederland nv heeft ongeveer 
vijftien medewerkers in dienst. 
Die houden zich niet uitslui
tend bezig met postzegels, 
maar met allerlei werkzaamhe
den die betrekking hebben op 
vormgeving: drukwerk, aankle
ding van gebouwen, indus
triële vormgeving en nog veel 
meer voor PTT. 
2. Het hoofd van K&V is de 
heer R.D.E. Oxenaar; hij is in
derdaad hoogleraar. 
3. Als er al 'kunstreizen' wor
den gemaakt dan gaat het om 
het bezoeken van exposities 
op het gebied van vormgeving, 
zo deelt PTT mee. Daar is 
niets mee mis; het valt te ver
gelijken met een boekhouder 
die een cursus volgt om 'bij te 
blijven'. 
4. De Nederlandse postzegels 
worden gedrukt bij het gere
nommeerde bedrijf Johan En
schedé en Zonen te Haarlem. 
Dat bedrijf past beslist geen 
'goedkope procédés' toe; al
leen al de rekeningen die PTT 
van Johan Enschedé ontvangt 
maken dat duidelijk. 
5. PTT maakt bij het ontwer
pen van postzegels zowel ge

bruik van doorgewinterde ont
werpers als van grafici die nog 
aan het begin van hun carrière 
staan. Met name die laatste 
groep stelt het op prijs dat zij 
op deze wijze in staat wordt 
gesteld werkervaring op te 
doen. PTT op haar beurt acht 
het van belang het vormge
vingsbeleid regelmatig van 
nieuwe impulsen te voorzien. 
6. 'Philatelie' houdt zich waar 
het de vormgeving van postze
gels betreft 'op afstand'. PTT 
heeft op dit punt een eigen ver
antwoordelijkheid die, voor zo
ver wij dat kunnen beoordelen, 
heel serieus wordt opgevat. Fi
latelisten zijn niet de enige en 
zeker niet de belangrijkste 'af
nemers' van postzegels; het 
verienen van beslissende in
spraak aan postzegelverza
melaars zou daarom mis
plaatst zijn. 
Los daarvan moet worden be
dacht dat 'schoonheid' een be
trekkelijk iets is. Dezelfde ver
zamelaar die zijn neus optrekt 
voor een Beatrixje (een post
zegel overigens waarvan het 
ontwerp door de koningin zelf 
is uitgekozen!) of een modern 
uitgevallen zegel krijgt bij wijze 
van spreken het water in de 
mond als hij lelijke eendjes zo
als een postpakketverreken
zegel of zegels uit de emissie
1852 onder ogen krijgt. 
Trouwens, welke filatelistische 
wet zegt dat postzegels altijd 
moo/moeten zijn? 

Er is nog 
meer mis 
Het artikel 'Kleine kroniek van 
het kortingboekje 1987' ('Phi
latelie', november 1988) heb ik 
aandachtig gelezen. Ik wil 
graag nog het volgende onder 
de aandacht brengen: in de 
nieuwe NVPHcatalogus staan 
de bewuste kortingzegels op 
bladzijde 168 afgebeeld. Vol
gens mij zijn de letters onder 
de foto's van de zegels niet 
juist geplaatst: 
A moet zijn D (blok IV, 1394) 
B moet zijn C (blok III, nummer 
1393) 
C moet zijn B (blok II, nummer 
1392) 
D moet zijn A (blok I, nummer 
1391) 
Afbeelding E is juist: blok V, 
NVPHnummer1395. 
F. Buwalda, Veendam 

Naschrift van de redactie: 
U hebt gelijk. Navraag bij de 
NVPH leert dat de afbeeldin
gen door de drukker verkeerd 
zijn ingemonteerd. De NVPH 
had dit al vrij snel ontdekt en 
heeft ervoor gezorgd dat de 
fout al in de NVPHjuniorcata
logus is hersteld. 

Begrip voor 
de NVPH (2) 
De ingezonden brief van mr. A. 
van der Flier in het maartnum
mer van 'Philatelie' onder de ti
tel 'Begrip voor de NVPH' 
geeft mij aanleiding het vol
gende op te merken. In de
zelfde editie schrijft de heer 
Van der Flier op bladzijde 164: 
'Het merkwaardige is dat  als 
het om 'echte' doorlopers gaat 
 de Michelcatalogus wél, 
maar de NVPHcatalogus 
géén aparte noteringen voor 
paren vermeldt'. Commentaar 
is hier overbodig. 
Het grote bezwaar tegen de 
NVPHcatalogus is dat deze 
volgens mij is opgezet voor 
het gemak van de heren han
delaren en tot doel heeft frus
tratie bij handelaar en verza
melaar te voorkomen. Ik wil 
hier best begrip voor hebben, 
maar laten we de NVPH dan 
vragen of zij de betiteling Spe
ciale mWen laten vallen. Zoals 
de heer Bakhuizen van den 
Brink al jaren aantoont: wat de 
NVPHcatalogus ook moge 
zijn, een 'speciale' catalogus is 
het zeker niet. 
Verder nog iets over het argu
ment dat de heer Van der Flier 
hanteert als hij het niet als 
hoofdnummers opnemen van 
de herdrukte Surinaamse 
luchtpostzegels verdedigt. Dat 
argument gaat beslist niet op 
voor de hoge waarden van de 
Juliana Reginasene die in 
1981 op fosforescerend papier 
werden gedrukt. Die moeten 
het ten onrechte nog steeds 
doen met een soort voetnoot. 
P.E. van Reyen, 
Clamecy (Frankrijk) 

Dronkemans
getallen 
In het kader van het onder
werp 'dronkemansgetallen' 
kan ik een stempel tonen dat ik 
onlangs van een bevriende re
latie ontving. Dat iemand in die 
sombere dagen nog aan zoiets 

dacht! Als postambtenaar zat 
ik toen al zo'n negen maanden 
ondergedoken. Ik herinner me 
wel dat ik een paar dagen na 

deze datum een brief van mijn 
broer kreeg, die hij begon met 
de aanhef: 'Op deze gevierde 
dag...'. Of de brief ook op 44
44 was afgestempeld kan ik 
helaas niet meer vaststellen. 
Om veiligheidsredenen ver
brandde ik alle brieven na le
zing en heriezing. 
J.J. Groen, Naarden 

Zendingen 
zonder zegel 
De beide in de rubriek 
'Brievenbus' geplaatste voor
beelden van 'zendingen zon
der zegel' ('Philatelie' 1988/12) 
zijn voorstelbaar. In het eerste 
geval werden wel zegels, maar 

f,„?:mr^iiZ^ 

geen pos/zegels afgestem
peld, in het tweede ging het 
om een monogram dat bij op
pervlakkige beschouwing een 
optische vergissing kan ver
oorzaken. 
Het afstempelen van een ge
heel ongefrankeerde enve
loppe is echter minder begrij
pelijk. Dat het toch voorkomt 
bewijst bijgaande afbeelding. 
Dr. J.M.H. Ubachs, Heerien 

Naschrift van de redactie: 
Zó onbegrijpelijk is het nu ook 
weer niet. De vergaande auto
matisering bij de expedi
tieknooppunten leidt ertoe dat 
er zendingen zoals door u be
doeld tussendoor glippen. Het 
is hooguit opmerkelijk dat het 
kantoor Heerien en de post
bode die de brief bezorgde niet 
hebben gemerkt dat deze zen
ding 'zegelloos' was en dus 
met port diende te worden be
last. 

Verplicht 
onderfrankeren 
Was u de nieuwe mogelijk
heid, zoals vermeld in Profil 
nummer 48 (onderaan blad
zijde 3, zie bijgaande afbeel
ding), al opgevallen? Dat 
opent nieuwe perspectieven! 

PoMMMnpali an ■Mmp*M»gg*n 

M.G. Herz, Eindhoven 
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De Apeldoornse 
Postzegelliandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 

Collecties en restantverzamelingen 
van diverse landen tegen 
aantrekkelijke prijzen. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)2154 26-Giro 1945222. 
Onze winkel Is dagelijks geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

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

grootste speciaalbedrijf 

Grote sortering geteste en 
goedgekeurde DATA SAFES. 

• Speciale kasten voor het veilig 
opbergen van postzegel- en 
niuntenalbums. 

• Enorme voorraden privé 
brandkasten. 

• Brandvrije archief deuren. 
• Vloer-en muurkluizen. 
• Grote en kleine kantoor-

brandkasten. 
Altijd ± 500stuks voorradig. 
OOK OCCASIONS. 

Koop t r e c h t s t r e e k s a f fabr iek. H e t k a n u 
h o n d e r d e n gu ldens voordee l o p l e v e r e n 

Onze grote showroom is dagelijks geopend van 
09.00-16.00uuren op zaterdag van 09.00-12.00uur. 

Vervoer- en servicedienst door het gehele land. 

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

Industrieterrein "Ziedewy" no. 1, hoek Gebroken Meeldijk 
BARENDRECHT - TEL. 01806-12988 (31.) - TELEX 26401 Intx att. VDH 

A. A. M. DE GRAAFF Roemer Visscherstraat 164 
3132 EW Vlaardingen 

Opnieuw verlaagde prijzen Eerste kwaliteit, geen plakker Alles postfris Sinds 
1938 Zeer speciale prijzen Elke koper boven de ƒ 200- gratis een verrassing 
Giro 428605 Vlaardingen. Telefoon 010-4341853 
Kinderbloks SPECIALE PRiJS PER J A A R G A N G 
854 
858 
875 
899 
917 
937 
983 

33,— 
6,50 
4,50 
8,— 

13,— 
13,— 
25,— 

1001 17,— 
1024 14,— 
1042 16,50 
1063 7,50 
1083 
1107 
1150 
1171 
1190 

5, 
3,50 
3,— 
3,— 
3,— 

1946 443/473 26,50 
1947 474/499 210,— 
1948 500/512 27 — 
1949 513/548 2225,— 
(met certificaat) 
1950 549/567 195,— 
1951 568/577 
1952 578/600 175, 
1953 601/640 140, 
1954 641/654 
1956 655/670 
1956 671/687 
1957 688/706 
1958 707/719 
1959 720/735 
1960 736/751 

62,50 

68 — 
160,— 

65,— 
38,— 
38,— 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

752/763 
764/783 
784/810 
811/835 
836/855 
856/675 
876/899 
900/917 
918/938 
940/983 
984/001 
1002/24 
1025/42 
1043/63 
1064/83 

22,— 
40,— 
32,— 
8,50 

42,— 
16,— 
30 — 
29 — 
33,— 
60,— 
35 — 
35,— 
34,— 
40,— 
15 — 

1084/07+a 24-
Luchtpost 12/13 Certificaat 800,— Min order 25,- Porto 
extra mm 2 50 vanaf 250 - Franco Vrijblijvende aanbieding Be
stelling alleen op giro of bank Bank ABN Schiedam 50 24 45 882 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1128/50+a 
1151/71 
1172Ä0 
1191/14 
1215/36 
1260/79 
1280/99+carn 
1300/20+carn 
1321/44+carn 
1345/66+carn 

17 — 
12,50 
12,50 
15,— 
16,— 
16,— 
35,— 
36,— 
32,— 
30 — 

Nederland Pottlris. 
1203 per 100 in vel 
1163 per 100 in vel 
1096 per 100 in vel 

60,— 
55,— 
55,— 

Nederland no 48 Gebt 
Intern g no 1/2 Ongebr 
Nederland 56/76 Ongebr 

375 -
400-
750-

uaat 41, l^msteréam, leleioo. 
Van Baerles 

AANBIEDINGEN 
NEDERLAND - VERZAMELINGEN 

* De prijzen zijn inclusief de albums! 
1. VERZAMELING BLOKKEN VAN VIER POSTFRIS 

Periode 1950 t/m 1969 kompleet! 
Cataloguswaarde ƒ 7.784,- Prijs: ƒ3.750,-

2. VERZAMELING BLOKKEN VAN VIER POSTFRIS 
Periode 1960 t/m 1988 kompleet! 
Cataloguswaarde ƒ 5.500,- Prijs: ƒ2.250,-

3. VERZAMELING POSTFRIS 1950-1985 
in LUXE LEUCHTTURM ALBUM! 
Cataloguswaarde ƒ 3.650,- Prijs: ƒ 1.650,-

4. VERZAMELING POSTFRIS 1960-1984 
in LUXE KABÉ ALBUM! 
Cataloguswaarde ƒ 1.900,- Prijs: ƒ 800,-

5. VERZAMELING POSTFRIS 1960-1984 
in 2 prachtige safe-albums -i- cassettes! 
Cataloguswaarde ƒ 1.900,- Prijs: ƒ 800,-

6. VERZAMELING POSTFRIS 1956-1987 
in 2 prachtige Lindner albums! 
Cataloguswaarde ƒ 2,560,- Prijs: ƒ 1.150,-

7. VERZAMELING POSTFRIS 1970-1987 
in Lindner album! 
Cataloguswaarde ƒ 1.030,- Prijs: ƒ 450,-

8. VERZAMELING GESTEMPELD 1944-1986 
(vrijwel kompleet!) 
in 2 LUXE DAVO-ALBUMS + CASSETTES! 
Cataloguswaarde ƒ 2.685,- Prijs: ƒ1.190,-

9. VERZAMELING POSTFRIS 1970-1987 
in DAVO LUXE ALBUM + CASSETTE! 
Cataloguswaarde ƒ 1.410,- Prijs: ƒ 635,-

10. VERZAMELING POSTFRIS 1961-1988 
(incl. amphilex velletjes) 
in LUXE LEUCHTTURM ALBUM! 
Cataloguswaarde ƒ 2.000,- Prijs: ƒ 950,-

11. VERZAMELING POSTFRIS NEDERLANDSE 
ANTILLEN 1949-1988 
in LUXE LEUCHTTURM ALBUM! 
Geheel kompleet! incl. serie 211 -233 Prijs: ƒ 1 350,-

12. VERZAMELING POSTFRIS SURINAME 1975-1988 
in LUXE LEUCHTTURM ALBUM! 
GEHEEL kompleet incl. velletjes e.d. Prijs: ƒ 650,-

13. VERZAMELING POSTFRIS SURINAME 1948-1975 
in LUXE LEUCHTTURM ALBUM! 
(winkelwaarde ± 250,-) 
Geheel kompleet! Prijs: ƒ 600,-

14. VERZAMELING POSTFRIS NEDERLAND 1948-1988 
kompleet in 2 LUXE LEUCHTTURM ALBUMS! 
incl. de serie 518-537 + eert. en 
luchtpost 12-13 4-eert. ƒ4.950,-

15. FDC's NEDERLAND BELEGGINGSPOST! 
ALLES 100 x! 
Vanaf nr. 171 t/m 208 incl. kinderblokken 
t.w. 4300 FDC's voor ƒ4.300,-
(Inkoopprijs was ± ƒ 12.000,-!) 

Verder uitgebreid aantal verzamelingen van OVERZEE 
FDC's Ned.-(-Overzee en vele Europeesche Verzamelingen 
vanaf 1950. Tevens voorradig alle betere zegels van Neder 
land met Certificaat. Voor inlichtingen bellen 020-73.63.38 
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Verenigings-
nieuws 

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

SluitJngsdata voor het verenigings-
nieuws (in enkelvoud) en mutaties 
(in tweevoud): juli/augustusnummer: 
7 juli {alleen mutaties); september
nummer: 2 augustus; oktobernum
mer: 5 september; novembernum
mer: 3 oktober; decembernummer: 
31 oktober en januarinummer 1990: 
28 november 1989. Nakomende mu
taties en mutatiestaat (in drievoud) 
tien dagen na vermelde data. 

Het overnemen van de in deze rubnek 
vermelde gegevens is uitsluitend 
toegestaan na verkrijging van 
schnftelijke toestemming van de 
redactie van Philatelie 

1. NEDERLANDSCHEVEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr mw M N Slager-Bosga, Leem
kuilen 6, 8051 PW Hattem, tel 05206-
41945 Penningm C N Oppelaar, 
Brugstraat 25,2471 AS Zwammer-
dam Ledenadm J E M Putman, De 
Sctioemaker7, 7261 XTRuurIo Dir 
Rondzending G J v d Togt, Mendel-
weg 14, 2771 TN Boskoop, tel 
01727-13134 
Afdelingen te Alkmaar, Almelo, Alphen 
a/d Rijn, Amsterdam, Apeldoorn, Arn-
tiem. Bodegraven, Borne, Boskoop, 
Deventer, Eibergen/Neede, Epe e o , 
Gooi & Eemland, Goor, Haarlem, Hen-
gelo(O), Hillegom e o , Leerdam, 
Lelystad, Lochem/Borculo, Monster, 
Nunspeet, Nijmegen, Oudewater, 
Steenw/ijk, Tw/enthe, Utrecht, Vlaardin-
gen. Voorschoten en West-Friesland/ 
Hoorn 

2. POSTZEGELVERENIGING 'BREDA' 
Secr P M van Spellen, Hendrik 
Hoeymakerstraat 19,4827 CH Breda, 
tel 076-870738 Ledenvergadering op 
23 mei m het Gemeenschapshuis 'De 
Vlieren', Dr Struyckenstraat165, 
Breda, aanvang 19 45 uur, o a lezing 
en veiling Jeugdbijeenkomst op zon
dag 4 juni in het gemeenschapshuis 
'De Zandberg', Zandberglaan 54 bis, 
Breda van 10 00-12 30 uur, metABC-
cursus Postzegelsoos op woensdag 
14 juni in het Gemeenschapshuis 
'Doornbos', Abdijstraat 26, Breda van 
14 00-16 30 uur 

3. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'HOLLANDIA' 
AMSTERDAM 
Secr J J Groen, Meerstraat 38, 
1411 BH Naarden, tel 02159-41211 
Ledenvergadenng op vrijdag 26 mei, 
20 15uurinhetwijkgebouvi('Moria', 
Speerstraal 7, Amsterdam 

4. UTRECHTSCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING 
Secr J J van Markesteijn, Catharij-
nesingel78, 3511 GN Utrecht, tel 
030-310185 (na 19 00 uur) Leden

adm G G E Gans, Gaffelveld 115, 
3993 RG Houten, tel 03403-77786 
(na 19 00 uur) Ledenvergadenng op 
30 mei in de aula van het College Blau-
capel, Winklerlaan, Tuindorp-Oost, 
Utrecht, aanvang 20 00 uur, zaal open 
19 00 uur, o a dia-lezing, veiling en 
verloting 

5. HAAGSCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING 
Secr G J M Rese, Hammarskjold-
laan 473, 2286 HM Rijswijk Leden
adm F A A Schoevaars, Nieuwen-
damlaan 270, 2547 JR 's-Gravenhage 
Ledenbijeenkomst op dinsdag 15 
aug , 20 00 uur in de benedenzaal van 
de Houtrustkerk, Beeklaan 535, 's-
Gravenhage 

6. INTERNATIONALE VERENIGING 
'PHILATELICA' 
Kantoor Korte Poten 9a, 2511 EB 
's-Gravenhage Secr postadres 
Morelgaard 19,3206 AP Spijkenisse 
Centrale ledenadministratie tel 070-
652324 Rondzendverkeer tel 070-
652211 Lijst van afdelingssecretaria-
ten en bijeenkomsten (wijzigingen 
voor deze rubriek en bestuursmutaties 
met opgave van lidnummer aan de 
Centrale Ledenadministratie, Korte Po
ten 9a, 2511 EB 's-Gravenhage) 
Wijzigingen en aanvullingen in deze 
lijst zoals geplaatst m het maartnum
mer 
Emmeloord: J J Bulten, Tjotter 3, 
8531 De Lemmer, tel 05146-1903 
's-Gravenzande: J Zuiderveen, Anjer
straat 23, 2691 LL 's-Gravenzande, 
tel 01748-12117 
Hoorn: M Bark, Kerketuin 70,1689 
LDZwaag,tel 02290-40216 
Rijnsburg: W S van den Hoek, Smid-
straat 25, 2231 EK Rijnsburg, tel 
01718-20788 
Rijssen:F Dekkers, Emmastraat 4, 
7461 DE Rijssen, tel 05480-15676 
3e dinsdag. Parkgebouw, Oosterhof-
weg, Rijssen 
Tiel:J E Schelling, Gerestein 23, 
4003GDTiel,tel 03440-14274 3e 
donderdag, 20 00 uur, verenigingsge
bouw A V G N , Schennglaan4, Tie! 
Woerden: A F G van Ettinger, Polder-
baan 29, 3449 DA Woerden, tel 
03480-20021 

7. ROHERDAMSCHE PHILATELIS-
TENVEREENIGING. 
Secr P J van de Kasteele, Veldhof 3, 
Berkel-Rodenrijs Ledenadm C J 
Wolters, Ganzenoord 18, 3079 NM 
Rotterdam, tel 010-4821903 Leden
vergadering maandag 29 mei, vanaf 
19 00 uur. De Romeijnshof, Strese-
mannplaats 8, Rotterdam-Ommoord 
Agenda zie mededelingenblad Clubbij-
eenkomsten zaterdag van 14 00 tot 
16 00 uur m het wijkcentrum Middel
land, Ie Middellandstr 103, Rotter
dam en donderdag van 19 00-22 00 
uur in sporthal Asterio, Rotterdam-
Zuid, (metro Slinge) 

8. PHILATELISTENVERENIGING 
'AMERSFOORT' 
Secr CH v d Berg, De Boskamp 5, 

3828 VR Hoogland, tel 033-802780 
Rondzending A A van Nunspeet, Mo
zartweg 67c, 3816 LM Amersfoort, 
tel 033-725222 Jeugd E van Rense-
laar, Gasthuislaan 5,3817 ED Amers
foort Ledenbijeenkomst op dinsdag 
23 mei in de Dnetand, Neptunusplein 
34, Amersfoort, aanvang 20 00 uur 

9. AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
'DE PHILATELIST' 
Secr J S van Groeningen, Roer
straat 104 huis, 1078 LT Amsterdam, 
tel 020-6640959 Bijeenkomst op 23 
mei in Casa 400, o a lezing, aanvang 
20 00 uur Middagbijeenkomst op 1 
juni, aanvang 14 00 uur, ledenverga
dering op 5 juni en bijeenkomst op 4 
september, 20 00 uur m het Woest-
duincentrum 

10. POSTZEGELVERENIGING S.P.A., 
AMSTERDAM 
Secr /penningm N J Stam, Essen-
laan 117,1161 EC Zwanenburg, tel 
02907-4422 Bijeenkomst op 6 juni in 
het ontmoetingscentrum. Dr Schaep-
manstr 16, Halfweg, aanvang 20 00 
uur 

15. FIUTELISTENVERENIGING 
AMSTERDAM-NOORD 
Secr P G M Stouthart, Amsterdam, 
tel 020-310520 Bijeenkomsten op 19 
mei, 9 juni, 1 en22sept, 13okt , 3 
en24nov en 15 dec in de beneden
zaal van de Bethelkerk, Plejadenplem 
44, Amsterdam-Noord, (Tuindorp 
Oostzaan) aanvang 20 00 uur 

16. FILATELISTENVERENIGING 'DE 
GLOBE' 
Secr O C Thieme, Beemdgras 30, 
3902 AM Veenendaal, tel 08385-
14141 Ledenadm F Wessels, O L 
Vrouwestraat 63, 6666 AK Heteren, 
tel 08306-23158 
Afdelingssecretanaten en data van de 
bijeenkomsten 
Apeldoorn: F W N Hugenholtz, Loo-
laan 41/155, 7314 AD Apeldoorn, 3e 
maandag 
Arnhem: G A Macrander, Sleedoorn-
laan 6, 6841 AB Arnhem, Ie dinsdag 
Barneveld: mw M M A Memders-
Schimmel, Da Costastraat 16,3771 
ZB Barneveld, 2e donderdag 
Beuningen/Ewijk: L W Tillema, 
Sportlaan 4, 6551 AX Weurt, 3e don
derdag 
Brummen/Eerbeek: mw W van 
Soldt, Veldkantweg 57, 6961 HG Eer
beek, laatste maandag even maanden 
te Brummen, oneven maanden te Eer
beek 
Dieren: L Verschuur, Willem Keslaan 
2, 6952 DM Dieren, Ie en 3e dinsdag 
Dinxperlo:J Westerveld, Wendelen-
kamp 3, 7091 TV Dinxperio, 3e dins
dag 
Doesburg: T G M v d Sman, Begonia-
straat 51, 6982 CV Doesburg, 2e 
maandag 
Doetinchem: A Bakker, W de Zwij
gerlaan 16, 7001 GH Doetinchem, 2e 
donderdag 
Druten: J J Gubbels, Rijdt 36, 6631 
AT Horssen, 2e donderdag 

Duiven/Westervoort: A F B M Bom, 
Oranjestraat 26, 6921 ZJ Duiven, 2e 
maandag 
Ede: mw Z Weener-Beerdsen, Tol-
lenburg 32,6714 EK Ede, Ie donder
dag 
Eist: J E Hartog, Zoetendaal 5,6662 
XG Eist, 2e maandag 
Epe: J B Haverkamp, Woestijnweg 
170, 8172 CW Vaassen, laatste don
derdag 
Hengelo (G): H Borgers, Bakermark-
sedijk 12,7223 KJ Baak, 3e maandag 
Lichtenvoorde: A Hukema, Sleed-
oornstraat 16, 7132 CH Lichten
voorde, laatste dinsdag 
Lobith: C Heikamp, De Vaargeul 40, 
6916 DD Tolkamer, 3e dinsdag oneven 
maanden 
Nijmegen: T H Holl, Hegdambroek 
11-08,6546 VE Nijmegen, 2e vrijdag 
Oosterbeek: A Bootsma, Nieuwland 
78,6862 GE Oosterbeek, 2e dinsdag 
Renkum/Heelsum: W J G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 VN 
Renkum, 3e maandag 
Rheden/De Steeg: A F Muller, Dal
weg 2,6994 CP De Steeg, laatste 
maandag 
Rhenen: J A T van Goethem, Heren
straat 86, 3911 JG Rhenen, 3e maan
dag 
Varsseveld: C R Keesman, Burg 
GoldbergstraatIO, 7051 CD Varsse
veld, 2e dinsdag 
Veenendaal: W Dijkstra, Duizend 
Roeden 19, 3901 KA Veenendaal, 2e 
dinsdag 
Velp/Rozendaal: H Wolthuis, Wul
penstraat 6,6883 ET Velp, 1 e maan
dag 
Wageningen: R E Labruijere, Hinde
laan 21, 6705 CV Wageningen, 2e 
maandag 
Winterswijk/Aalten: mw H te Selle-
Leemkuil, Morgenzonweg 101, 7101 
BJ Winterswijk, Ie dinsdag even 
maanden te Winterswijk, oneven 
maanden te Aalten 
Wijchen: mw K van Kesteren-van 
Vhet, Kraaijenberg 9609, 6601 PC Wij
chen, 1e zondag 
Zetten: mw H W van Ingen-Hulstem, 
Vuurdoomstraat 129, 4043 NR Op-
heusden, bij toerbeurt te Opheusden, 
Zetten, Hervel-N en Dodewaard 
Zevenaar: J A A v d Düngen, Wil-
genhoek 10, 6903 BT Zevenaar, 3e 
donderdag 
Zutphen: mw M J Renssen, Leeuwe
riklaan 10,7203 JE Zutphen, 1 e dins
dag 
Individuele leden L W van Kooi, Ooi
evaar 16, 3435 EN Nieuwegein, cor
respondent en tevens hoofd rondzen-
dingen individuele leden 

17. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'ASSEN' 
Secr H Gerrits, Speenkruidstraat 9, 
9404 HA Assen, tel 05920-13698 
Penningm A B Hadderingh, Peli-
kaanstr 25, 9404 CH Assen, tel 
05920-10692 Rondzending J J G 
Schaap, Leie 1,9406 EH Assen, tel 
05920-50434 Bijeenkomsten laatste 
dinsdag van de maand (m u v juni en 
juli) m 'Bellevue', aanvang 20 00 uur 
500e ledenvergadenng op 30 mei 
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18. PHILATELISTEN VERENIGING 
'BAARN' 
Secr G W Leive, Prof F Andreae-
laan93,3741EKBaam,tel 02154-
15645 Bijeenkomsten iedere derde 
maandag van de maand in Gebouw 'De 
Herberg van Paulus', Stationsweg 16, 
Baarn, aanvang 20 00 uur, zaal open 
19 00 uur 

19. POSTZEGELVERENIGING 
'ONDERLING CONTACT' 
BERGEN OP ZOOM 
Secr C J Meesters, Stellestraat 9, 
Rilland-Bath Ledenadm J Rutten, 
Franciscusberg 2, Bergen op Zoom 
Rondzending J Koopman, Past Ju
tenlaan 64, Bergen op Zoom Bijeen
komst op 14 juni inde zaal van Party-
house " t Fort, Antwerpsestraatweg 
21. Bergen op Zoom, junioren 18 30 
uur, senioren 19 30 uur 

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

22. NEDERLANDSE FILATELISTEN
VERENIGING ' DE VERZAMELAAR' 
BUSSUM EN OMSTREKEN 
Secr C M E Ebbinkhuysen, Gouden-
regenstraat 20,1402 EX Bussum 
Rondzending B v d Meulen,Jan 
Toebacklaan 3, Naarden, tel 02159-
40709 Bijeenkomsten iedere tweede 
maandag van de maand in het Joseph-
gebouw. Singel 24, Bussum, aanvang 
20 00 uur, zaal open 19 00 uur 

23. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DELFT' 
Secr N Q M V d Krogt, Patrimoni
umstraat 20, 2613 IN Delft Leden
adm mw A Matla-Vos, Hof van 
Delftlaan 119,2613 BL Delft, tel 015-
126904 Bijeenkomsten iedere eerste 
donderdag van de maand in het kerk
gebouw 'Immanuel', Schoenmaker
straat 1, Delft, aanvang 20 00 uur, 
zaal open 19 00 uur In juli en aug 
geen bijeenkomsten 

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

25. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DORDRECHT' 
Secr S D Akkerman, Nolensweg 
104, 3317 LG Dordrecht, tel 078-
170884 Rondzendverkeer J Meijers, 
Oranjelaan 81,3311 DJ Dordrecht, tel 
078-137762 Bijeenkomsten iedere 
tweede woensdag van de maand in ge
bouw C J M V , Burg de Raadtsingel, 
Dordrecht, aanvang 20 30 uur, zaal 
open 19 30 uur 

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

27. PHILATELISTENCLUB 
'EINDHOVEN'(P.C.E.) 
Secr en ledenadm C Loch, Jan van 

Eyckgracht 191,5645 TH Eindhoven, 
tel 040-119654 Rondzendverkeer 
EJ Mulders, Boutenslaan 185, 5654 
AN Eindhoven, tel 040-518805 Bij
eenkomsten op de eerste woensdag 
van de maand m het activiteitencen-
trum Henr Roelants, Corn Dankerts-
straat 2, Eindhoven, aanvang 20 15 
uur, zaal open vanaf 19 15 uur. 

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

29. ENSCHEDESE PHILATELISTEN 
VERENIGING 
Secr R Zegger, Reygershoftehoek 
25, 7546 KB Enschede, tel 053-
776292 Bijeenkomsten elke 2e maan
dag van de maand, aanvang 20 00 
uur EPV-Societeit elke 4e maandag 
van de maand, aanvang 19 30 uur 
Jeugdbijeenkomsten elke 3e vrijdag 
van de maand, aanvang 18 00 uur, 
alle bijeenkomsten in de Renatakerk, 
Brinkstraat 

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

31. POSTZEGELVERENIGING 'GORIN-
CHEM & OMSTREKEN' 
Secr J A van den Anker, Voerman
straat 328, 4204 RP Gormchem, tel 
01830-33163 Bijeenkomsten elke eer
ste maandag van de maand m de grote 
benedenzaal van de Exoduskerk, Mol-
lenburgseweg, Gormchem, aanvang 
20 00 uur, zaal open 19 30 uur 

32. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'GOUDA' 
Secr H C J Bakker, Fred Hendnkln 
77, 2805 EJ Gouda, tel 01820-80194 
Ledenbijeenkomst op maandag 29 mei 
m gebouw het Anker, Emmastraat 49, 
Gouda Jeugdafd G J Westendorp, 
tel 01820-22892 

33. POSTZEGELCLUB 'DE KRING' 
'S-GRAVENHAGE 
Secr L H Arkesteijn, Binnenzijde 26, 
2543 XK Den Haag, tel 070-675180 
Bijeenkomsten elke Ie en 3e maandag 
van de maand m Adventkerk, Hengelo
laan 225, Den Haag, zaal open 19 30 
uur, aanvang 20 00 uur 

35. PHILATELISTEN VERENIGING 
'GRONINGEN' 
Secr /ledenadministratie L Leertou-
wer, Batinge 42,9331 KX Norg, tel 
05928-13564 Ledenvergadering elke 
vierde maandag van de maand (m u v 
juni, juli en augustus) m wijkcentrum 
'DeTrefkoel', Zonnelaan 30, Gronin
gen Centrum vereniging Emmastraat 
5, 9722 EW Groningen, tel 050-
259610, b g g 05945-15214 Open 
woensdag van 13 00-16 00 uur en za
terdag van 10 00-16 00 uur 

36. HAARLEMSE FILATEUSTISCHE 
VERENIGING 'OP HOOP VAN ZEGELS' 
Secr drs A W A Th Steegh, p/a 
postbus 6236, 2001 HE Haarlem, tel 
023-336458 (tussen 19 00 en 20 00 
uur) Ledenadm J B Broodman, 
Zaanenlaan 120, 2024 ZD Haarlem, 
tel 023-254404 Contributie 1989/ 
1990 IS onveranderd vastgesteld op 
ƒ 30, - Ledenbijeenkomsten op 23 
mei en 13 juni in de Aula van de Mr 
Joh Enschedeschool, Zijlvest 25A (in
gang poort Raaks), Haarlem, zaal 
open 19 00 uur 

37. POSTZEGELVERENIGING 
'HEERLEN EN OMSTREKEN' 
Secr mw C H Wolsing-Grens, p/a 
postbus 237, 6400 AE Heerlen, tel 
045-717790 Ledenadm J H C 
Vluggen, Marshallstr 20, 6441 JX 
Brunssum,tel 045-270521 Jaarver
gadering op dinsdag 6 juni in het Ca
sino, Treebeekplein 133, Treebeek, 
aanvang 20 15 uur, zaal open 19 00 
uur Geen bijeenkomsten m juli en au
gustus 

38. FILATELISTENVERENIGING 
'DEN HELDER' 
Secr J J B Lesterhuis, Dollardlaan 
28,1784 BE Den Helder, tel 02230-
16216 Ledenadm A P Vlam.Tum-
tjesweg 38,1783 AT Den Helder, tel 
02230-14200 Bijeenkomsten elke 3e 
donderdag van de maand in Trefhoek 
Formosa, Koningstraat 70, Den Hel
der, zaal open 19 00 uur 

39. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'HELMOND' 
Secr mw J Smits-de Vries, Jans-
sensstraat 58, 5735 AE Aarle-Rixtel 
Ledenbijeenkomsten op 23 mei, 20 
juni, 22aug , 19sept ,17okt ,14 
nov en 12dec m'De Kamenij', Je
roen Boschstraat 19, Helmond, aan
vang 20 15 uur, zaal open 19 30 uur 

40. 'S-HERTOGENBOSSCHE FIUTE-
LISTEN VERENIGING 
Secr Ophoviuslaan 20, 5212 AM 
's-Hertogenbosch,tel 073-142876 
Ledenvergadering op 23 mei in verga
derlokaal rest Brabantbad, Van Grob-
bendoncklaan 6, 's-Hertogenbosch 

41. FILATELISTENVERENIGING 'HIL
VERSUM EN OMSTREKEN' 
Secr P F A van de Loo, Bergweg 43, 
1217 SB Hilversum, tel 035-45169 
Bijeenkomsten iedere derde donder
dag van de maand (m u v juni, juli en 
aug ) in 'De Ontmoetingskerk', Minc-
kelersstraat 161, Hilversum, aanvang 
19 30 uur 

42. LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr L Vijlbrief, Paramaribohof 107, 
2315 VZ Leiden, tel 071-221629 Le
denadm J D H Kranenburg, Zand-
zegge 7,2318 ZK Leiden, tel 071-
223030 Vergadering op dinsdag 23 
mei in het restaurant van het zwembad 
'De Zijl', Paramaribostraat66, Leiden, 
aanvang 20 00 uur, zaal open 19 00 
uur 

43. PHILATELISTENVERENIGING 
'ZUID-UMBURG' MAASTRICHT 
Secr Pres Rooseveltlaan 206c, 6224 
CZ Maastricht Bijeenkomsten op 22 
mei, 5 en 19 juni in hotel 'De Osse-
kop' Boschstraat 1, Maastricht, aan
vang 20 00 uur, zaal open 19 15 uur 
Jeugdbijeenkomst op 4 juni in het ge
bouw Verwerhoek 46, aanvang 11 00 
uur 

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

45. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'NOORDWIJK' 
Secr B Wijling,Spoorlaan29, 2215 
KN Voorhout Bijeenkomsten iedere 
derde maandag van de maand in hotel/ 
rest 'Royal', Voorstraat 76, Noord-
wijk Binnen, aanvang 20 15 uur, jeugd 
om 19 00 uur 

47. POSTZEGELVERENIGING 'ROOS
ENDAAL' 
Secr P Valkenburg, Burg Prinsen
singel 31,4701 HJ Roosendaal, tel 
01650-36177 Bijeenkomsten op 5 
juni, 7 aug ,4 sept, 2 ok t , 6 nov en 
11 dec in cafe-restaurant " t Wit 
Roosken', Nispensestraat, Roosen
daal, zaal open om 19 30 uur 

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

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

54. POSTZEGELCLUB WASSENAAR 
Secr J F Suyver, Van Polanenpark 
268, 2241 RZ Wassenaar, tel 01751-
10909 Bijeenkomsten elke tweede 
donderdag van de maand in 'De Ware-
nar', Kerkstraat 75, Wassenaar, aan
vang 20 00 uur 

55. POSTZEGELVERENIGING 
IJMUIDEN 
Secr G C Bakker-Bakker, Nobel
straat 7,1972 RS IJmuiden, tel 
02550-22310 Dir rondzending J E 
Swets-Bremmers, Kon Emmastraat 
1,1975 BL IJmuiden, tel 02550-
16574 Bijeenkomsten op de eerste 
maandag van de maand m de Adelber-
tuskerk. Sparrenstraat en de derde 
maandag van de maand in het Cultu
reel centrum, Moerbergplantsoen 
Jeugd van 18 30 -19 45 uur, senioren 
van 20 00-22 00 uur 

58. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS SASSENHEIM 
Secr B G Doornekamp, Kwekersweg 
92, 2171 DZSassenheim,tel 02522-
16740 Penningm FG vanKesteren, 
Berkenlaan 14,2171 AG Sassenheim, 
tel 02522-13502 Verenigingsavond 
elke 3de maandag van de maand in het 
restaurant van de sporthal 'Wasbeek', 
van Alkemadelaan 12, Sassenheim, 
jeugd 19 00 uur, senioren 20 00 uur 

59. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DE LANGSTRAAT' 
Secr J P Zethof, Kempenlandlaan 6, 
5144 EB Waalwijk, tel 04160-36662 
Bijeenkomsten iedere tweede donder
dag van de maand in de Heibloem, 
St Antoniusstr, Waalwijk 

60. POSTZEGELVERENIGING 
'DE PHILATELIST' VLIJMEN 
Secr A W van Falier, Badweg 28, 
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5253AWNieuwkuljk,tel 04108-
3019 Bijeenkomsten iedere tweede 
maandag van de maand in cafe-rest 
'De Braai', Vlijmen 

64. POSTZEGELVERENIGING 
'DRACHTEN' 
Secr J Brouwer, Tj Wagenaarstraat 
32, 9203 SR Drachten, tel 05120-
14695 Ledenadm mw H Kappers, 
DeDracht47,9201 BP Drachten Bij
eenkomsten iedere eerste dinsdag van 
de maand in het gebouw 'De Op
dracht', Stationsweg 150B, Drachten, 
aanvang 20 00 uur, zaal open 19 30 
uur 

67 VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'ZWIJNDRECHT EN 
OMSTREKEN' 
Secr TG Baan, Reeweg-Oost 100, 
3312 CT Dordrecht, tel 078-147931 
Bijeenkomsten op 16 mei en 13 juni in 
de 'Openhofkerk', Walraven van 
Hallstr 1, Zwijndrecht, aanvang 20 00 
uur 

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

75. 'SKF POSTZEGELCLUB 
FRIMÄRKET' VEENENDAAL 
Secr J H terHaar, Dahliastraat13, 
3905 ZLVeenendaal, tel 08385-
11420 Rondzending M A Heijink, 
Coniferenlaan 17, 3904 RK Veenen-
daal.tel 08385-24595 Bijeenkom
sten op de eerste dinsdag van de 
maand in de kantine van de firma v 
Schoonhoven, Industriein 22 Veen-
endaal, aanvang 20 00 uur 

79. POSTZEGELVERENIGING 
'APPINGEDAM' 
Secr mw A H Klijnstra-Roelfsema, 
Gr Edzardstraat51,9902HRAppin-
gedam,tel 05960-22496 Bijeenkom
sten iedere eerste vrijdag van de 
maand m het P M T gebouw, Solwer-
derstr 29, Appingedam, aanvang 
20 00 uur 

81. FIL.VER.'DE KLOMP', 
WINTERSWIJK 
Secr W Peletier, Zuilenesstr 11, 
7101 BA Winterswijk, tel 05430-
13459 Rondzending J N Kuypers, 
Molenstr 6, 7101 GW Winterswijk, 
tel 05430-12266 Jeugd G J A van 
Ek, A deRuyterstr 108, 7122 ML 
Aalten Bijeenkomst op 5 juni, rest 
Prinsenhof Jeugdafdeling van 18 00-
19 30 uur 

85. POSTZEGELVERENIGING HEEMS
KERK 
Secr H W van Zon, Frankrijklaan 59, 
1966 VC Heemskerk, tel 02510-
33894 Bijeenkomsten op 5 en 19 juni 
'De Jansheeren', Kerkweg, Heems
kerk, aanvang 20 00 uur, jeugd 19 00 
uur 

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

87. FILATELISTEN VERENIGING 'SIT-
TARD EN OMSTREKEN' 

Secr • J J Hage, Leyenbroekerweg 
68, 6132CGSittard,tel 04490-
15407/12830 Rondzenddienst J N 
Schmeitz, Jubileumstraat32,6131 JN 
Sittard.tel 04490-19277, giro 
1346020 Bijeenkomsten 28 mei le
zing, 18 juni expositie, 17sept, 15 
okt 19 nov , en 17 dec , steeds met 
veiling en verloting, in Gemeenschaps
huis Baandert, F Erensstraat 12, Sit-
tard, 10 45 uur 

88. POSTZEGELCLUB HOOGEVEEN 
Secr H J Ruiter, Satellietenlaan 18, 
7904LPHoogeveen,tel 05280-
63259 Rondzending M Schuilen-
berg, Roerdomplaan 83, 7905 EC 
Hoogeveen.tel 05280-63307 Pen-
ningm J Zijlstra, v d Sluisweg15, 
7914 RA Noordscheschut, tel 05284-
2364 Bijeenkomst op 22 mei in de 
Torenzaal van de Goede Herderkerk, 
Lomanlaan, Hoogeveen, aanvang 
20 00 uur, zaal open 19 00 uur 

94. POSTZEGELVERENIGING 'TEL
STAR', PUHEN GLD. 
Secr H D Buitenwerf, Wittenburg 
163, 3862 EENijkerk, tel 03494-
52484 Verenigingsavond op elke 
derde donderdag van de maand m het 
gebouw "t Voorhuys', Voorthuizer-
straat 14, Putten, aanvang 20 30 uur, 
zaal open 19 00 uur 

95. POSTZEGELVERENIGING 
'CASTRICUM' 
Secr W H Janszen, Lindenlaan76, 
1901 SLCastricum, tel 02518-51947 
Rondzending A K Eikelboom, H Ca-
simirstr 48,1901 TPCastricum, tel 
02518-53309 Bijeenkomst op 5 juni 
in dorpshuis 'De Kern', Overtoom 15, 
Castricum, aanvang 20 00 uur, jeugd 
1830 uur 

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

99. OLDENZAALSE PHILATELISTEN 
VERENIGING 
Secr /penningm H Helthuis, post
bus 252,7570 AG Oldenzaal, tel 
05410-15808 Bijeenkomsten iedere 
derde maandag van de maand in hotel 
'De Zon' , Bentheimerstr 1, Olden
zaal, aanvang 20 00 uur 

100. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'MAASSLUIS' 
Secretariaat Buizerdstr 92, 3145 AD 
Maassluis, tel 01899-16747 Bijeen
komsten iedere derde dinsdag van de 
maand in de 'Koningshof', Uiverlaan 
20, Maassluis-West, aanvang 19 45 
uur Jeugdafdsecr Botter 9, 3144 GB 
Maassluis, tel 01899-24568 

102. AMERSFOORTSE POSTZEGEL
CLUB 'DE KEI' 
Secr R A Tolhuizen, Victoriestraat 
10, 3815 MP Amersfoort, tel 033-
752503 Rondzendverkeer F J Tref
fers, Schumannstraat 19, 3816 NT 
Amersfoort, tel 033-725366 Bijeen
komsten op de eerste dinsdag van de 
maand in de Fonteinkerk, Robert 
Kochstraat 

103. POSTZEGELVERENIGING 
'EEMLAND', SOEST 
Secr H Gerth, Turf streek 35, 3766 
HR Soest, tel 02155-16635 Leden
adm mw C M de Bruin, Kastanje

laan 11,3768 AH Soest, tel 02155-
12032 Rondzending K Memecke, 
Soesterbergsestraat 135, 3768 MB 
Soest, tel 02155-18166 Bijeenkom
sten iedere tweede woensdag van de 
maand in 'De Vijverhof', Klarinet 39, 
Soest 

104. FILATELISTENVERENIGING 
'FILVERO' REUVER EN OMSTREKEN 
Secr en ledenadm H Cuijpers, Park
laan 1a, 5953 BP Reuver, tel 04704-
2152 Bijeenkomst op 9 juni, aanvang 
20 00 uur, jeugdbijeenkomst op 10 
juni in gemeenschapshuis 'de Schakel 
vanaf 13 30 uur 

108. VERENIGING VAN ZAANSE 
POSTZEGELVERZAMELAARS 'DE 
POSTHOORN' 
Secr mw J Hendriks-van Dongen, 
Fortuinlaan 43,1561 JB Krommenie, 
tel 075-283685 Bijeenkomsten op 18 
mei en 15 juni van 19 15-22 30 uur m 
Mavoschool 'Het Veer' , Kerkstraat 
104, Wormerveer 

109. PHIUTEUSTENVERENIGING 
HEERHUGOWAARD EN OMSTREKEN 
Secr L van Dijk, Lek 54,1703 KJ 
Heerhugowaard,tel 02207-11935 
Bijeenkomsten op 13 juni, 12septen 
10okt aanvang 19 30 uur Voorde 
jeugdoplOjuni, 18sept em16okt 
van 18 30-20 00 uur in het ontmoe
tingscentrum 'de Schakel', Midden
waard 61, Heerhugowaard Juli en au
gustus geen bijeenkomsten 

111. FILATELISTENVERENIGING 
'WESTFRIESLAND', SCHAGEN 
Secr R Bakker, Beethovenlaan 78, 
1741 HV Schagen, tel 02240-96307 
Ledenadm D Sleutel, Corn Breg-
manstraat26,1741 BL Schagen, tel 
02240-12273 Bijeenkomsten iedere 
eerste vrijdag van de maand, aanvang 
20 00 uur in het Regio Centrum, A 
Mauvestraat 163, Schagen Jeugd 
vanaf 18 30 uur 

113. OOSTERHOUTSE VERENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr P V d Wulp, Vicarislaan 3, 
4901 TB Oosterhout, tel 01620-
31633 Pennmgm A Berkhoudt, 
postbus 474,4900 AL Oosterhout, tel 
01620-29154 Ledenadm C Stuy, 
Noordenbos53, 4931 VA Geertruiden-
berg,tel 01621-14021 Ledenverga
dering iedere derde dinsdag van de 
maand m cafe Strijen, Oosterhout 
Jeugd- en ruilmiddagen iedere eerste 
zaterdag van de maand van 13 00 tot 
16 00 uur m het buurthuis 'De Bunt-
hoef', Bloemenhof 2, Oosterhout 

114. ZEISTER ZEGEL ZOEKERS'74 
Secr J W K Fros, Nijenheim 63-14, 
3704 BM Zeist, tel 03404-54174 Le
denadm J J M Crombach, Croses-
tein 40-17, 3704 NR Zeist, tel 03404-
51664 Bijeenkomst op 6 juni in cultu
reelcentrum 'Boschlust', Boslaan 19, 
Zeist, aanvang 20 00 uur, zaal open 
19 00 uur 

115. VERENIGING VAN BOXTELSE 
VERZAMELAARS 
Secr J A C Schuller, Markt 27, 5281 
AV Boxtel, tel 04116-73775 Bijeen
komsten op 21 mei en 18 juni in Ta-
veerne"tHulske', Rechterstr 56, 
Boxtel van 10 30-13 00 uur, ook voor 
de jeugd 

119. FILATELISTENVERENIGING 
'IJSSELHAM' 
Secr en ledenadm mw Th Hof-
Plat, de Polle38 8471 HG Wolvega 

attentie! 
In het gecombineerde juli/au-
gustusnummer van 'Philatelie' 
wordt de rubriek 'Vereni-
gingsnieuws' n/ef opgenomen. 
Raadpleegt u daaronfi de afle-
venng in het juninummer met 
extra aandacht die brengt 
aankondigingen die betrekking 
hebben op de penode van 15 
juni tot 15 september 1989 
Mevrouw E. Braakensiek 
Administrateur 'Philatelie' 

tel 05610-15153 Rondzendcomm 
S Hulzmga, Venebosweg 14, 8376 EH 
Ossenzijl,tel 05617-375 Ledenbij
eenkomsten iedere derde dinsdag van 
de maand m cafe 'De Steen', Willems
oord, aanvang 20 00 uur, zaal open 
19 30 uur 

120. FIUTEUE HEEZE 
Secr A C A van Beek, Mesdaglaan 
4,5591CDHeeze,tel 04907-1801 
Bijeenkomsten op 23 mei, 27 juni, 26 
sept, 31 ok t , 28 nov en 19 dec in 
Cultureel Centrum D'n Toversnest, Jan 
Deckersstraat26, Heeze, aanvang 
20 00 uur 

121. FILATELISTISCHE VERENIGING 
'DELTA OOST' TE BERGEN OP ZOOM 
Secr A J M Verstraten, Stelberg 5, 
4724 DK Wouw Ledenadm A J H 
Mortel, Huygensstr 111, 4631 GP 
Hoogerheide Bijeenkomstop Ie don
derdag van de maand m het wijkcen
trum "t Fort', Lourdesplein, Bergen op 
Zoom 

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

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

137 FILATELISTENVERENIGING 
'STATUUT 80' 
Secr /ledenadm mw A C Hooger-
huis-van Schellen, van Baerlestraat 
14bv , 1071 AW Amsterdam, tel 020-
734323 Hoofd rondzendverkeer J C 
Hemelaar, Borgerstraat 28 B, 1053 PS 
Amsterdam, tel 020-114079 (alleen 
dinsdagavond van 20 00 tot 22 00 
uur) Bijeenkomsten iedere eerste en 
derde donderdag van de maand in het 
Obrechthuys, Jac Obrechtstraat 26 
ledere derde dinsdag van de maand m 
de 'Albatros, Meeuwenlaan 265, Am
sterdam-Noord ledere tweede maan
dag van de maand in 'De Lichtboog' 
Klokkeluidersstraat 10, Almere Stad 
Aanvang 20 00 uur 

(vervolg zie pagina 364 
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Po st Beeld 
Verzamelt U een thema of een Iand2 Wij hebben een pri|sli|st 
van uw gebied met aantrekkelijke aanbiedingen Doe uw 
keuze uit onderstaand overzicht, en vraag een prijslijst aan 
(sluit per lijstO 50 aan fronkeergeldige zegels bij) Ondanks 
dot wij gespecialiseerd zijn in postfris hebben wij ook een 
grote voorraad gestempeld. (p/g)= lijSt bevat ongebruikt en 
gebruikt, (p)= alleen ongebruikt Geefa .ub op of U ge-of 
ongestempeld verzamelt 

NIEUW: 1 
Nu ook Nederland! in onze gestempelde 
lijsten worden alle zegels los opgenomen. | 

PRIJSLIJSTENSERVICE 
Kloosterstraat 21,2021 VJ Haarlem 
tel: 023-272753, bgg 023-272136 
openingstijden winkel : ma 13-18u 
d i / v r l 0 - 1 3 e n l 4 - 1 8 u , z a 9 - 1 7 u 
PostBeeld is een onderneming van rosmi filatelie Haarlem 

motiefhjsten 

Armoine (p/g) Kunst/antiekvoon« (p/g) Sport (p/g) 
Auto's (p/g) Kunst (oveng) (p/g) Sprookjes/legenden (p/g) 
Bloemen (p/g) Landbouw (p/g) Theater/circus (p) 
Bomen (p/g) Landkaarten (p/g) Tremen (p/g) 
Bruggenbouw (p/g) Moderne architectuur (p) Verkeersveiligheid (p) 
Burchten/kastelen (p) Muziek (p/g) Vissen/visserij (p/g) 
Dieren (overige) (p/g) Olypiade (p/g) Vlaggen (p/g) 
Europa cept (p) Paarden (p/g) Vliegtuigen (p/g) 
Europa meelopers (p) Paddestoelen (p/g) Vlinders (p/g) 
Fietsen/wielrennen (p/g) Padvinderij (p/g) Voetbal (p/g) 
Geld op zegel (p/g) Politici (p) Vogels (p/g) 
Gezondheid (p/g) Postwezen (p/g) Vrouwen (emancipatie) (p) 
Glas in lood (p/g) Postzegelboekjes (p) Vruchten (p/g) 
Handschrift (p/g) Religie (p/g) Winterolympiade (p/g) 
Insecten (p/g) Rode kruis (p/g) Wintersporten (p/g) 
Kerken (p/g) Ruimtevaart (p/g) Zegel op zegel (p/g) 
Kerstzegels (p/g) Schelpen/zeedieren (p/g) 
Klederdrachten (p/g) Schepen (p/g) Van een groot aantal 
Koetsen (p) Schilderijen (p/g) andere motieven hebben 
Koningshuis (p/g) Scholen/ondenwijs (p) wij ook (kleine) prijslijsten 
Kranten/journalistiek (p) Schrijvers/dichters (p/g) 

Landenlijsten 

Andorra (p) Italië (p) 
Antillen/curacao (p/g) Jersey (p/g) 
Australië (p/g) Joegoslavië (p) 
België (p/g) Liechtenstein (p/g) 
Berlijn (p/g) Luxemburg (p/g) 
Canada (p) Man (p/g) 
D D R (p) Monaco (p) 
Duitsland(west) (p/g) Nederland (p/g) 
Denemarken (p/g) Ned Indie (p/g) 
Engeland (p/g) Nieuw Zeeland (p) 
Faroer (p/g) Noonwegen (p/g) 
Finland (p/g) Oostenrijk (p/g) 
Frankrijk (p/g) Polen (p) 
Gnekenland (p) Portugal (p) 
Groenland (p/g) San Marino (p) 
Guernsey (p/g) Spanje (p) 
Hongarije (p) Suriname kolonie (p/g) 
Ierland (p/g) Suriname republiek (p) 
IJsland (p/g) Verenigde Staten (p) 
Indonesië (p) Zwitserland (p/g) 
Israel (p/g) Zweden (p/g) 
Van vrijwel elk land is een prijslijst beschikbaar 

' Soms uitgebreid, soms heel beperkt | 

HUYS-BERLINGIN AG 
JLawenastrasse 739 FL-9495 Triesen Liechtenstein Tel. 0941-75/293.13, Mitglied: ASDA, APS, Coli. Club NY 

OPDAT STEEDS MEER NIEUWE KLANTEN HUN EERSTE STAP NAAR ONS ZEHEN 

^ . SPECIALE-HERFST-VEILING 
O ^ ^ C O M M I S S I E 

op alle kavels vanaf SFr. 200 - bij een verkoop van tenminste SFr. 3 .000 -
Geen extra kosten buiten de eventuele noodzakelijke keuringen. 

Enige topresultaten van de decemberveiiing 1988: Russische Post in de Levant: 1865 4e blok -i- 2 
paar/brief (ex-Boker): SFr. 92.000-, Canada New Carlisle, Gaspe Provisional: SFr. 92.000,-, Br. Gyana 
SG 26: SFr. 19.500,- evenals SG 27: SFr. 17.250,-, Madagaskar: B.C.M.; SIg: SFr. 32.200,- (10% 
boven cat.w.), Nossi-Be kleurmisdruk, gebruikt: SFr. 20.700,-, Moldau: 54 Par./Brief: SFr. 17.250,- en 
108 Par./Brief: SFr. 33.350,-. Totaal van de philatelistische bibliotheek meer dan SFr. 138.000,-. 

HERDRUK VAN BELANGRIJKE VEILING CATALOGI : J O H N R. BOKER 
Duitse Rijk 1958: SFr. 2 5 - , ROTSCHILD Oudduitse Staten 1939: SFr. 8 5 , -

Porto en verpakkingskosten SFr. 5 , - Direkt leverbaar. 

BESTELT U ONZE CATALOGUS TEGEN VOORUITRETALINR VAN <5Fr i n _ 
J 
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Parijs: door de jaren heen 
een prominente postzegelstad 
Parijs staat In juli van dit jaar In het teken van de viering van de 200-jarlge Franse 
Revolutie. Voor filatelisten een dubbel feest, want in dezelfde week waarin de 
festiviteiten zich afspelen wordt ook de Internationale postzegeltentoonstelling 
Philexfrance '89 georganiseerd. IMr. A. van der Flier uit 's-Gravenhage kijkt ter 
gelegenheid daarvan om en werpt een blik op vorige Internationale filatellstische 
manifestaties in Parijs. 

1867 - Wereldtentoonstelling 
Bij de tentoonstelling van 1867 toonden 
enkele postzegeldrukkerijen fiun kunnen, 
zoals De la Rue en de Franse en Pruisi
sche Staatsdrukkerij. Ook enkele landen 
toonden als een soort visitekaartje de door 
hen uitgegeven postzegels. Er waren zelfs 
twee verzamelingen te zien, waarvan er 
één te koop was. Deze verzamelingen wa
ren ondergebracht in Groep 89: 'Voonwer-
pen en methoden om kinderen bezig te 
houden'. 

1878 - Wereldtentoonstelling 
Of (en zo ja: hoe) er postzegels op deze 
wereldtentoonstelling te zien waren heb ik 
niet kunnen nagaan, maar wel werd hier 
de eerste internationale bijeenkomst van 
verzamelaars geboekstaafd: 117 verza
melaars uit twintig landen ontmoetten el
kaar toen in Parijs. 

1892- Eerste internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Parijs 
De eerste internationale postzegelten
toonstelling in-Parijs werd gehouden van 
15 september tot en met 5 oktober 1892 
en wel in het Palais des Arts LIbéraux aan 
de Champs de Mars. Er werd destijds al 

^SDES/pl lBEp 
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INTERNATIONALE 
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1. Affiche voor de internationale postzegeltentoonstel
ling van 1892 (uit: Geschichte der Philatelie van Prof. 
Carlheinz Brühl) 

een huur gevraagd van tien Franse frank 
(circa / 4.80) per kader van één vierkante 
meter. Van de voor deze tentoonstelling 
uitgegeven affiches zijn nog twee exem
plaren over. Eén daarvan werd in 1982 in 
Chicago aangeboden voor een bedrag 
van drieduizend dollar. Of de poster daar
voor ook is verkocht weet ik niet. 

1900-
Postzegeltentoonstelling 
annex Wereldtentoonstelling. 
In het februarinummer van 'Philatelie' hebt 
u al kunnen lezen dat de Wereldtentoon
stelling van 1900 aanleiding was om de 
Parijse metro snel gereed te hebben. De 
expositie werd gehouden in het speciaal 
daarvoor gebouwde Grand Palais, waar 
later ook postzegeltentoonstellingen ge
houden werden. In 1900 werd waren de 
postzegels echter te vinden in de Soclété 
Nationale d'Hortlculture in de rue de Gre-
nelle. Voor het eerst was ook de Franse 
PTT bij de opening officieel vertegenwoor
digd. Handelaren en verzamelaars kwa
men nog in afzonderlijke klassen uit. Eén 
van de klassen was 'Filatellstische biblio
theken'. In die klasse won dr. Legrand 
(schrijvend onder de naam dr. Magnus) 
een gouden medaille. Er was ook een -
collectieve- inzending 'Postgeschiedenis' 
(Exposition retrospective du service pos
tal), echter buiten mededinging. 

1913 
Deze derde tentoonstelling had nog 
steeds geen eigen naam, zoals we tegen
woordig gewend zijn. Ze werd gehouden 
van 21 tot en met 30 juni in het Palais de 
Glace aan de Champs Elysées. De ope
ning geschiedde door president Poincaré, 
een duidelijk bewijs dat de filatelie door de 
overheid au sérieux werd genomen. In de 
internationale jury van deze tentoonstel
ling vinden we ook al een Nederlander, de 
bekende Amsterdamse verzamelaar P.H. 
Manus. 

1925 
Ditmaal een tentoonstelling in het Pavillon 
de Marsan, een onderdeel van het Louvre. 
Ter gelegenheid van de expositie, die van 
2 tot en met 16 mei werd gehouden, werd 
naar Belgisch voorbeeld een 'blok' uitge
geven: vier zegels van 5 frank plus een 

E X P O S I T I O N I N T E R N A T I O N A L E 

'l'iM BRES-POSTE 

igmiuimt épectaie^^ 

PARIS-1925 
2. Velletje met vier tentoonstellingszegels uit 1925; 
koppelverkoop met vier entreebewijzen 

toeslag van 5 frank, waarvoor men vier 
toegangsbewijzen kreeg. In de jury vinden 
we de Nederlanders Costerus en Van der 
Schooren. In het 'Ere-Comité' vinden we 
niet alleen de burgemeester van het Eer
ste Arrondissement van de lichtstad, maar 
ook de burgervaders van Brussel, 's-Gra
venhage en Luxemburg. En dan is er ook 
nog een internationaal Comité de Patro
nage, waarin we de volgende Nederlan
ders aantreffen: Auf der Heide, Becking, 
De Beer, Van Brink, Broekman, Van 
Dieten, Van Heerdt-Koiff, Heymans, Klink
hamer, l^anus. Post, Robert, Singels, 
Spitzen, Stork, Truffino, Valewink, Vre-
denduin en Waller. Bij de 'buitenlandse 
jeugdige verzamelaars tussen de 15 en 20 
jaar' vinden we één bekroning: brons voor 
Jan Poulie. Bijzonder vermeldenswaard is 
dat bij deze tentoonstelling voor het eerst 
een 'internationaal congres' werd gehou
den. Tijdens dat congres werd besloten in 
1926 weer bij elkaar te komen om een 
permanente internationale organisatie op 
te richten. Dat zou de Federation Internati
onale de Philatelie (FIP) worden. Neder
land werd op het congres van 1925 verte
genwoordigd door de heer Van der 
Schooren, voorzitter van de Nederlandse 
Bond; hij zou bij de oprichting van de FIP 
in 1926 vice-president van deze organisa
tie worden. In 1929 werd hij zelfs presi
dent, maar door gezondheidsproblemen 
moest hij deze functie helaas al snel weer 
neerleggen. 

1937-Pexip 
De Pexip werd van 18 tot en met 27 juni 
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PEXIP 

3 Pexip-blokmettentoonstellingsstempel, 1937 

1937 gehouden. Het was voor het eerst 
dat daartoe het Grand Palais werd benut. 
De handelarenstands waren echter in een 
aparte 'beurs' ondergebracht, die was ge
huisvest in de Aéro-Club in de rue Galilee. 
Het bezoek aan deze handelarenbeurs 
was gratis, maar de entree tot filatelisti-
sche tentoonstelling was weer gekoppeld 
aan een 'blok'. Het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie was zó verontwaar
digd over deze koppelverkoop dat het 
geen verslag over de tentoonstelling wen
ste te plaatsen. Wie er tijdens de Pexip 
voor Nederland jurylid was is ook in de 
Echo de la Timbrologie niet te vinden, 
maar als Nederlandse inzenders zijn daar 
de namen te vinden van Poulie en Van 
Strijen bij 'Nederland', Poulie bij 'Grieken
land/Levant' en Zwolle bij 'Luchtpost'. 
Voor het eerst zijn er speciale stempels: 

4 Speciaal stempel voor de filatelistische congressen 
tijdens de Pexip in 1937 

op de eigenlijke tentoonstelling twee (een 
voor gewone en een voor luchtpost), op 
de handelarenbeurs één en nogmaals één 
voor de congressen van de FIP en van de 
Federation Internationale de la Presse 
Philatélique, de voorganger van de hui
dige AIJP. 

1949-Citex 
Het eeuwfeest van de eerste postzegele
missie van Frankrijk vormde de aanleiding 
voor de Gitex, die van 1 tot en met 12 juni 
werd georganiseerd en die opnieuw in het 
Grand Palais werd ondergebracht. Jurylid 
voor Nederland was dr. Frenkel. Als in
zenders vinden we de heren Boekema, 
Hedeman, Poulie (3x) en Tocila. De ver
slagen lezend blijkt dat men zo kort na de 
oorlog een gevecht tegen de tijd heeft 
moeten leveren: de catalogus verscheen 
pas op de tweede dag van de tentoonstel
ling. De organisatie was in handen van 
drie instellingen: de Franse bond van fila-
telistenverenigingen, de PTT en de han-
delarenorganisatie. De laatsten waren nu 

dus ook in de tentoonstellingsruimten zelf 
te vinden. Er waren zelfs al vier buiten
landse handelaren: uit Brussel, Londen, 
New York en Sao Paulo. Het entreebewijs 
was ditmaal gekoppeld aan een grootfor
maat-zegel. Een velletje van tien stuks 
daarvan wordt door Yvert toch nog als 
'blok' (nummers) gecatalogiseerd. 

1975-Arphila 75 

5 Grootformaat-zegel van het type-Ceres ter gelegen
heid van de Citex in 1949, de verkoop van deze zegel 
was weer gekoppeld aan het entreebewijs voor de ten
toonstelling 

1964-Pliilatec 
De naam Philatec venwijst naar filatelie en 
techniek. Terecht, want een groot deel 
van de tentoonstelling was gewijd aan 
postmechanisatie. Philatec werd gehou
den van 5 tot en met 21 juni, wederom in 
het Grand Palais. En opnieuw zien we 
het verschijnsel van een aan het entreebil
jet gekoppelde grootformaat-zegel, nu ge
drukt in velletjes van acht stuks, die als 
zodanig ook weer als 'blok' gecatalogi
seerd zijn. Mr. G.W.A. de Veer was Ne-
derland's jurylid; verder waren er elf inzen
ders uit ons land, waarvan de heer Poulie 
zowel in erehof, ereklasse en concurren-
tieklasse! 
Al ging het nog met om een officiële 
'Maandbladreis', toch reisde er voor het 
eerst een gezelschap dat met het Maand
blad te maken had gezamenlijk per FTS 
naar Parijs. 

Het thema was in 1975 Art et Philatelie; er 
was op de Arphila 75 dan ook een uitge
breide afdeling gewijd aan postzegelont
werpers als kunstenaars. De tentoonstel
ling werd georganiseerd van 6 tot en met 
16 juni; het Grand Palais was weer de 
plaats van handeling. Het was definitief de 
laatste keer, want de hittegolf die juist die 
week Parijs teisterde bracht onherstelbare 
schade toe aan heel wat filatelistisch ma
teriaal. Ik herinner me een velletje post-

GRAND PALAIS & GALERIES NATIONALES 

6 au 16 juin 

art et philatélie 

9 'Artistieke poster voor Arphila 75 

frisse zegels dat door de hitte zo was 
kromgetrokken dat er slechts losse zegels 
over waren; de perforatie had de spanning 
van het kromgetrokken papier met door
staan. Er is nog jarenlang geprocedeerd 
over de aanmerkelijke schadevergoeding. 
De vier zegels - ontworpen door kunste
naars uit verschillende landen - die al los 
verkrijgbaar waren in de aan de tentoon
stelling voorafgaande maanden, versche
nen tijdens de expositie in gewijzigde 

6 Postzegelboekje met in de marge reclame voor de Philatec in 1964 

PHILATEC PARIS 1964 , ^ W Pm 
f f / o «iüÄK!; PAiAis; 

< T"-'. PABIS « ?IJu fl/bt-l 

C050 
I »OSTES 

8 Frankeermachinestempel op post van Philatec 

7 Tentoonstelhngszegel Philatec 1964, wederom een 
koppeling met het entreebewijs 
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EXPOSITION PHILATÉLIQUE INTERNATIONALE 

6 au 16 Juin 1975 
Grand PSalais et Galeries 

PARIS 
Nati 

1 o Tentoonstellingsblokje Arphila 75, ontworpen door kunstenaars uit vier verschillende landen 

kleuren als 'blok'. Hoewel dit blok uitslui
tend op de tentoonstelling verkrijgbaar 
was, was er ditmaal geen samenhang 
meer met de entreebewijzen. 

1982Philexfrance 82 
Van 11 tot en met 21 juni 1982 werd de 
Philexfrance 82 gehouden. Ditmaal was 
de expositie ondergebracht in het Centre 
National des Industries et Techniques in 
de splinternieuwe stadswijk La Defense, 
westelijk van het verlengde van de 
Champs Elysées. Het tentoonstellings
blokje, dat een nominale waarde van tien 
frank had, was weer gekoppeld aan het 
entreebiljet. De toegang kostte daardoor 
in feite veertig frank. Net als bij de Philatec 
in 1964 het geval was frankeerde de ten

11 Blokje ter gelegenheid van de Philexfrance 82, ook 
ditmaal weer gekoppeld aan het entreebewijs 

toonstellingsorganisatie haar post met met 
de tentoonstellingszegels, maar werd een 
frankeermachine gebruikt. Een van de 

MDn<ïl«l..r Van dor b'LIER 
P r é s i d e n t de l ' A . l J . P . 
ir/rrfiRBU*MANN 5J 
M, 25bB 2G UK HVlC, 
PAYSllfih 

l'HUJv w \M h 

merkwaardigste inzendingen was de com
plete inhoud van een Boule de Moulins die 
nog niet zo lang tevoren in de Seine was 
gevonden. Tijdens het beleg van Parijs in 
1870 probeerde men de Franse hoofdstad 
van post te voorzien door met brieven ge
vulde, dichtgesoldeerde metalen bollen in 
de Seine te werpen. Post voor deze bollen 
moest naar Moulins sur Allier gezonden 
worden, vandaar de naam Boules de 
Moulins. 

♦160 

13 Bnef van Philexfrance 89 met tentoonstellingszegel en reclame in de stempelvlag 

12 Frankeermachinestempel op post van Philex
france 82 

1989Philexfrance 89 
Met ons overzicht zijn we nu bij het heden 
aangekomen. Na pas zeven jaar wordt m 
Parijs alweer een internationale tentoon
stelling gehouden: de Philexfrance 89. 
Van 7 tot en met 17 juli zal het Pare des 
Expositions bij de Porte de Versailles m 
het teken van deze gebeurtenis staan. Het 
zal er wel warm zijn, maar we kunnen dan 
meteen de tweehonderdste verjaardag 
van Ot/atorzeJu/V/ef meemaken. En in elk 
geval frankeert de tentoonstelling weer 
met de 'eigen' zegels en maakt een speci
ale stempelvlag reclame voor Philex
france 89. We zullen maar zeggen: Vol 
venwachting klopt ons hart! Fl. 

Postzegels in Maritiem 
Museum 'Prins Hendrik' 
De uitgifte van de Zomerpostzegels van 
dit jaar was voor Mantiem Museum 'Pnns 
Hendrik' in Rotterdam aanleiding om een 
minitentoonstelling te organiseren. 
Voor het thema van de Zomerpostzegels 
1989 ('varende monumenten') blijkt veel 
belangstelling te bestaan. Varende monu
menten zijn veelal ondergebracht in speci
ale verenigingen die zich ten doel stellen 
ons maritieme erfgoed voor de toekomst 
te behouden. Dat gebeurt door schepen te 
restaureren en/ofte exploiteren, zodat er 
tot in lengte van jaren mee kan worden 
gevaren. 

Op postzegels afgebeelde varende monu
menten zijn tot en met 1 september van dit 
jaar te zien in de bibliotheek van het Mari
tiem Museum, Leuvehaven 1 in Rotter
dam. 

Het museum is met uitzondering van 
maandag dagelijks geopend en wel van 
10 tot 17 uur (op zon en feestdagen van 
11 tot 17 uur). 

'Prins Hendrik' is met het openbaar ver
voer bereikbaar: tramlijn 3/6, bus 32/49, 
metro Beurs/Churchillplein. Kinderen tot 
zestien jaar hebben gratis toegang, vol
wassenen betalen ƒ 3.50. 
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Vragenrubriek 

Heeft u een vraag voor deze rubriek of weet u liet antwoord op één 
van de in de Vragenrubriek gestelde vragen? Stuur dan een beknopt 
briefje aan 'Philatelie', Lis 20,1273 CD in Huizen (eventueel met 
afbeelding). Vragen die interessant zijn voor een breed publiek wor
den doorgaans geplaatst, zo mogelijk met het bijbehorende ant
woord. Omdat er veel aanbod is voor deze rubriek kan er enige tijd 
gemoeid zijn met de plaatsing van uw vraag. 

Stempel in 
het groen 

V Enige tijd geleden ont
ving ik een envelop 
met de stempeling Fle-

volijn voltooid Lelystad 28 mei 
'88. Het bijzondere aan deze 
afstempeling is dat er groene 
stempelinkt is gebruikt; ik heb 
dat nog niet eerder meege
maakt. 
Een tweede, soortgelijke enve
lop, besteld bij de Spoorweg
motief Filatelist in Hengelo, le
verde een gewoon zwart stem
pel op. Mijn vraag is nu of er 
meer groene stempels zijn af
gegeven en zo ja, wat dan het 
doel daarvan was. 
J.W.J. Rentrop, Zuid-Schar-
woude 

Oudega en 
Nijega 

V Op een briefkaart die 
ik een tijdje geleden 
kreeg staat het stem

pel Oudega-Nijega 26-8-27 
(H.O.N.). 
Ik heb de plaatsen Oudega en 
Nijega in mijn atlas opgezocht, 
omdat ik aanvankelijk dacht 
met een treinstempel te doen 
te hebben. Tussen Oudega en 
Nijega (twee plaatsen in Fries
land) bestaat echter volgens 
mijn (moderne) atlas geen 
treinverbinding. 

Meer nog dan dit feit intrigeert 
mij de afkorting 'H.O.N.'; de 
schrijver van de kaart zet die 
afkorting ook achter de plaats
naam Nijega. Wie weet hier
over meer te vertellen? 
G.A. van Albada, Leiderdorp 

A Oudega en Nijega be
horen tot de gemeente 
Hemelumer Oldeferd. 

Misschien dat de afkorting 
H.O.N, staat voor Hemelum 
Oudega Nijega. Wellicht weet 
een van onze (Friese?) lezers 
de juiste oplossing. Als dat zo 
mocht zijn komen we er nog op 
terug. 

Waarom in 
de herfst? 

V Een vraag die mij al 
lang op de lippen ligt is 
de volgende: waarom 

worden de nieuwe catalogi van 
Nederland (en ook die van an
dere landen) toch altijd in het 
najaar (september/oktober) 
uitgegeven en niet in het voor
jaar van het volgend jaar? Als 
ik nu bijvoorbeeld de catalogus 
van 1989 koop staan de 
laatste uitgiften van 1988 er 
nog niet in. Je moet dan in het 
najaar van 1989 weer een ca
talogus kopen waarin de rest 
van 1988 wordt vermeld. 
Waarom verschijnen de cata
logi niet in het voorjaar, zodat 

AFZENDER ''/' 'l^ '^•' y 

alle uitgiften van het vorige 
jaar erin kunnen worden opge
nomen? 
G.C. Goudriaan, Krimpen a/d 
IJssel 

A Het is beslist geen al
gemene regel dat ca
talogi in het najaar ver

schijnen. Sommige uitgevers 
werken 'het hele jaar rond'. Zo 
geven Michel (West-Duitsland) 
en Stanley Gibbons (Enge
land) verspreid over het ge
hele jaar catalogi uit. Wel is het 
zo dat de NVPH-catalogus en 
de - bij ons kennelijk nog 
steeds erg populaire - Yvert & 
Tellier-catalogus steevast in 
september uitkomen. Waarom 
dit zo is, is niet duidelijk. 

Wie was de 
afzender? 

V Geruime tijd geleden 
kocht ik een bnef, ge
richt aan P.R. Jenkins 

in Pretoria, Zuid-Afrika. Afzen
der was W.G. van der Linden 
Vooren uit Amsterdam. In de 
envelop was de oorspronke
lijke brief nog aanwezig. Om
dat ik de briefinhoud graag aan 
de afzender ter hand wilde 
stellen heb ik pogingen ge

daan zijn huidige adres (of dat 
van nabestaanden) te pakken 
te krijgen, echter zonder resul
taat. Misschien kan een van de 
lezers van 'Philatelie' mij op 
het goede spoor zetten? 
J.C. Hermeier 
Dintelstraat 67 
1784 GG Den Helder 

Gekortwiekte 
opdruk 10 c. 

V Ongeveer een jaar ge
leden kocht ik een par
tijtje postzegels dat 

hoofdzakelijk kleine waarden 
bevatte; ik betaalde er dan ook 
slechts een klein prijsje voor. 
Toen ik de inhoud later nog 
eens nakeek vond ik een zegel 
van de opruimingsuitgifte uit 

1923(NVPH-nummer118) 
waarop slechts de helft van de 
opdruk staat. De NVPH-cata
logus vermeldt bij deze zegel 
dat een paar bekend is waarop 
op één van de zegels de op
druk ontbreekt. Op een foto 
van de door mij gevonden ze
gel is te zien dat het cijfer '10' 
geheel ontbreekt, en dat de 
bovenzijde van de letters 'C' 
en 'T' langzaam in de beelde
naar verdwijnen. Onderzoek 
met de microscoop laat zien 
dat de C en de T (die beide 
bedekt worden door de stem-
pelletters 'E' en'(') onaange
tast zijn. Ook het papier en de 
drukinkt van de zegel zijn niet 
aangetast. Er is dus geen 
sprake van chemisch wegble-
ken of een andere wijze van 
manipulatie. Ik zou graag we
ten of er nog meer van deze 
exemplaren bekend zijn. 
B. Buurman, Amsterdam 

Plaatsnamen 
in kader 

V Bij het doorlopen van 
oudere postkaarten 
kwam ik bovenstaande 

afstempelingen tegen. Nu 
meen ik dat de Nederlandse 
PTT al sinds decennia uitslui
tend rondstempels, al dan niet 
met vlag, op onze post zet. 

MIDDELBURG 

SCHIEDAM 
Wie kan mij vertellen waarom 
dan deze stempels (met een 
plaatsnaam in een kader) ge
bruikt zijn? Ik heb kaarten met 
'Middelburg', geplaatst op ze
gels van het type-Van Knmpen 
(1 cent en 7 cent) en 
'Schiedam' op een zegel van 
het type-Crouwel (40 cent), 
verzonden in december 1977. 
Zelf denk ik dat de stempels 
gebruikt werden (of worden) bij 
grote drukte, bijvoorbeeld in de 
periode van de kerstpost. 
D. Smit, Amsterdam 
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Thematisch 
panorama 

Samenstelling: 
D. Veenstra 
De Achtkant 6 
9285 VG Buitenpost 

Toppunt van vriendelijkheid: 
de Foresters 
In 'Philatelie' van november 
1988 kwam de hoffelijkheid 
van de bewoners van Singa
pore ter sprake. In deze afle
vering van 'Thematisch pano
rama' zullen we het hebben 
over een organisatie die on
langs in een Engels poststem
pel werd voorgesteld als the 
friendliest friendly society. De 
vriendelijkste vriendelijke or
ganisatie dus  en dan word je 
toch wel nieuwsgierig! 

Tfie friendliest friendly society _ 
ANCIENT ORDER OF 
FORESTERS 
Annual Conference — 
TORQUAY Aug 27Sept 3. 1988 — 

Genoemd stempel had tot doel 
aandacht te vragen voor het 
jaarlijks congres van de An
cient Order of Foresters. De 
naam van deze organisatie 
moet thematische filatelisten 
bekend in de oren klinken: in 
'De Beeldfilatelist' verscheen 
ooit een artikel over een Ne
derlands machinestempel uit 
1980, gewijd aan het honderd
jarig bestaan van de Neder
landsBelgische afdeling van 
de Foresters. 
Wie of wat zijn die Foresters 
eigenlijk? Misschien denkt u 
dat de organisatie iets met 
bosbouw te maken heeft; het 
Engelse woord forest betekent 
immers 'bos' of 'woud'. De Fo
resters behoren echter niet tot 
het gilde van de houthakkers, 
al is er wel sprake van een ze
kere relatie met bossen. 
De eerste activiteiten van Fo
resters stammen uit het eind 
van de Middeleeuwen. In die 
tijd waren de maatschappelijke 
verhoudingen allerberoerdst. 
Een kleine, bevoorrechte 
groep maakte de dienst uit; 
verreweg het grootste deel van 
de mensen kon echter niet of 
nauwelijks het hoofd boven 
water houden. 
Daartegen kwamen de Fores
ters in verzet. Niet met demon
straties of rellen, maar door 
zich te organiseren; doel was 
het gemeenschappelijk dragen 
van lasten, zodat de last van 
ieder afzonderlijk verlicht 
kon worden. 
De heersende klasse vond dit 
een gevaarlijk initiatief; men 

trachtte het dan ook met ge
weld te smoren. De Foresters 
werden noodgedwongen een 
soort ondergrondse beweging. 
De bijeenkomsten van de be
weging moesten diep in de 
bossen worden gehouden, 
waarmee meteen de naam Fo
resters  voluit Ancient Order 
of Foresters is verklaard. 
Het duurde tot 1834 voordat 
de Foresters naar buiten 
traden. Over de gehele wereld, 
werden afdelingen gevormd. 
In 1880 werd in Amsterdam de 
eerste Nederlandse afdeling 
opgericht; vandaar het eerder
genoemde jubileumstempel. 
Behalve de Engelse en Ne
derlandse stempels kan min
stens één postzegelemissie 
worden genoemd die de Fo
resters tot ondenwerp heeft; 
een serie van vier postzegels 
uit Guyana. 
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De doelstelling van de Fores
ters is verwant aan die van or
ganisaties als Rotary, Lions en 
dergelijke, instellingen waar
aan inmiddels al vele postze
gels zijn gewijd. 
In een folder die informatie 
over de Foresters verstrekt viel 
me de volgende zin op: 'Als lid 
komt u niet slechts met opper
vlakkige kennissen in aanra
king, maar met bewust le

vende mensen die zich reali
seren dat eigenbelang niet 
voorop mag staan.' 
Foresters helpen de mede
mens, zonder onderscheid te 
maken naar afkomst, politieke 
overtuiging, huidskleur of ge
loof. Huldigen filatelisten niet 
ook deze grondgedachte? 
Vele verzamelaars leggen 
contacten in landen, zo uit
eenlopend als Polen, Zuid
Afrika en de Sovjetunie. In 
feite kent de filatelie geen 
grenzen. 
In een verzameling die raak
vlakken heeft met intermense
lijke relaties zou daarom niet 
slecht aandacht kunnen wor
den besteed aan organisaties 
als Foresters, Rotary en Am
nesty International, maar ook 
aandefilateliezelf! 

Bruggen 
In Oostbloklanden krijgen ge
beurtenissen die met staat of 
partij te maken hebben vaak 
ruime aandacht. In die 
nogal obligate uitgiften zit 
soms materiaal dat toch heel 
goed bruikbaar is, al is het wel 
een kwestie van speuren en 
kiezen. 
Een goed voorbeeld is het 
blokje dat Hongarije op 13 

maart jongstleden uitgaf ter 
gelegenheid van het honderd
jarig bestaan van de Interpar
lementaire Unie. De eenen
tachtigste zitting van deze unie 
werd van 13 tot 18 maart 1989 
in Boedapest gehouden. De 
eerstvolgende maal dat er ver
gaderd wordt  en dan hebben 
we het over september van dit 
jaar strijkt men neer in Lon
den. 
De twee zegels van 10 forint 
uit het blokje tonen respec
tievelijk het parlementsge
bouw en de Big Ben in Londen 
en het parlementsgebouw te 
Boedapest. Verder zijn de be
kende Tower Bridge (Londen) 
en de Kettingbrug (Boedapest) 
'doorlopend' afgebeeld. Het 
begrip 'brug' wordt hier dus 
dubbelzinnig gebruikt: we zien 
niet alleen twee aparte brug
gen, maar ook de symbolische 
verbinding tussen twee ste
den. 

Europese 
verkiezingen 
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ook landen die vinden dat een 
postzegel op z'n plaats is. 
In ons land was de concurren
tie van andere gebeurtenissen 
blijkbaar te groot, maar in 
Luxemburg vond men wél 
ruimte voor een bijzondere ze
gel. Luxemburg wijdt ook ze
gels aan het honderdjarig be
staan van de Interparlemen
taire Unie en het veertigjarig 
bestaan van de Raad van Eu
ropa. De drie zegels versche
nen alle op 8 mei van dit jaar. 
Portugal gaf al op 8 maart een 
zegel uit met daarop een door
zichtige stembus die zicht 
biedt op de vlaggen van elf 
landen; het dundoek van Por
tugal wordt als twaalfde land in 
de gleuf van de stembus ge
stopt  een toepasselijke zegel 
dus. 
Voor alle zekerheid herinner ik 
er nog aan dat verscheidene 
gemeenten in ons land hun 
frankeerstempel gebruiken om 
de aandacht te vestigen op de 
Europese verkiezingen. 

Nog steeds 
actueel 
Het NOSjournaal toont met 
enige regelmaat beelden van 
opstandige Palestijnen  vaak 
kinderen nog  die Israëlische 
soldaten met stenen bekoge
len. 
De uitgifte van twee zegels 
(uitgiftedatum 28 juni 1988) 
door de Verenigde Arabische 
Emiraten is kennelijk bedoeld 
als een steuntje in de rug voor 
deze protesterende Palestij
nen. 

Verzamelaars bekijken zulke 
zegels niet zozeer met een 
'politiek' oog, maar beschou
wen ze als een mogelijke uit
breiding van hun verzameling. 
In dit geval gaat het om zegels 
met een grote zeggingskracht. 

UNITED mm EMIRATES' 

Juist thematische verzame
laars kunnen daar dankbaar 
gebruik van maken, hoewel 
niet iedereen dat vanzelfspre
kend vindt. Ten onrechte, 
meen ik. 

Voorjaar op 
een briefkaart 
In Oostenrijk verscheen op 14 
april jl. een briefkaart voor bin
nenlands gebruik met daarop 
een ooievaar die op z'n nest 
neerstrijkt om twee jongen te 
voeden. Een fraai voorjaars
plaatje. 
In Oostenrijk kan kennelijk 
meer dan bij ons. Zouden de 
postwaardestukken bij ons 

Papier en Druk op 
Nederlandse postzegels 
De altijd actieve motiefgroep 
Papier en Dru/c verstaat de 
kunst propaganda te maken 
voor het gelijknamige verza
melthema. In deze rubriek 
werd eerder al aandacht ge
vraagd voor het boekje 'Druk
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persen  inleiding tot een f ila
telistisch thema'. 
Aangemoedigd door het suc
ces van deze publikatie heeft 
men besloten een reeks kleine 
geschriften uit te geven naast 
het eigen verenigingsorgaan 
Druc/f Doende. De eersteling 
is een vierentwintig bladzijden 
tellende brochure met als titel 
'Het thema Papier en Druk op 
Nederlandse postzegels'. De 
publikatie was bedoeld als pro
motieuitgave tijdens GrafiVal< 
89, een vakbeurs voor de gra
fische sector. Papieren Drul< 
was op deze manifestatie, die 
van 8 tot en met 12 mei jongst
leden in Amsterdam werd ge
houden, nadrukkelijk present. 
Zo'n promotiebrochure is een 
prima middel om beginnende 
verzamelaars te wijzen op een 
boeiend thema. Het is dan ook 
een voorbeeld dat navolging 
verdient! 
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meer 'beeld' krijgen, dan zou
den de gebruikers ervan waar
schijnlijk (zoals in het verleden 
vaker gebeurde) protesteren 
omdat hun 'schrijfruimte' er
door beperkt wordt. Moeten 
thematische verzamelaars 
soms actie gaan voeren? 

Milieu
beleidsplan 
In politieke kringen begint ein
delijk het besef door te dringen 
dat de milieuproblematiek te 
lang is genegeerd. Vandaar 
dat in ons land gewerkt wordt 
aan een milieubeleidsplan. Dat 
zal zonder twijfel een boek
werk met vele gegevens wor
den. Misschien zal de rappor
tage ook illustraties bevatten. 
In dat geval moeten de samen
stellers eens overwegen ze
gels en stempels op het thema 
'bedreiging van het milieu' op 
te nemen. Er is een ruime hoe
veelheid toepasselijk materiaal 
beschikbaar; voorbeelden 
daarvan zijn in diverse afleve
ringen van deze rubriek terug 
te vinden. 
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Als voorbeeld meld ik hier een 
nieuw frankeerstempel, en wat 
voor een! Het bewuste stem
pel (dat door een chemisch be
drijf wordt gebruikt) draagt de 
tekst Hollandse luchten  mooi 
niaar bedreigend. Ik vind het 
'grote klasse'; van mij mag het 
op het omslag van het mi
lieubeleidsplan! 

De blauwe 
helmen 
Aan het Vredeskorps van de 
Verenigde Naties is  u zult het 
ongetwijfeld weten  de Nobel
prijs voor de Vrede 1988 toe
gekend. Secretarisgeneraal 

Pérez de Quéllar nam de prijs 
namens het corps in ont
vangst. Bij die gelegenheid 
wees hij er op, dat al 733 
'blauwe helmen' (de eretitel 
van de leden van het Vredes
corps) in dienst van de vrede 
het leven hebben moeten 
laten. 
Het voert te ver om hier 
in te gaan op de activitei
ten van het corps; we volstaan 
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met de vermelding van de se
rie van drie zegels die ter gele
genheid van de toekenning 
van de Nobelprijs werd uitge
geven. Op elk van de drie ze
gels is een lid van het Vredes
korps afgebeeld. 

In kort bestek 
□ Het is niet mijn bedoeling 
steeds afzonderlijk aandacht 
te schenken aan alle 'groeten'
zegels die verschijnen. Voor 
de Portugese serie van 15 fe
bruari 1989 wil ik echter een 
uitzondering maken. Op een 
zegel zien we een postauto 
die enveloppen 'strooit' met de 
letters van het woord Felicida
des, op de andere is een 
vliegtuigje afgebeeld met in 
drie talen beschreven envelop
pen (onder andere de tekst 
With Love). Zulke leuke zegels 
kunnen zorgen voor een vro
lijke noot in thematische verza
melingen! 
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De produktie van Israëlische 
frankeerzegels 1948-1988 (8) 
Op 24 februari 1980 werd In Israël een nieuwe munt in het leven geroepen: de 
Sheqel, die een waarde van 10 LIroth kreeg. Pas in september van datzelfde jaar 
verschenen de eerste zegels met de nieuwe waardeaanduiding: een blok ter gele
genheid van de nationale postzegeltentoonstelling In Haifa met zegels van 3 en 2 
Sheqelim (IS). In deze aflevering van zijn serie over de produktie van Israëlische 
frankeerzegels neemt auteur Bakhuizen van den Brink de Sheqel-emissie onder 
de loep. 

Achtergronden van de 
Sheqel-emissie 
Vanaf december 1980 verschenen er fran
keerzegels met als ontwerp drie maal het 
Hebreeuwse woord 'Sheqel' onder elkaar, 
daaronder een balk met waardeaandui
ding en vervolgens de landsnaam Israël in 
drie talen. De zegels werden ontworpen 
door Gideon Sagi. 
De Shequel-zegels kenmerken zich - net 
als de eerdere frankeerzegels in het type-
Davidster - door een eenvoudige uitvoe
ring. Anders dan bij de Davidster-serie 
echter was er geen direct verband tussen 
gewijzigde posttarieven en het in gebruik 
nemen van bepaalde waarden. Met de 
Sheqel-emissie werd een normale fran-
keerserie opgezet, ondanks het gebruik 
van de term stand-by op de velranden. 
Voorafgaand aan de uitgifte van zegels 
met Sheqel-waarden verscheen op 4 no
vember 1980 een briefkaart van 0.50 IS\ 
De serie zegels verscheen op 16 decem
ber 1980 en omvatte de waarden 0.05, 
0.10, 0.20, 0.30, 0.50, 0.60, 1.00, 2.00, 
2.80,3.20,4.20, 5.00 en 10.00 IS. 
In de reeks zaten de waarden voor een 
binnenlandse brief (0.60 IS), voor een 
brief naar het buitenland (2.00 IS) en voor 
luchtpost (2.80, 3.20 en 4.20 IS, respec
tievelijk naar Europa, Afrika en de overige 
landen). 
De aanvankelijk nog gematigde tariefwijzi
gingen brachten de volgende aanvullings
waarden met zich mee (tussen haakjes is 
de uitgiftedatum vermeld, alsmede de toe
passingsmogelijkheid van de uitgebrachte 
waarde): 

Wijzigingen per 20 maart 1981: 
0.70 IS (5 mei 1981; binnenlandse brief) 

Wijzigingen per 1 september 1981: 
0.90 IS (25 augustus 1981; binnenlandse 
brief) 
3.00 IS (25 augustus 1981; brief buiten
land) 
4.00 IS (25 augustus 1981) 
0.60 IS briefl<aart binnenland (10 novem
ber 1981) 

Wijzigingen per 1 januari 1982: 
1.10 IS (11 februari 1982; binnenlandse 
brief) 
0.80 IS briefkaart binnenland (^ 1 februari 
1982) 
1.20 IS (16 maart 1982; toepassing onbe-
kend^) 

Al in 1982 werd afgestapt van de voor 
deze frankeerserie gekozen tekening. 

Noodgedwongen ging men over op een 
'driesporenbeleid' voor nog uit te geven 
nieuwe waarden: 

1. Als aanvulling op de serie frankeerze
gels in Sheqel-tekening (die volgens 
de velrandbedrukking als stand-by 
emissie was bedoeld) worden stand-by 
zegels met een andere tekening ont
worpen: De Zeven Gewassen, naar 
een ontwerp van Eliazer Weishoff (in 
feite gaat het hier dus om stand-by ze-
gels voor een sfand-öy emissie!). 
In de serie De Zeven Gewassen ver
schijnt als eerste waarde de 1.40 IS 
(22 juni 1982; binnenlandse brief) na 
de tariefwijziging van 12 mei 1982. 

2. Nog geen twee maanden na de ver
schijning van de eerste 'stand-by'm het 
kwadraat'-zegels worden de tarieven 
weer aangepast: per 16 augustus 1982 

Overzicht emissie type-Sheqel 

gaat het frankeren van een binnen
landse brief 1.70 IS kosten. In navol
ging van landen zoals de Verenigde 
Staten, waar in afwachting van defini
tieve tarieven zegels zonder waarde
aanduiding worden uitgebracht, geeft 
Israël een zegel uit met een afbeelding 
van een olijftak en zonder waarde-aan
duiding. De aanvankelijke verkoopprijs 
van deze zegel, die alleen in het bin
nenlands postverkeer te gebruiken 
was, bedroeg 1.70 IS 

3. Voor de overige tarieven wordt gebruik 
gemaakt van de bestaande Sheqel-
emissie. Er komen enkele bijplakwaar-
den: de 0.40 en 0.80 IS in de Zeven 
Gewassen uitvoering en in dezelfde te
kening enkele op voorhand gemaakte, 
nieuwe hoge waarden. 

Na augustus 1982 stijgen de tarieven ex
plosief (zie het overzicht van tarieven dat 
bij dit artikel is afgedrukt). 
Op 8 juni 1984 worden de meeste waar
den uit zowel de Sheqel- als de Zeven Ge
wassen-emissie uit de roulatie genomen, 
te weten de 0.05, 0.30,0.60, 0.70, 0.90, 
1.10,1.20, 2.80, 3.20, 4.20 0.40, 0.80, en 
1.40 IS. 

Waarde 

0.05 

0.10 

0.20 

0.30 

a. 

a. 
b. 

a. 
b. 
c. 
d. 

a. 
b. 
c. 
d. 

Kleuren 

lichtgroen/donkergroen 

oranjerood/magenta 

lichtblauw/donkerblauw 

vloleVpaars 

Raster Fosfor Papier 

70/70 

70/70 
70/80 

70/70 
70/70 
70/80 
70/70 

70/70 
80/70 
80/70 
80/70 

li la 

l i la 
lil -80/80/40 

llia.s 
ll lb 
III -80/80/40 
III -80/80/40 

llla.s 
l i la 
l l lb 
III -80/80/40 

Perlode 

1980-81 

1980-82 
1983 

1980,82 
1982 
1982 
1983 

1980-61 
1982 
1982 
1982-83 

0.50 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

oranje/baksteen rood 
70/70 
70/70 
70/70 
70/80 
70/80 

-
-
-
-
-

lila 
lllb 
III -80/80/40 
l i la 
III -80/80/40 

1980-81 
1982 
1983 
1982 
1983 

0.60 

0.70 

0.90 

a. 
b. 
c. 

a. 
b. 

a. 
b. 

geelgroen/donkerbruin 

blauw/grijs 

paars/bruin 

70/70 
70/70 
70/80 

70/70 
70/70 

70/70 
70/70 

1 

-

1 

-

L 
R 

Hls 
l i la 

li la 
III -

l i la 
l i la 

80/80/40 

1980-81 
1982-83 
1983 

1981 
1983 

1981 
1981 

1.00 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

magenta/donkergroen 
70/70 
70/70 
70/70 
70/70 
80/70 

2 
1 

-
-

Illa.s 
l i la 
li la 
III -80/80/40 
III -80/80/40 

1980-81 
1982 
1982 
1983 
1983 
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Over blijven slechts de lagere waarden, 
die als bijplakwaarden worden gebruikt: 
0.10, 0.20 en 0.50 IS. Ook deze waarden 
moeten echter met ingang van 28 februari 
1985 het veld ruimen. 
De waarden tussen de 1.00 en 10.00 IS 
houden het wat langer uit: op 2 juni 1985 
verdwijnen de 2.00,3.00 en 4.00 IS in 
Sheqeltekening en de 6.00, 7.00, 8.00 en 
9.00 IS in de Zeven Gewassentekening. 
Over zijn dan nog de 1.00 en 5.00 IS, als
mede de waarden tussen 10.00 en 
500.00 IS. Van deze laatste zegels ver
dwijnen per 18 september 1985 de 1.00 
en 5.00 IS typeSheqel en de 15.00 IS 
type Zeven Gewassen. 
Als op 1 januari 1986 de Nieuwe Israëli
sche Sheqel (NIS) wordt ingevoerd kun

nen ook de laatste overgebleven waarden 
uit de omloop worden genomen: per 31 
december 1985 de 10.00 IS in Sheqelte
kening en de resterende waarden tussen 
30.00 en 500.00 IS in Zeven Gewassen
tekening. 
De zegel zonder waarde kost op dat mo
ment geen 1.70 IS meer, maar 140.00 IS; 
hij blijft te gebruiken, ook in de NlSperi
ode. 

Druk/drukvormen 
Alle waarden van de Sheqelserie werden 
gedrukt bij de Staatsdrukkerij in tweekleu
ren rasterdiepdruk; een derde cilinder 
zorgt voor het aanbrengen van de fosfor
balken. Van de beide kleurencilinders zijn 

Waard 

1 10 

1 20 

2.00 

2 80 

3 00 

3.20 

4.00 

4 20 

5.00 

a 

a. 

a. 
b. 

a. 
b. 
0. 

a. 

a. 
b, 
c. 

a. 
b. 

a. 
b. 
0. 

a. 
b. 

a. 
b 
c. 

Kleuren 

olijfbrui n/roodoranje 

roodoranje/blauw 

blauwgroen/donkerbruin 

bruin/groen 

rood/paars 

grijs/rood 

bruinpaars/magenta 

blauw/paars 

groen/grijs 

Raster 

80/70 

80/70 
80/80 

70/70 
70/70 
70/70 

70/70 

70/70 
70/80 
70/80 

70/70 
70/70 

70/70 
70/70 
70/80 

70/70 
70/70 

70/70 
70/70 
80/80 

Fosfor 

1 

1 
1 

2 
1 

2 

2 

2 
2 

2 
1 

2 
2 

2 
2 

Papier 

l i la 

l i la 
l i la 

llla.s 
l i la 
III 80/80/40 

l i la 

l i la 
lllb 
III 80/80/40 

l i la 
l l lb 

l i la 
III 80/80/40 
lllb 

l i la 
l l lb 

l i la 
III 80/80/40 
l l lb 

Periode 

1982 

1982 
1982 

198081 
1982 
198384 

1980,82 

1980 
1984 
1984 

198081 
1982 

1981 
1983 
1984 

198081 
198283 

198082 
198283 
1984 

0.00 
a. 
b. 
c. 
d. 
e 

licfitbruin/donkerbruin 
70/70 
70/70 
70/70 
70/80 
70/80 

2 
2 
2 
1 

lila 
l l lb 
III 80/80/40 
III 80/80/40 
lllb 

1980 
198182 
1983 
1984 
1984 

de volgende rastercombinaties gevonden: 
70/70, 
70/80 
80/70 en 
80/80 
De eerste rastermaat is die van de waar
decilinder en de tweede die van de stand
by cilinder. De waardecilinders hadden 
aanvankelijk raster 70. In 1982, bij het uit
komen van de waarden 1.10 en 1.20 IS 
kwam raster 80 ten tonele; we vinden 
deze rastermaat ook bij enkele andere 
waarden terug. De waarden 1.10 en 
1.20 IS hebben uitsluitend die rastermaat. 
De Sheqelcilinders (in de literatuur wor
den ze aangegeven met de nummers lIX) 
beginnen met raster 70; pas in 1982 duikt 
raster 80 (VIIX) op. 
De drukrichting is voor alle waarden B. 
De cilinders zijn ofwel twee loketvellen 
van 10 bij 5 zegels, ofwel drie loketvellen 
van 5 bij 3 zegels groot: 

twee maal 10 bij 5 zegels: 
0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.50, 0.60, 0.70, 
0.90 en 1.20 IS 
drie maal 5 bij 3 zegels: 
1.00,1.10, 2.00, 2.80, 3.00, 3.20, 4.00, 
4.20,5.00 en 10.00 IS 

Opvallend is dat vellen met zegels van 
1.20 IS zijn uitgevoerd in de layoutwan de 
lage waarden en niet in die van de 1.10 IS 
en andere waarden vanaf de 1.00 IS. 
Alle loketvellen zaten boven elkaar om de 
cilinder. De cilinderomtrek was in alle ge
vallen 12 zegels (twee maal 5 plus 1 of 
drie maal 3 plus 1, waarbij de boven en 
onderranden samen één zegel hoog zijn). 
Op de ondervelrand was er dan net ruimte 
voor de zogenoemde tab, die  net als bij 
de Davidsteremissie  uiterst eenvoudig 
werd uitgevoerd, bij alle waarden gelijk 
was en uitsluitend het woord 'Sheqel' be
vatte. 

Velrandbijzonderheden 
Veltelnummer en datum staan bij de She
qelemissie  zoals gebruikelijk  rechts 
op de bovenvelrand; het rennend hert en 
de tekst standby in kastje vinden we bo
venaan op de rechtervelrand. 
De afstand tussen het sfancfby kastje en 
de waardebalk van de zegels is verschil
lend. Bij de dubbelvellen is de afstand op 
het B(=boven)vel 3.5 millimeter, op het 
A(=onder)vel 4.5 millimeter. 
Bij de drievellen is de afstand van het 
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Portotarieven 

Ingangs
datum 

15-08-1980 
01-10-1980 
20-03-1981 
01-09-1981 
01-01-1982 
12-05-1982 
16-08-1982 
09-11-1982 
12-12-1982 
14-01-1983 
06-02-1983 
15-03-1983 
22-04-1983 
01-05-1983 
01-06-1983 
01-07-1983 
01-08-1983 
15-09-1983 
02-10-1983 
10-11-1983 
19-01-1984 
18-03-1984 
02-05-1984 
23-05-1984 
01-07-1984 
22-07-1984 
12-08-1984 
20-09-1984 
03-02-1985 
18-03-1985 
28-05-1985 
02-07-1985 
01-01-1986 

druk
werk 

8.50 
0.85 
0.95 
1.20 
1.40 
1.90 
2.40 

2.70 

2.90 
3.00 
3.20 

3.60 
3.80 
4.00 
4.20 
6.50 
8.00 

11.00 
12.00 
13.00 
15.00 
17.00 
20.00 
30.00 
60.00 
90.00 

in Israël van 15-8-1980 tot en met 1-1-1986 

binnenland 
brief
kaart 

5.00 
0.50 
0.50 
0.60 
0.80 
1.10 
1.30 

1.60 

1.80 
1.90 
2.00 

2.20 
2.30 
2.40 
2.50 
3.80 
5.00 
7.00 
8.00 
9.00 

11.00 
13.00 
15.00 
24.00 
50.00 
65.00 

brief 

6.00 
0.60 
0.70 
0.90 
1.10 
1.40 
1.70 
1.80 
1.90 
2.00 
2.10 
2.20 
2.30 
2.40 
2.50 
2.60 
2.70 
2.90 
3.00 
4.50 
5.00 
7.00 
8.00 
9.00 

11.00 
13.00 
15.00 
24,00 
50.00 
65.00 

130.00 100.00 100.00 
160.00 140.00 140.00 

0.18 0.14 0.14 

aante
kenen 

20.00 
2.00 
2.30 
3.10 
3.70 
5.00 
6.20 

7.10 

7.90 
8.30 
8.70 

9.60 
10.10 
10.60 
11.10 
16.50 
20.00 
27.00 
30.00 
33.00 
37.00 
41.00 
47.00 

100.00 
230.00 
300.00 
480.00 
670.00 

0.67 

ex
pres 

56.00 
5.60 
6.30 
8.10 
9.70 

13.00 
16.20 

18.80 

20.70 
21.70 
22.80 

25.20 
26.50 
27.80 
29.20 
44.00 
53.00 
72.00 
79.00 
87.00 

100.00 
115.00 
130.00 

1850.00 
2600.00 

2.60 

gewone 
brief 

20.00 
2.00 
2.30 
3.00 
3.60 
4.80 
6.00 

6.90 

7.60 
8.00 
8.40 

9.20 
9.70 

10.20 
10.70 
16.00 
19.00 
26.00 
29.00 
32.00 
37.00 
42.00 
50.00 
80.00 

110.00 
150.00 
240.00 
340.00 

0.34 

buitenland 
luchtpost luchtpost 

Europa rest wereld 

28.00 
2.80 
3.20 
4.20 
5.00 
6.70 
8.40 

9.70 

10.70 
11.20 
11.80 

13.00 
13.70 
14.40 
15.10 
22.50 
27.00 
36.00 
40.00 
44.00 
50.00 
57.00 
65.00 

105.00 
130.00 
180.00 
290.00 
400.00 

0.40 

42.00 
4.20 
4.70 
6.10 
7.30 
9.80 

12.20 

14.00 

15.50 
16.30 
17.00 

18.80 
19.70 
20.70 
21.70 
32.50 
39.00 
53.00 
58.00 
64.00 
73.00 
83.00 
95.00 

150.00 
170.00 
230.00 
320.00 
450.00 

0.45 

middenvel kleiner dan van boven- en on-
dervel. Behalve dan bij de 4.00 IS: daar 
zijn de laatste nummers per vel 'smal'. 
Paskruizen staan bij de 50-vellen in de 
vier hoeken; bij de 15-vellen komen ze 
niet meer voor. 
Het drukvel beslaat 10 bij 12 velden, dus 
bij de 3-vellen zijn er links vier lege geper
foreerde kolommen en rechts één kolom. 
De paskruizen bevinden zich daar nog 
buiten. 

Papier 
Alle waarden zijn gedrukt op raster-
diepdrukpapier van Harrison and Sons 

(HS3) en hebben een duidelijke coating. 
Het papier is redelijk soepel; de pa
pierdikte schommelt tussen de 0.095 en 
0.1 millimeter. Het papierdoorzicht was 
aanvankelijk lila (incidenteel ook Hls), 
maar sinds 1982 werd dat eerst lllb en 
daarna 111-80/80/40. 
Papier met doorzicht 111-80/80/40 kwam 
eind 1982 in gebruik (net als in Neder
land!); het valt op door de fijne, bijna verti
cale inkerving in het papier aan de gom-
zijde. 
De gom is steeds D2a (groenblauwachtig 
gevlekt). In Israël zelf maakt men nog on
derscheid tussen 'witte' en 'groene' gom. 
Volgens mij gaat het echter niet om een 

wezenlijk verschil, maar om een optische 
indruk die wordt veroorzaakt door het re
liëf van de zeefmarkering (doorzicht lllb 
en 111-80/80/40). 
Alleen de waarden vanaf de 0.60 IS (het 
tarief voor een binnenlandse brief bij het 
begin van de serie) zijn voorzien van een 
of twee fosforbalken. Al naar gelang het 
veranderend gebruik van de zegels (van 
buitenlandse post via enkelvoudige bin
nenlandse brieven naar bijplakwaarden) 
werden de zegels voorzien van twee bal
ken, een balk en geen balk. De enkele 
balk zit normaal gesproken rechts. Van de 
zegel van 0.90 IS bestaat een oplage 
waarbij de balk in plaats van rechts aan de 
linkerkant is geplaatst. 
De reactie van het papier zelf onder de 
ultra-violette lamp is W (wit) fluorescerend 
(oplichtend maarn/ef nalichtend), hetgeen 
aan de gomzijde goed te zien is. De voor
zijde van het papier is voorzien van een 
coating die eveneens wit fluoresceert. 

Perforatie 
Voor de perforatie werd meestal een dub
bele kruiskam gebruikt, waarbij de correc-
tietand om de andere zegel (óf na negen 
gaten van boven, óf na acht gaten van 
boven) kan voorkomen. In slechts enkele 
gevallen werd een 'normale' 1-rij kam aan
getroffen met de correctietand onderaan. 
De perforatiemaat is 13 :14 met 13 tan
den horizontaal en 18 tanden verticaal. 
Het perforatiebeeld (de wijze waarop de 
perforatie doorloopt in de velranden) is d/ 
d/d/6: overal doorlopend behalve in de lin-
kervelrand, waar zes gaten te zien zijn 
(volgorde van de notering: boven, rechts, 
onder, links, dus met de wijzers van de 
klok meedraaiend). 
R.C. Bakhuizen van den Brink, Leiden 

(wordt vervolgd) 

^ zie Nederland-lsrael Philatelie nummer 122 van 
maart 1981, bladzijden 10-14 
:̂ wellicht was deze waarde bedoeld voor het franke

ren van een binnenlandse brief in de gewichtsklasse 
20 tot 50 gram 

Filabyrint 

De fouten in zegel die in de vo
rige aflevering van Filabyrint 
was afgebeeld sprongen ken
nelijk vele lezers van dit blad in 
het oog. Er kwam namelijk een 
groot aantal goede oplossin
gen bij de redactie binnen. 
De drie in de zegel venwerkte 
fouten waren: 
1. 'CNT' in plaats van 'CENT' 
2. Het kopje van koningin Wil
helmina was gespiegeld afge
drukt 

3. De achtergrondlijnen in het 
medaillon liepen verticaal in 
plaats van horizontaal. 
De namen van de prijswin
naars van deze puzzel zullen 
in het junmummer van 'Philate
lie' worden afgedrukt. 

De drie prijswinnaars van onze 
puzzel uit het maartnummer 
zijn F. de Graaf uit Den Haag 
(Lindner T-album), E. Metz uit 
Haarlem (DAVO Luxe-album) 

en J. Brekelmans uit Waalwijk 
(NVPH-waardebon). 
Genoemde personen zullen 
hun prijs over enige tijd toege
zonden krijgen. 

En dan nu de opgave van deze 
maand. U ziet een sterk ver
groot fragment van een re
cente Nederlandse postzegel. 

.Onze vraag luidt: hoe laat is 
het op deze zegel? 

Uw oplossing kunt u zenden 
aan Redactie 'Philatelie', Puz
zel 4, Lis 20,1273 CD Huizen. 
Als u uw inzending voor 1 juni 
a.s. op de bus doet en er bo
vendien voor zorgt dat uw brief 
voorzien is van een filatelisti-
sche frankering, dan voldoet u 
aan alle voonwaarden om mee 
te dingen naar een van de dne 
aantrekkelijke prijzen. Veel 
succes! 
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MOTIEF VERZAMELEN kan (heel) anders zijn dan het verzamelen 
van één of meer landen. 
Het vraagt om CREATIVITEIT!! 
Maak van een MOTIEF-verzameling een VERHAAL, een stuk ge
schiedenis of iets dergelijks. 
Door samenstelling en rangschikking van zegels, blokken, stem
pels, gelopen poststukken en soms een FDC, kunt u dat bereiken! 
Op een postzegeltentoonstelling met motief-verzamelingen kunt u 
dergelijke 'verhalen' lezen! 
En wij dragen daartoe bij door u de 'BOUWSTENEN' te leveren: 
zegels, blokken, stempels, poststukken. Ook die u elders niet krijgt. 
U weet wel... 'EEN OP MAAT GESNEDEN NIEUWTJES-ABON
NEMENT'! 

Postxegclhandel P. NIEUWELINK 
W. Beckmanstraat 142, Postbus 349, 3760 AH Soest, Tel. 02155-13706 
Postgiro 438590 / NMB: 68.45.11.312 / AMRO-BANK: 48.22.59.973 

W I J L E V E R E N A L L E S V A N O O S T E N R I J K 
De beste kwaliteit tegen lage prijzen 

Komplete jaargangen incl. ö/o/cs en luchtpost in hfl. 
Jaargand 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I 9 6 0 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Aanta l 
3 0 
5 3 
7 8 
1 9 
1 1 

9 
1 0 
1 5 
1 6 
1 2 

7 
9 

1 9 
1 4 
11 
1 9 
2 5 
1 7 
3 2 
2 4 
3 0 

5 5 , — 
8 9 , — 

4 2 0 . — 
2 7 7 . — 
243 — 
137 — 
175 — 
6 6 4 . — 
1 8 9 . — 
1 3 7 . — 

6 1 . — 
2 8 . — 
17.90 

8 30 
10,20 
11.20 
15.50 
12,60 
13.10 
13.70 
11 50 

O 
8 8 . — 
5 0 . — 

144 .— 
2 5 8 . — 
2 1 5 . — 
119 .— 
105 .— 
4 1 7 . — 

49. 
34.50 
14,80 
13,70 

8.10 
6.20 
6.70 

10.50 
11.20 

9 . — 
12.30 
11 50 

5 80 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Aanta l 
2 5 
2 8 
3 6 
3 3 
2 8 
2 9 
2 7 
3 7 
3 2 
3 4 
2 6 
3 2 
3 4 
3 3 
3 1 
3 3 
3 5 
3 6 
3 7 
3 6 
3 6 

13.80 
14.40 
18,30 
1 7 , — 
16.90 
16.90 
15 20 
2 0 . — 
27 60 
27 60 
26 50 
26 50 
27,60 
28.70 
3 1 , — 
3 2 . — 
3 2 . — 
3 2 . — 
3 6 , — 
39 80 
41.40 

O 
1 2 . — 
1 3 . — 
17,70 
14,90 
13.90 
15 — 

5 80 
15 — 
14 90 
12 — 
10 90 
1 2 . — 
2 3 , — 
2 1 . — 
2 1 . — 
1 6 , — 
1 6 , — 
2 1 , — 
2 9 . — 
3 4 . — 
35 — 

Begin nu met een nieuwe collectie Oostennjk - Zo goedkoop kon u nog nooit ermee beginnen' 
Unieke aanbieding om nu met Oostennjk te beginnen, eennnalig 
OOSTENRIJK postfns kompleet 1960/79 ƒ 356 — 
^ gestempeld kompleet 1960/79 ƒ 2 4 7 — Prijzen in nederlandse guldens 

P h i l a t e l i s t i s c h e d i e n s t C h . S c h i e p e k G m b H . 
A 1 1 8 0 W I E N , K r e u z g a s s e 7 
a ls a d r e s is ze l fs : S C H I E P E K A 1 1 8 0 W I E N g e n o e g . 

POSÏÏEGELHANDEL 
M. VAN LONDEN FILATELIE 
Nieuweweg 4 4811 LW Breda 
Tel. 076-229410 b.g.g. 076-141262 

A A N B I E D I N G E N 
J A A R G A N G E N N E D E R L A N D 

Levering zolang de voorraad strekt' 
Garantie met goed geld terug' 
Bestellen met vooruitbetaling 
of onder rembours 
Verzendkosten boven de ƒ 150,00 gratis 
Giro 5859697 
Bankrekening 656841419 
Inschrijving K v K Breda no 54641 

R O S T F R I S 
1954 79,00 I 1963 
1955 83,50 1964 
1956 191,50 1965 
1957 87,00 1966 
1958 52,50 1967 
1959 52,50 1968 
1960 77,50 1969 
1961 27,50 1970 
1962 51,00 I 1971 

Zie biz. 170 v.d. NVPH catalogu 

37,50 I 1972 
10,00 1973 
50,00 1974 
19,00 1975 
35,00 1976 
30,00 1977 
38,50 1978 
45,00 1979 
40,00 I 1980 

42,00 I 1981 
46,50 1982 
45,00 1983 
17,50 1984 
25,00 1985 
24,00 1986 
20,00 1987 
17,50 1988 

Jaargangen van 1954 t/m 1988 in Luxe insteek album 1450,-

1 S T I D A G E N V E L O P ! » ! 
■ R L A N D Z O N D E R A D R E S 

E67 
E70 
E71 
E73 
E75 
E77 
E79 
E81 
E82 
E83 
E86 
E87 
E88 
Esg 
E90 
E91 
E92 
E93 
E94 
E95 
E96 
E97 
E98 
E99 
E100 
E101 
El 02 
El 05 
El 06 
El 07 
E108 
E109 
E110 
E111 
E112 
E113 
E114 
E115 
E116 

E117 
E119 
E120 
E121 
E122 
El 23 
E124 
El 25 
El 26 
E127 
El 28 
El 29 
E 129a 
El 30 
E131 
E133 
El 34 
El 35 
El 36 
E 136a 
E137 
E138 
E139 
E140 
E141 
El 42 
E143 
E144 
E 144a 
El 45 
El 46 
El 47 
El 48 
E149 
El 50 
E151 
E152 
El 53 
El 53A 

5.00 
5.00 
10,00 
15,00 
12,50 
3.50 
15.00 
3.50 
7.50 
4,00 
4,50 
11.00 
75.OO 
14.75 
9.00 

17,50 
3,00 
2.25 
5.50 

45.OO 
8.50 
2.00 
5,25 
2,00 
2.25 
2.50 
2.00 
4.50 

5O,00 
2,00 
5,75 
1.75 
1.75 
2.25 
2,25 
4,25 
8.75 
3.50 

45,00 

El 54 
El 55 
El 56 
El 57 
El 58 
El 59 
E1S9a 
El 60 
E161 
El 62 
El 63 
El 64 
El 65 
E166 
El 67 
E 167a 
El 68 
El 69 
El 70 
El 70a 
E171 
E172 
El 73 
El 74 
El 75 
El 76 
El 77 
E178 
E179 
E 179a 
El 80 
E181 
El 82 
El 83 
El 84 
El 85 
El 86 
El 87 
E188 

3.75 
2.00 
1.75 
2,00 
3,SO 
3.S0 
2.00 
1.50 
1.75 
2.75 
2,00 
3.00 
1.25 
1.25 
2.00 
2.50 
1.00 
1,00 
2.00 
2.75 
1.00 
1.00 
1.00 
2,75 
1.25 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2,50 
1.25 
2.25 
1.00 
0.75 
1,00 
1.00 
1.25 
1,00 
1,00 

El 89 
El 89a 
El 90 
E191 
E192 
E 192a 
El 93 
El 94 
El 95 
El 96 
E197 
El 97a 
E198 
El 99 
E200 
E201 
E202 
E203 
E204 
E205 
E206 
E206a 
E207 
E208 
E209 
E210 
E211 
E211a 
E212 
E213 
E213a 
E214 
E215 
E215a 
E218 
E220 
E222 
E223 
E223a 

2,00 
2,50 
0.85 
2.00 
1.00 
1.25 
0.85 
1,00 
0.85 
1.50 
2.00 
2.50 
0.85 
1.00 
3,00 
1,00 
1.00 
1.00 
1.2S 
1.25 
2,50 
3,00 
1.00 
3.00 
1.50 
1.35 
4,50 
6,00 
1.50 
3.75 
5.O0 
1.50 
5,00 
5,50 
3.50 
3.25 
1.35 
4.00 
S,50 

E 2 2 4 
E 2 2 5 
E 2 2 6 
E 2 2 6 A 
E 2 2 7 
E 2 2 8 
E 2 2 9 
E 2 3 0 
E 2 3 1 
E 2 3 1 A 
E 2 3 2 
E 2 3 3 
E 2 3 4 
E 2 3 4 A 
E 2 3 5 
E 2 3 6 
E 2 3 7 
E 2 3 8 
E 2 4 0 A 
E 2 4 1 
E 2 4 3 
E 2 4 4 
E 2 4 7 
E 2 4 7 A 
E 2 4 8 
E 2 5 1 
E 2 S 2 
E 2 5 2 A 
E 2 S 3 
E 2 5 5 
E 2 5 6 
E 2 S 9 
E 2 6 0 
E 2 6 0 A 
E 2 6 1 
E 2 6 2 
E 2 6 3 
E 2 6 4 
E 2 6 4 A 

1 . 2 5 
1 . 7 5 
5 . 5 0 
5 , 7 5 
4 , 5 0 
2 , 2 5 
3 . 2 5 
2 . S 0 
5 . 5 0 
6 . 5 0 
2 , 2 5 
1 . 7 0 
5 . 4 5 
5 . 7 5 
2 . 5 0 
4 , 0 0 
2 . 5 0 
2 . 8 5 
6 . 7 5 
2 . 7 5 
2 , 5 0 
5 . 9 5 
4 . 5 0 
6 , 7 5 
1 . 7 5 
6 . 5 0 
4 . 7 5 
6 . 0 0 
2 . 2 5 
3 . 2 0 
4 . 7 5 
6 , 2 5 
4 . 7 5 
7 . 5 0 
2 . 1 5 
2 , 9 0 
2 , 1 5 
4 , 7 5 
6 . 5 0 

OVERIJSSELSE 
POSTZEGEL VEILING B. V. 
(H. Vleeming) 
Postbus 603, 
7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: 
Hengelosestraat 7678 
Tel. 05333.55.00 
(privé 05332.13.17) 

VEILING 103 
op 10 juni a.s. in Sciiouwburg ORPHEUS, Churchill
plein 1 te Apeldoorn. 
* Ruim aanbod betere zegels, series en brieven van Nederland. Met name 

de afdeling posthistorie is zeer interessant! 

* Betere zegels en series van vrijwel alle Europese landen, met name uit de 
financiële ' middenklasse'. 

* De zaterdagmiddagzitting is gevuld met verzamelingen, restanten, in
steekboeken, dozen enz. Voor iedere verzamelaar zal hier iets te vmden 
zijn! 

Onze omschrijvingen van alle aangeboden kavels zijn zeer nauwgezet. Het 
gevolg is dat van alle aangeboden kavels vóór aanvang van de veiling reeds 
ca. 50% schriftelijk (en vrijwel altijd ongezien!!) beboden is. 

Voor onze komende veilingen van begin september en medio november kan 
nu reeds ingezonden worden. Informeert u eens naar onze gunstige in
zendvoorwaarden! Wij accepteren reeds inzendingen met een handels
waarde vanaf ca. ƒ 250,-. 

INTERESSE? Op aanvraag zenden wij u gratis de catalogi van de komende 
2 veilingen toe. (telefoontje of briefkaart is voldoende). 

DE O.P.V. REEDS 18 JAAR DE VEILING VOOR DE VERZAMELAAR!! 

1 È 
»^-
1 
iSüHBiid 

Finland Yvert 
47 o C. 
luxe exemplaar 
Helsingfors 8-2-99 

AANBIEDINGSLIJST 
SCANDINAVIË: 
6-wekeli]kse aanbiedingslijst met vele af
geprijsde aanbiedingen en betere zegels 
in eerste kwaliteit: gratis op aanvraag. 
PRIJSLIJST SCANDINAVIË: 64 pa
gina's van klassiek tot modern, voor ge
bruikt, ongebruikt en postfns, met Yvert-, 
Facit- en tVlichelnummers, met veel over
zichten en specialiteiten: toezending 
volgt na ontvangst van ƒ 7,50 op giro 
2137339" 
" ƒ 7,50 wordt verrekend met een eerste bestelling van 

minimaal ƒ 75,00' 

POSTZEGELHANDEL: J. A. J. VAN DIJK 
BLOEMENSTRAAT 21, 2981 BD RIDDERKERK, TEL.: 01804-24355 
BANK: N.M.B.NO.: 68.23.65.467 POSTGIRO 2137339 

GRATIS PRIJSLIJST 
BELGIË-ENGELAND-FRANKRIJK-
LIECHTENSTEIN-LUXEMBURG-
OOSTENRIJK 

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

L. DE HOUWER 
FRUITHOFLAAN 13 - 2600 BERCHEM - BELGIË 
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DEUTSCHE BUNDESPOST - D.B.P. BERLIN 
VERKOOPKANTOOR IN DE BENELUX 

Op 20 april zijn de volgende uitgiften verschenen: 

ii.,iii*ijii.*,ai mm,^MJt,M,mi»,êi..tkjÊum * i a . * , a , a j f c i * . » « m.Mé 

B.R. DUITSLAND 
a) für die Jugend 

4 zegels met 'CIRCUS' motief 

b) IPHILA'89 
Internationale philatelistische 

vakbladen tentoonstelling 

c) europese verkiezingen 
1 zegel met daarop alle 

vlaggen van de E.G. landen 

B.R.D. BERLIJN 
a) für die Jugend 

4 zegels met 'CIRCUS' motief. , j 

VOOR INLICHTINGEN OMTRENT DEZE UITGIFTE KUNT U TERECHT BIJ UW VAKHANDELAAR OF BIJ: 

J . A. VISSER POSTZEGELGROOTHANDEL B.V. POSTBUS 184 3300 AD DORDRECHT 

MlHltaüK^ 
„l-.-^^ 

iri M 

*<P' KIENHORST ^ ^ 

7571 BK Oldenzaal 
Steenstraat 16 
Tel. 05410- 15879/20208 

Postzegelhandel 
KIENHORST 

koopt alles 
postzegels, munten, 

goud, zilver 

Gezocht: 
Motiefcollecties 

Stempelverzamelingen 
Afwijkingen 

Zuid-Amerika 
Midden Oosten 
Verre Oosten 

Speciaal te koop gevrajagd: 
uitgebreide 

landenverzamelingen 

NEDERLAND 
en 

BUITENLAND 

A^^^KIENHORST^^i 

Ä PI /TA 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-215912 

P O L E N 29% 
P O S T F R I S EN NU OOK GESTEMPELD 
K O M P L E X E J A A R C A N G E N , I N K L U S I E F 
B L O K K E N E N D E Z E G E L S U I T B L O K K E N 
Jaar 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

64 zegels-1-4 blokken 
92 zegels-(-4 blokken 
90 zegels-i-4 blokken 
64 zegels-1-4 blokken 
57 zegels-f4 blokken 
68 zegels-l-4 blokken 
62 zegels-l-2 blokken 
57 zegels-(-2 blokken 
62 zegels-)-5 blokken 
62 zegels-i-6 blokken 
63 zegels-1-5 blokken 
65 zegels+2 blokken 
56 zegels-1-4 blokken 
51 zegels-i-3 blokken 
61 zegels-i-2 blokken 
53 zegels-l-2 blokken 
63 zegels4-4 blokken 
58 zegels-l-4 blokken 

Postfris 
Waarde Michel Prijs 
DM 86,-
DM 1 1 6 -
DM 1 2 7 -
DM 1 3 8 -
DM 1 3 0 -
DM 1 0 5 -
DM 64,-
DM 60,-
DM 100,-
DM 332,-
DM 97,-
DM 117,-
DM 189,-
DM 112,-
DM 119,-
DM 90,-
DM 191 , -
DM 124,-

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

aestempeld 
Waarde Miche 
DM ƒ 39, -
DMf 53 , -
D M / 56 , -
DM ƒ 73 , -
D M / 79 , -
D M / 40 , -
DM ƒ 29 , -
D M / 27 , -
D M / 44 , -
DM ƒ 3 2 1 , -
D M / 4 1 , -
DM ƒ 48 , -
DM ƒ 115,-
D M / 63 , -
D M / 53 , -
DM ƒ 47 , -
D M / 83 , -
D M / 89 , -

Prijs 

ƒ 1 1 -
ƒ 1 5 , -
ƒ 1 6 , -
ƒ 2 1 , -
ƒ 2 3 , -
ƒ 1 1 -
ƒ 9 -
ƒ 8 , -
ƒ 1 3 , -
ƒ 9 3 , -
ƒ 1 2 , -
ƒ 1 4 , -
ƒ 3 3 , -
ƒ 1 8 , -
ƒ 1 5 , -
ƒ 1 4 , -
ƒ 2 4 , -
ƒ 2 6 , -

KOLLEKTIE 1970 t/m 1987 
1148 zegels-i-61 blokken Postfris 
Nóg goedkoper Gestempeld 

waarde prijs 
DM2297,- ƒ649,-
DM 1300,- ƒ359,-

LET OP: Beperkte voorraad, levering in volgorde van orderbinnen
komst zolang de voorraad strekt. 
J A A R G A N G 1 9 8 8 , eveneens geheel kompleet, incl. het schaar
se staatsliedenblokje, levering ca. maart, prijs postfris ƒ 7 5 , — , 
gestempeld ƒ 5 9 , — . 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
WINKEL: KERKSTRAAT8 telefoon 01719-18555 
2201 KM NOORDWIJK-binnen b.g.g. 02520-16510 
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Nieuwe 
uitgiften 

Samenstelling: 
Mevrouw A.C. van der Haar-Amptmeljer 
Postbus 132 
2770 AC Boskoop 

Noot: daar waar gesproken wordt van 
bijvoorbeeld 'afbeelding melding 3/223' 
wil dat zeggen dat de gegevens van de 
afgedrukte zegels kunnen worden ge
vonden in 'Philatelie' van maart (3) op 
bladzi|de223. 

Europa 
ALBANIË 
28-2-'89. Spoorwegen; locomotieven. 
30,80q.,1.20,1.80, 2.40 L. Loco
motieven uit respectievelijk 1947, 
1949,1978,1985,1988 met op kaart 
aangegeven traject. 

ANDORRA FRANS 
1-5-'89. Europa-CEPT* 1989; thema 
'kinderspelen'. 
2.20F.'Lechevaltort'. 
3.60 F. 'Lemouchoir'. 
8-5-'89. Rode Kruis. 
3.60 F. Gewonde soldaten, rood kruis. 

ANDORRA SPAANS 
30-11-'88. Kerstmis 1988. 
20 P. Kerk van San Juan de Caselles. 
2-12-'88. Frankeerzegels. 
20, 50,100, 500 P. Wapen. 

AZOREN 
26-4-'89. Europa-CEPT* 1989; thema 
'kinderspelen'. 
80.- e. Bootje varen; embleem. 

BELGIË 
Afbeelding melding 4/277. 
17-4-'89. Promotie filatelie; flora, toe
slagzegels. 
13 + 5 F. en 24 + 6 F. Twee verschil
lende rozen ontleend aan het werk van 
P.J, Redoute '60 roses pour une 
Reine'. 
Velletie met 50 -i-17 F. Idem; op het 
vel portret van koningin Louisa-Maria. 

17-4-'89. Frankeerzegel; vogel. 
4 F. Blauwborstje. 

24-4-'89. Dag van de postzegel. 
13 F. Postkoets en postsjees. 

CYPRUS 
Afbeelding melding 1/55. 
10-4-'89. Derde spelen van de kleine 
landen van Europa, Nicosia 1989. 
1, 5,15,18 c. Respectievelijk dis
cuswerpen, speerwerpen, worstelen 
hardlopen in klassieke zetting. 
Blok van £ 1 . - . De godin van de over
winning (Nikè) met lauwerkrans en 
bloemen. 

CYPRUS TURKS 
April '89. Schilderijen. 
150, 400, 600 TL. 
Mei '89. Europa-CEPT* 1989; thema 
'kinderspelen'. 
600 en 1000 TL.; postzegelboekje met 
twee zegels van elke waarde. 

DENEMARKEN 
Afbeelding melding 4/277. 
11-5-'89. Derde rechtstreekse ver
kiezing van het Europese Parlement. 
3.- kr. Vlag van Europa (blauw met 
twaalf gele sterren). 
11-5-'89. Europa-CEPT* 1989; thema 
'kinderspelen' (speelgoed). 
3.20 kr. LEGO-bouwstenen, vervaar
digd in de LEGO-fabrieken (opgericht 
in 1932) in Billund - Denemarken, 
Brazilië, Zwitserland, Zuid-Korea en de 
Verenigde Staten. 
4.40 kr. Houten figuren (gardesolda
ten) van Kay Bojesen (geboren in 
1886); beide zegels met embleem. 

DUITSUND BERLIJN WEST 
20-4-'89. Toeslagserie voor de jeugd 
met als thema'het circus'. 

60 -I- 30 Pf. Dompteur met tijgers. 
70 + 30 Pf. Trapezenummer. 
80 -I- 35 Pf. Met bal jonglerende zee

honden. 
100-I-50 Pf. Jongleur. 
5-5-'89. Veertig jaar luchtbrug. 

60 Pf. Gedenkteken ter herinnering 
aan de 78 slachtoffers van de lucht
brug, gevallen tijdens de blokkade van 
Berlijn (betonsculptuurvan 20 meter 

hoog met drie naar het westen gebo
gen uiteinden = drie luchtcorridors, in 
de volksmond de 'Hungerharke' ge
noemd; beeldhouwer Eduard Ludwig); 
vliegtuig metals bijnaam 'Rosinen
bomber' en beschilderd met de vlag
gen van de westelijke geallieerden; be
vindt zich bij de luchthaven 'Berlin-
Tempelhof', onthuld in 1951. 
5-5-'89. Dertiende congres van de in
ternationale organisatie voor de top
ambtenaren voor rijksfinanciën ('Inter
nationale Kongresse der Obersten 
Rechnungskontrollbehörden' = INTO-
SAI: International Organisation of Su
preme Audit Institutions), juni 1989 in 
West-Berlijn. 

80 Pf. Gestileerd embleem van de or
ganisatie, getal XIII, wereldbol en rood 
potlood. 

DUITSLAND BONDSREPUBLIEK 
20-4-'89. Toeslagserie voor de jeugd 
met als thema'het circus'. 

60 + 30 Pf. Olifantennummer. 
70-(-30 Pf. Ballerina op paard. 
80 + 35 Pf. Clown met muziekin

strumenten. 
100 + 50 Pf. Circustenten woonwa
gens. 
20-4-'89. IPHLA '89; internationale 
tentoonstelling van filatelistische lite
ratuur, Frankfurt am Main; toeslag be
stemd voor de stichting ter bevorde
ring van filatelie en postgeschiedenis. 
100 + 50 Pf. Posthoorn en opengesla
gen boek met postzegels; op titelblad 
afbeelding van de oude opera in Frank
furt. 
20-4-'89. Derde rechtstreekse ver
kiezing van het Europese Parlement, 
18 juni 1989. 
100 Pf. Vlag van Europa (blauw met 
twaalf gele sterren) en vlaggen van de 
twaalf lidstaten van de Europese Ge
meenschap. 

DUITSLAND DEMOCRATISCHE REPU
BLIEK 
4-4-'89. Tweehonderdste geboortedag 
van Friedrich List/honderdvijftigste 
verjaardag van de eerste Duitse spoor
lijn Leipzig-Dresden. 
15 Pf. Portret van List (econoom en 

bevorderaar van een modern vervoer
systeem). 
20 Pf. 'Dresdner Bahnhof' in Leipzig, 
1938. 
50 Pf. 'Leipziger Bahnhof' in Dresden, 
1839. 
18-4-'89. Meissner porselein. 
10, 20, 35, 70 Pf. Respectievelijk 
theebusje, vaas, broodplank, kof-
fiekan. 
1.35 M. Blokje van de vier waarden. 

FAERÖER 
Afbeelding melding 4/277. 

FINLAND 
Afbeelding melding 3/207. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 4/277. 
24-4-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie en van de ver
klaring van de rechten van de mens. 
2.20 F. Symbolische voorstelling van 
'Egalité' (gelijkheid); zegel van mel
ding 3/207 'Franse Revolutie': 'Ll-
berté' (vrijheid). 
24-4-'89. Panorama van Parijs. 
Strook met vijf zegels van 2.20 F. Van 
links naar rechts 'Arche de la De
fense', Eiffeltoren, Piramide bij het 
Louvre (nieuwe toegang), 'Notre 
Dame', Opéra de la Bastille. 
24-4-'89. Europa-CEPT* 1989; thema 
'kinderspelen'. 
2.20 F. Hinkelende meisjes. 
3.60 F. Jongens met bal; beide zegels 
met embleem. 
22-5-'89. Serie'toerisme'. 
2.20 F. Bos van Fontainebleau. 
25-5-'89. UIT*; conferentie van gevol
machtigde ministers, Nice 1989. 
3.70 F. Conferentiecentrum in Nice; 
embleem, palmbomen. 
29-5-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie en van de ver
klaring van de rechten van mens. 
2.20 F. Symbolische voorstelling van 
'Fraternité' (broederschap: blanken 
bruin kindje omhelzen elkaar). 

GROENLAND 
Afbeelding en correctie melding 4/277 
'fauna, vogels': 6.50 kr. Uria lomvia. 
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1-5-'89. Tiende verjaardag van zelf
bestuur in Groenland. 
3.20 kr. Vlag van Groenland waarop 
afgebeeld opkomende zon (in gebruik 
sinds 21 juni 1985). 
4.40 kr. Wapen met rechtop zittende 
zilveren ijsbeer met rode tong (verschil 
met eerder wapen: linker opgeheven 
voorpoot). 

GROOT-BRinANNIË 
16-5-'89. Europa-CEPT*; thema 'spel
letjes en speelgoed.' 
19 p. Vliegtuigje en trein. 
27 p. Blokken. 
32 p. Bordspelen. 
35 p. Poppenhuis, zeilbootje en robot. 

HONGARIJE 
13-3-'89. Honderdste verjaardag van 
de IPU*; eenentachtigste zitting: maart 
Boedapest; tweeëntachtigste zitting: 
september Londen. 
Blok met twee zegels van 10.- Ft. Op 
de linkerzegel parlementsgebouw en 
Big Ben in Londen; rechterzegel met 
parlementsgebouw in Boedapest; op 
het blok en gedeeltelijk op de zegels de 
'Tower Bridge' in Londen en de 'ket-
ting'-brug in Boedapest; wereldbol. 
7-4-'89. Honderdste geboortedag van 
JanosGyetvai (1889-1967). 
3.- Ft. Portret van deze journalist 
(kranten 'Népszava' en 'Vorös Ka-
tona'); was actief in de Hongaarse 
communistische beweging en Oosten
rijkse, Duitse en Tsjechoslowaakse ar
beidersbeweging; emigratie naar de 
VS, na terugkeer leiding van provincie 
Baranya en later ambassadeur in An
kara. 

IERLAND 
11-4-'89. Transport in Ierland; auto's. 
24 p. 'Silver Stream'. 
28 p. 'Benz Comfortable'. 
39 p. 'ThomondCar'. 
46 p. 'Chambers Car'. 
Postzegelboekjes met driemaal 24 en 
driemaal 28 p., éénmaal 39 en één
maal 46 p. 
11-4-'89. Parken en tuinen. 
24 p. 'Garinish Island', graafschap 
Cork. 
28 p. Nationaal park 'Glenveagh' met 
kasteel en herten. 
32 p. Nationaal park 'Connemara' met 
pony's. 
50 p. 'St Stephen's Green' in de stad 
Dublin. 

JERSEY 
Afbeelding melding 3/208 
24-5-'89. Koninklijk bezoek, mei 
1989. 

£ 1 . - . 'Elizabeth Harbour' in St. Heiier; 
portret van koningin Elizabeth 11, 
7-7-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie/verdere avon
turen van admiraal Philipp d'Auvergne 
(1754-1816). 
13 p. D'Auvergne ontmoet Lodewijk 
XVI, 1786. 
17 p. Bestorming van de Bastille, 
1789. 
23 p. Marie de Bouillon In Navarre, 
1790. 
30 p. Missie vanuit 'Mont Orgueil', 
1795. 
32 p. Hulp aan de Chouans (royalisti-
sche Franse boeren; bijnaam 'chouan' 
= katuil). 
35 p. De laatste 'chouannerie' (op
stand van de boeren onder leiding van 
Cadoudal),1799. 
7-7-'89. Postzegelboekje 'Franse Re
volutie'. 
Totale waarde £6.- . Inhoud 13,17, 
23,30,32,35 p. (alle waarden 
viermaal). 

JOEGOSLAVIË 
September '88. Frankeerzegel. 
2000 dm. Vliegtuig boven wereldbol. 
Oktober '88. 'Vreugde van Europa'; 
schilderijen. 
1000 din. 'De dochter van de schilder' 
(P. Ranosovic). 
1100 din. 'Het meisje met de stro
hoed' (P.A. Renoir). 
Oktober '88. Vijftigste verjaardag van 
de Sloveense academie voor kunsten 
en wetenschappen. 
200 dm. Wapen en zegel van de acade
mie. 
November'88. Folklore. 
200,1000 (tweemaal), 1100 dm. Res
pectievelijk bruiloftsfeest met muzi
kanten, klederdracht uit Kotor en uit 
Voiple, maskers. 
November '88. Antieke kunst; Grieks 
aardewerk. 
200,1000 (tweemaal), 1100 dm. 
November '88. Honderdvijfenzeven-
tigste geboortedag van kardinaal/dich
ter Peter Petrovic Njegas (1813-1851). 
200 din. Portret, klooster, titels van 
werk. 
1000 dm. Portret, mausoleum. 
November '88. Zeventigste verjaardag 
van de staat Joegoslavië. 
200 dm. 'Krsmanovic'-huis m Bel
grado. 
31-12-'88. Olympische spelen, Seoul 
1988; Joegoslavische medaillewin
naars. 
Velletje met acht zegels van elk 500 
din. met centraal een vignet. Respec
tievelijk pistoolschieten vrouwen 
(tweemaal goud, éénmaal brons). 

handbal (brons), tafeltennis (zilver en 
brons), worstelen (zilver), roeien 
(brons), basketbal (tweemaal zilver), 
waterpolo (goud), boksen (brons), 
vignet: gouden, zilveren en bronzen 
medaille. 
December'88. Frankeerzegel. 
170 din. Brievenbus met bloem. 
7-1-'89. Vierhonderdste geboortedag 
van Ivan Gundulic (1589-1638). 
220 din. Portret van deze dichter; op 
achtergrond geboorteplaats Dubrov-
nik. 
23-2-'89. Beschermde diersoorten; 
wilde eenden. 
Strook met 300,2100, vignet, 2200 
din. (tweemaal). Respectievelijk Anas 
platyrhynchos, Anas crecca, WWF*-
embleem, Anas acuta, Anas clypeata; 
gedrukt in vellen met vijf series. 

LIECHTENSTEIN 
5-6-'89. Vissen, II. 
50 r. Esoxluciüs (snoek). 
1.10 F. Saimo trutta lacustris (zeefo-
rel). 
1.40 F. Noemachellus barbatulus 
(modderkruiper). 
5-6-'89. Fauna; WWF*, kleine dieren. 
25 r. Charadnus dubius (plevier). 
35 r. Hyla arborea (groene boomkik
vors). 
50 r. Libelloldes coccajus (vlinder). 
90 r. Putorius putorius (bunzing). 
Alle waarden met WWF-embleem. 

LUXEMBURG 
8-5-'89. Europa-CEPT* 1989; thema 
'kinderspelen' (speelgoed uit vroeger 
tijd). 
12 F. Schilderij 'drie kinderen in een 
park' (kinderen spelen met pluimbal) 
van onbekende meester uit de negen
tiende eeuw (nationaal museum voor 
geschiedenis en kunst). 
20 F. Schilderij 'kind met trommel' van 
onbekende meester uit de zeventiende 
eeuw ('Pescatore'-museum); beide ze
gels met embleem. 
8-5-'89. Herdenkingszegels. 
12 F. Honderdste verjaardag van de 
IPU*; symbolische voorstelling met 
jaartal 1889 in lauwerkrans. 
12 F. Veertigste verjaardag van de 
Raad van Europa; vlag van Europa 
(blauw met twaalf gele sterren) en ge
deelte van de vergaderzaal in het 'Pa
lais de l'Europe' m Straatsburg; getal 
'40', jaartallen 1949-1989. 
8-5-'89. Derde rechtstreekse ver
kiezing van het Europese Parlement. 
12 F. Symbolische voorstelling; em
bleem. 
8-5-'89. Sport; start van de 'Tour de 
France' in Luxemburg. 

9 F. Gestileerde wielrenner, Luxem
burgse vlag als startlijn. 

MADEIRA 
26-4-'89. Europa-CEPT* 1989; thema 
'kinderspelen'. 
80.-e. Vliegeren; embleem. 

MALTA 
Afbeelding melding 3/208. 
25-3-'89. Nieuwe embleem van Malta 
Lm 1. Wapenschild met de nationale 
vlag, stedekroon;, lauwertak (links 
palm-, rechts olijftak) om schild. 
6-5-'89. Europa-CEPT* 1989; kinder
spelen, 
10 c. Jongens met vliegers. 
35 c. Meisjes met poppen; beide ze
gels met embleem. 

MAN 
28-4-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de muiterij op de Bounty. 
13 p. Huwelijk van William Bligh; de 
'Old Onchan'-kerk, 1781. 
16 p. Schepen op ruwe zee. 
30 p. Portret van Peter Heywood en 
Tahiti. 
32 p. De 'Bounty' verlaat het eiland 
Pitcairn. 
35 p. Portret van Fletcher Christian en 
eiland Pitcairn.. 
Blok (zegel op zegel) met 23 p. zegel 
van Pitcairneiland, 27 p. Norfolkei-
land, 35 p. eiland Man; vignet: kaart 
met route van de Bounty van vóór en 
na de muiterij. 
17-5-'89. Europa-CEPT*; thema 'kin
derspelen'. 
13 p. Tweemaal. In samenhang, door
lopend beeld Spelletjes voor buiten 
(touwtjespringen, hinkelen, haasje-
over en andere). 
23 p. Tweemaal. In samenhang, door
lopend beeld. Spelletjes voor binnen 
(bouwen met plastic bouwstenen, bel
len blazen, poppenhuis, pop; alle spel
letjes geplaatst op legpuzzel); alle ze
gels met embleem. 

NOORWEGEN 
Afbeelding melding 4/277. 

OOSTENRIJK 
Afbeelding melding 4/279. 
21-4-'89. Vijftigste sterfdag van de 
schilder Rudolf Jettmar. 
5.- S Schilderij 'Die Malerei' (1904). 
21-4-'89. Stad 'Brück an der Leitha' 
750 jaar geleden gesticht. 
5.- S. Gezicht op de stad naar een gra
vure van Georg M. Vischer (1628-
1696). 
26-4-'89. Honderdste geboortedag 
van Ludwig Wittgenstein (1889-1951). 
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5.- S. Portret van deze filosoof. 
26-4-'89. Tweehonderdvijftigste sterf
dag van de barokbouwmeester Johann 
Michael Prunner (1669-1739) 
5.-S. Kerk der drievuldigheid in Stadl-
Paura. 
26-4-'89. Vijfenzeventigste sterfdag 
van professor Eduard Suess (1831-
1914). 
6.- S. Portret van deze geoloog en po
liticus (van Josef Kriehuber, 1800-
1876); landkaart op achtergrond. 
28-4-'89. Tentoonstelling in Stiernnar-
ken 'mensen en munten en markten', 
Judenburg 1989. 
4.- S. Gezicht op de 'Judenburg' naar 
een kopergravure van Georg IVI. Vi-
scher (1628-1696). 
28-4-'89. Tentoonstelling (neder Oos
tenrijk) in Pottenstein; 'magie van de 
industrie'. 
4.- S. Stoommachine van de 'K.K. 
Landesbefugten Metall-Maschinen-
Waren-Fabrik' van Vinzenz Prick, We
nen (1850). 

PORTUGAL 
Afbeelding melding 4/279. 
26-4-'89. Europa-CEPT* 1989; thema 
'kinderspelen'. 
80.- e. Kind met priktol; embleem. 

ROEMENIË 
Afbeelding melding 4/279. 
Aanvulling melding 4/279 'herden
kingen (cultureel erfgoed)': 50 b., 
1.50, 2.-, 3.-, 4.-, 5.- L. Respectieve
lijk honderdste verjaardag van het 
Roemeens Atheneum, Roemeense 
munt (103-105 jaar na Christus), zes
honderdste verjaardag van de stad Su-
ceava (hoofdstad van de feodale staat 
Moldavië), zeshonderdste verjaardag 
van stadsrechten voor de stad Pite§ti 
(wapen, document, gebouwen), detail 
van zuil van Trajanus in Metopa (113 
jaar na Christus), gouden helm. 
Februari '89. Roemeense tekenfilms. 
50 b. 1.50, 2.-, 3.-, 3.50, 4.-, 5.-
L.'Pin-pin', 'Pataniile Mariei', 'Gore si 
Grigore', 'Cine ride la urma', 'Nova-
cestii', 'Mihaela', 'Harap-Alb', 'Homo-
Sapiens'. 

SAN MARINO 
31-3-'89. Europa-CEPT* 1989; thema 
kinderspelen. 
650 L. Sleetierijden. 
750 L. Hinkelen; beide zegels met em
bleem. 
31-3-'89. 'De natuur, zij is mooi, zij is 

I nuttig, zij i s . . . ' ; winnende tekeningen 
van een door het staatsbedrijf voor fi
latelie en numismatiek in samenwer
king met het blad 'Topolino' uitge

schreven wedstrijd. 
200 L. Vogel op tak. 
500 L. Twee vogels. 
650 L. Landschap met herten. 

SOVJETUNIE 
Afbeelding melding 4/279. 
15-2-'89. Honderdvijftigste geboorte
dag van de Russische componist M.P. 
Mussorgsky (1839-1881). 
10 k. Portret; scène uit de opera 'Bons 
Godunov'. 
28-2-'89. Honderdste geboortedag 
van P.E. Dybenko (1889-1938). 

5 k. Portret van deze militaire leider 
(opperbevelhebber van 1928-1938 in 
Midden-Azië, Povolzhje, het gebied 
van de Wolga en Leningrad). 
6-3-'89. Honderdvijfenzeventigste ge
boortedag van de Oekraïense dichter 
Taras Schewtschenko (1814-1861). 

5 k. Portret. 
15-3-'89. Flora; lelies. 
5,10,15, 30 k. 'Especiosum', 'Afri-
canQueen', 'EclatduSoir', 'WhiteTi
ger'. 

SPANJE 
7-3-'89. 'Pre-Olympica', Barcelona 
1992; toeslagzegels. 

8-I-5 P. Handbal. 
18-1-5 P. Boksen. 
20 -I- 5 P. Wielrennen. 
45 -i- 5P. Paardrijden. 
11-3-'89. Honderdste verjaardag van 
het korps postbestellers. 
20 P. Dienstuniformen uit de negen
tiende eeuw. 

TURKIJE 
Afbeelding en aanvulling melding 4/ 
279'historische werken'; 

1501. Vruchtbaarheidsbeeldje van 
zittende godin met kind (vindplaats 
Hacilar, laat-neolithischeti)d). 

3001. Gegoten godenbeeldjes (vind
plaats Alisar, negentiende/achttiende 
eeuw voor Christus). 

6001. Mensvormige vaas (vindplaats 
Kültepe, achttiende eeuw voor Chris
tus). 
10001. Ivoren beeldje van berggod 
(vindplaats Bogazköy-Büyükkale, veer
tiende eeuw voor Christus). 
8-2-'89. Frankeerzegels; overdrukken 
op type 'portret van Atatürk. 
50op15 l . , 75op10 l . , 150op20 l . 

ZWEDEN 
Afbeelding melding 4/279. 

ZWITSERLAND 
Afbeelding melding 3/209. 
23-5-'89. Pro Patria 1989; thema 'ze
venhonderd jaar kunst en cultuur'; 

Zwitserse beeldkronieken. 
35 -I- 15 c. Kroniek van Bendicht 
Tschachtlan, 1470 (centrale biblio
theek in Zürich). 
50 + 20 c. Berner kroniek van Diebold 
Schilling, 1483 ('Burger'-bibliotheek, 
Bern). 
80 -I- 40 c. Kroniek van Gerold Edli-
bach, 1485-1486 (centrale biblio
theek, Bern). 
90 + 40 c. Luzerner kroniek van 
Diebold Schilling, 1513 (centrale bi
bliotheek Luzern). 
23-5-'89. Europa-CEPT*; thema 'kin
derspelen'. 
50 c. Hinkelen; embleem. 
90 c. Blindemannetje; embleem. 

Buiten Europa 
ALGERIJE 
23-2-'89. Algerije voor 1830. 
2.50, 2.90 en 5.-Dh. 
9-3-'89. Nationale projecten. 
1.-Dh. (viermaal). 
23-3-'89. Algerijnse vliegvelden. 
2.90, 3.30 en 5.-Dh. 

ARGENTINIË 
8-4-'89. Honderdste sterfdag van Don 
Bosco (1815-1888). 
5.- A. Don Bosco afgebeeld voor de 
stad Ushuaia (met kerk). 
8-4-'89. Beeldende kunst; schilde
rijen. 
5.-A. Tweemaal, a. Schilderij 'Blan
cos' van Fernando Fader (1882-1935); 
b. 'Rincón de los areneros' van Justo 
Lynch (1870-1953). 

BENIN 
Afbeelding melding 3/209. 

BHUTAN 
1-12-'88. Wereldaids*dag; opdruk
ken. 
Opdruk 'World Aids Day' op 2, 5 en 10 
nu. 'internationaal jaar van het kind'. 
15-2-'89. Uitgiftedatum melding 1/56 
'Olympische spelen Seoul 1988'; naast 
de al gemelde waarden een zegel van 
50 ch. 

BOPHUTHATSWANA 
11-5-'89. 'Kinderkunst'; tekeningen. 
18 c. Hoenderhaan (Thembi Atong, 13 
jaar). 
30 c. Traditionele grasdakhut (Mu
hammad Mahri, 12 jaar). 
40 c. Moderne wereld met vliegtuigen. 

telefoondraden en huizen met daken 
(Tshepo Mashokwe, 10 jaar). 
50 c. Stadsbeeld (Miles Brown, 13 
jaar). 

BRAZILIË 
10-3-'89. Driehonderdtachtigste ver
jaardag van de rechtbank in de staat 
Bahia, Salvador. 
0.25 Cz. Wapen en voorgevel van het 
'RUI Barbosa'-gerechtsgebouw. 
13-3-'89. Jaar van de openbare biblio
theek. 
0.25 Cz. De bibliotheek in Bahia, Sal
vador (opgericht in 1811); detail van 
de gebeeldhouwde hoofddeur. 
20-3-'89. Twintigste verjaardag van de 
ECT (post en telegraaf onderneming). 
Blokje met viermaal 0.25 Cz. Respec
tievelijk POST GRAMA (faxsysteem), 
EMS (expresse postdienst), SEDEX 
(bestelling van pakketpost tot 20 kg. 
per vliegtuig binnen twee dagen), CEF 
(postspaarbank; hand werpt munt in 
apparaat). 
23-3-'89. Brazilië, wereldkampioen 
formule I autoraces in 1988. 
Blokje met zegel van 2.- Cz. Op de 
zegel wereldkampioen Ayrton Senna 
met opgestoken hand; op het blok 
Senna in zijn formule 1 -wagen 'Ma-
cLaren'. 

BRUNEI 
1-4-'89. Hulp aan de Palestijnen. 
20 s. Duif vliegt uit kooi. 
75 s. Landkaart, Palestijnse vlag. 
S 1 . - . Rotskoepelmoskee in Jeruza
lem. 

BURKINA FASO 
7-4-'89. Strijd tegen SIDA*. 
120 F. 

CANADA 
22-3-'89. Verkenning van Canada; het 
noorden. 
Blokje met viermaal 38 c. 
a. Matonabbe (1737-1782), leider van 
de 'Chipewyan'-lndianen en van Sa
muel Hearne's expeditie naar de 'Cop-
permine'-rivier (1770-1772); verken
ning noordwaarts. 
b. Sir John Franklin (1786-1847), ont
dekkervan de noordwestelijke door
gang; gevonden sporen van Franklins 
expeditie. 
c. Joseph Burr Tyrrell (1858-1957), 
verkenning van de 'Barren Lands'; 
nieuwe ontdekking van Tyrrell (weten
schappelijk glaciaal onderzoek). 
d. VilhjalmurStefansson (1879-1962), 
ontwikkelde de 'fnendly Arctic'-theo-
rie; Stefansson temidden van het pool
ijs. 
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CISKEI 
8-6-'89. Zoetwatervis; forellenkweek. 
18 c. Kunstmatige bevruchting; door 
druk op de buikwand wordt kuit bij de 
regenboogforel afgestreken. 
30 c. Bevruchte eitjes. 
40 c. Regenboogforellen van vijf we
ken oud. 
50 c. Volwassen mannetje. 

DJIBOUTI 
Afbeelding melding 4/281. 
Emissie melding 3/210 'vijfentwintig
ste verjaardag van het Institut de Droit 
des Pays d'Expression Frangaise' Is af
gelast. 
5-3-'89. Landschappen. 
Overdruk van 70 F. op 2 F. 
5-3-'89. Werelddag van de telecom
municatie. 
Overdruk van 70 F. op 150 F. 

ETHIOPIË 
27-3-'89. Vijfentwintigste verjaardag 
van de ESL (Ethiopian Shipping Li
nes). 
0.15, 0.30,0.55 en 1 . - Birr. Vier ver
schillende afbeeldingen (driemaal een 
schip), embleem. 

FILIPPIJNEN 
19-10-'88. Vijftigste verjaardag van 
stadsrechten voor Bacolod. 
1.-P. 
19-10-'88. Hulpverlening aan het kind. 
Strook van vijfmaal 1.- P Respec
tievelijk borstvoeding, gewichtscon
trole, inenten, orale vochttoedlening, 
hulp aan gehandicapte kinderen. 
19-10-'88. Olympische spelen Seoul 
1988. 
Blok met viermaal 5 50 P. Respec
tievelijk judo, gewichtheffen, basket
bal, schieten. 

INDONESIË 
6-3-'89. Fauna 1989, WWF*; Pongo 
pygmaeus(orang-oetan). 
75,100,140, 500 R. Vier verschil
lende afbeeldingen van Pongo pyg-
maeus met en zonder jong; embleem 
WWF. 

ISRAËL 
Afbeelding melding 4/283. 
30-4-'89. Herdenking gevallen strij
ders bij Har Hatayassim. 
0.50 NIS. Monument voor de gevalle
nen van de Israëlische luchtmacht 
30-4-'89. UNICEF*. 
0.90 NIS. Lachend kind achter half 
open deur; embleem UNICEF op tab. 
30-4-'89. Frankeerzegel serie 'archeo
logie in Jeruzalem'. 
0.10 NIS. Reliëf, einde van de periode 

van de tweede tempel (100 jaar voor 
Christus). 

IVOORKUST 
25-2-'89. Geschiedenis van het geld. 
50 en 195 F. 
April '89. Dag van de postzegel 1989. 
155 F. Zegel op zegel. 

JAPAN 
20-1-'89. Nationale schatten, VI. 

60 yen. Zilveren 'Tokmshuryomon'-
pot ('Todai-ji'-tempel, achtste eeuw). 
100 yen. Bronzen beeld 'Yakushinyo-
rai' ('Horyu-ji'-tempel, zevende eeuw). 
13-2-'89. Oku-No-Hosomischi, IX (il
lustraties bij haiku's). 
60 yen. Viermaal. Tweemaal twee ze
gels in samenhang 
a. 'Nata-dera-tempel en b 'maanlicht'; 
beide met gekalligrafeerde haiku van 
Basho. 

KOREA NOORD 
Afbeelding melding 11/815/'88. 
12-8-'88. Schepen. 
10,20,30,40 ch. Respectievelijk 'the 
floating crane (5-28)', vrachtschip 
'Hwanggumsan', vrachtschip 'Chang-
jasan Chongnyonho', passagiersschip 
'Samjiyon'. 
30-8-'88. Bezoek van president Kim II 
Sung aan de volksrepubliek Mongolië. 
10 ch. President Kim II Sung en Jam-
byn Batmunkh (voorzitter van het pre
sidium van de 'Great People's Khural' 
van Mongolië). 
1-11-'88. Kampioenen Olympische 
winterspelen Calgary 1988. 
10,20,30,40 ch. Respectievelijk 
sk iën- Pirmin Zurbnggen (Zwitser
land) , schaatsen - Yvonne van Gennip 
(Nederland), skispnngen - Matti Nykä-
nen (Finland), ijshockey (Sovjetunie). 
Blokje met 80 ch. Kunstrijden - Kata
rina Witt (DDR). 

KOREA ZUID 
Afbeelding melding 1/58. 
15-11-'B8. Serie muziek, IV. 
80 w. Tweemaal, a 'Kagopa' (heim
wee); muziek van Kim Dong-jm, tekst 
van Lee Eun-sang; b. 'Songuja' (pio
nier); muziek van Cho Doo-nam; tekst 
van YoonHae-young. 
1-12-'88. Nieuwjaarsgroeten. 
80 w. 'Nolttwigi' (spelletje met wip, 
waarbij twee meisjes beurtelings op 
uiteinden opspringen). 
20-12-'88. Olympische spelen Seoul 
1988 een succes. 
550 w. Stadion tijdens openingscere
monie. 
27-3-'89. Muziek, V; nationale balla
den. 

80 w. Tweemaal, a. 'Airang' (ballade 
die gezongen werd tijdens de Japanse 
overheersing); in doek gehulde vrouw, 
bergen, tekst; b. 'Doraji-taryong' (ge
componeerd volgens de pentatoniek = 
vijftoonssysteem); bloemen, bergen, 
tekst. 

KUWAYT 
30-3-'89. Vijfde conferentie van de 
maatschappij voor tandheelkunde. 
50,150en250fi ls. Embleem. 
7-4-'89. Wereldgezondheidsdag. 
50,150en250fi ls. Embleem. 

MACAU 
Afbeelding melding 4/283. 

MADAGASCAR 
Aanvulling melding 12/901/903 'be
roemde musici': gemelde waarden met 
respectievelijk Carl P.E. Bach, Frans 
Schubert, Georges Bizet, Claude De
bussy, George Gershwin, Elvis Pres
ley, Rimski Korsakov. 
Aanvulling melding 3/210 'met uitster
ven bedreigde Insekten'; wetenschap
pelijke namen van gemelde waarden; 
respectievelijk Tragocephala crassicor-
nis, Polybothris symptuosa, Euchroea 
auripigmentata, Stellognata maculata; 
alle zegels met WWF*-embleem. 
1988. Transport; auto's en locomo
tieven. 
80,250,270,350,1500, 2500 F., 
blok van 2500 F. 
10-2-'89. De vrouw m de schilder
kunst 
20, 80 (tweemaal), 100, 250 F, blok 
van 550 F. 
Zonder datum. Mineralen. 
80 en 250 F. 
Zonder datum. Landschappen. 
5, 20,80 (tweemaal), 250 en 550 F. 

MALI 
Afbeelding melding 4/283. 
Aanvulling melding 3/210 'foyers amé-
liorés'; 
5 en 25 F. Tonvormige kachel, ge
deelte landkaart, groen blad; tekst 
'vooreen groen Mali'. 
10 en 100 F. Kachel en bomen; tekst 
idem. 

MAURETANIË 
15-12-'88. Tiende verjaardag van de 
FIDA*. 
35 um. 
20-12-'88. Eerste verjaardag van 'Port 
de l'Amltié' (haven van Nouakchott). 
24 um. 

MONTSERRAT 
November '88. Bezoek van prinses 

Alexandra van Kent. 
Opdruk 'HRH Princess Alexandra's vi
sit/November 1988' op frankeerzegels 
'schelpen'; overdruk van 40 c. op 55 
c . , 9 0 c . o p $ 1 . - , $ 1 . 1 5 o p $ 3 . - , $ 
1.50 op $5 . - . 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Afbeelding melding 4/283. 

NIEUWCALEDONIË 
23-3-'89. Flora. 
80 F. Parasaitaxus ustus. 
90F.Tnstaniopsisguillainii. 

NIGER 
29-3-'89. Dertigste verjaardag van de 
IMO. 
100 en 120 F. 
14-4-'89. Vijftiende verjaardag van de 
machtsovername door de F.A.N. 
85 en 110 F. 

NORFOLK EILAND 
28-4-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de muiterij op de Bounty (zie 
Man). 
5,39,42 c., $1 -; blok (zegel op ze
gel) met drie waarden en een vignet. 

PANAMA 
Afbeelding melding 6/454/'88 
29-12-'88. Kerstzegels 1988. 
0.17 B. De maagd met het kind ont
vangt geschenken. 
0.35 B. St Jozef met het kind 
O 45 B. De maagd 'van de rozenkrans' 
metst. Dominicus. 
31-1-'89. Honderdste sterfdag van 
San Juan Bosco (Don Bosco). 
0.10 B. Portret. 
0.20 B De 'Basilica Menor'; Don Bo
sco omnngd door kinderen. 
17-3-'89. Olympische zomerspelen 
Seoul 1988. 
0.17 B. Atletiek; Brazilië gouden me
daille. 
0.25 B. Worstelen; Hongarije goud. 
0.35 B. Boksen, Colombia brons. 
0.60 B. Gewichtheffen; Turkije goud. 
Alle afbeeldingen met gemelde sport 
en medaille. 

PARAGUAY 
5-1-'89. Pre-Olympische spelen, Bar
celona 1992. 
I.-Gs. RicardoZamora (Spanje), zil
veren medaille voetbal. Olympische 
spelen Antwerpen 1920. 
2.- Gs. Drie ruiters (Spanje), gouden 
medailles'Prize of the Nations', Olym
pische spelen Amsterdam 1928. 
3.- Gs. Angel Leon (Spanje), zilveren 
medaille pistoolschieten. Olympische 
spelen Helsinki 1952. 
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5.- Gs. Velorio, Diaz, Martinez en Mi-
sione (Spanje), zilveren medailles ka
novaren, Olympischespelen Montreal 
1976. 
Velletje met vier zegels van 60.- Gs. en 
vijf vignetten. 
Zegel: Fernandez Ochoa (Spanje), 
gouden medaille slalom, Olympische 
spelen Sapporo 1972. 
Vijf vignetten: a. Morelras Lopez 
(Spanje), zilveren medaille ruitersport 
'Prize of the Nations', Londen 1948; b. 
Gorostequi en Millet (Spanje), zilveren 
medailles zeilen 470-klasse, Montreal 
1976; c. Abascal en Nogter (Spanje), 
gouden medailles zeilen Flying Dutch
man, Lake Placid 1980; d. Dorestes en 
Molina (Spanje), gouden medailles 
zeilen 470-klasse, Los Angeles 1984; 
e. standbeeld van Columbus in Barce
lona en tekst 'jaar van de grote w/ereld-
evenementen, Spanie 1992'. 
Blok met zegel van 100.-Gs. 'Nou 
Camp'-stadlon in Barcelona en de dis
cuswerper van Myron; op het blok 
standbeeld van Columbus in Barcelona 
en lijst van Spaanse Olympische me
daillewinnaars van 1920-1984; emble
men van Olympische spelen Barcelona 
'92 en viering 500 jaar Amerika. 
7-1-'89. Ruimtevaart; ruimtestation 
Columbus. 

Velletje met vier zegels van 60.- Gs. en 
vijf vignetten. 
Zegel: Ruimtestation Columbus en 
tekst 'Columbus - modulo autonome 
recuperable(MTTF)'. 
Vignetten: a. Europees platform Eu-
reca; b. PPF (Polar Platform); c. ruim-
tevaartstatlon/Nasa; d. ruimtestation 
Columbus; e. embleem van de viering 
'500 jaar ontdekking van Amerika' en 
tekst 'technieken ontwikkeling van het 
internationale ruimtestation Columbus 
(ESA) ten tijde van de viering van de 
vijfhonderdste verjaardag van de ont
dekking van Amerika door Columbus, 
twintigste/eenentwintigste eeuw. 
Zegel en vignetten met embleem van 
de viering. 
10-1-'89. Olympische winterspelen; 
opdrukzegels. 
0.25, 0.50,1.- , 2.-, 3.-, 4.-Gs. Op
druk op emissie 'Olympische winter
spelen Sarajevo, I (1980)' van em
bleem van de spelen in Albertville 
(Frankrijk), jaartal 1992 en Olympische 
ringen. 

PERU 
27-1-'89. Carretera Marginal de la 
Selva (belangrijke internationale ver
bindingsweg inde Selva). 

70.-1. Routekaart. 
10-2-'89. Geschiedenis; 1681. 

230.-1. Wapen met kroon, zullen, 
bootje met zeil. 

PITCAIRN EILANDEN 
28-4-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de muiterij op de Bounty (zie 
Man). 
Blok (zegel op zegel) met 35 p. van 
eiland Man, 39 c. van Norfolk Eiland, 
90 c. van Pitcairn Eilanden; vignet: 
kaart met route van de Bounty van 
vóóren na de muiterij. 

POLYNESIË 
Afbeelding en correctie melding 4/283 
'kopra-industrie': waarden van 55 en 
70 F. 

RWANDA 
15-2-'89. Geneeskrachtige planten. 

5 F. Plectranthus barbatus (in
heemse naam Igicunshu). 
10 F. Tetradenia riparia (Umura-
vumba). 
20 F. Hygrophila auriculata (Buganga-
bukari). 
40 F. Datura stramonium (Rwiziringa). 
50 F. Pavetta ternifolia (Umumena-
Mabuye). 

EL SALVADOR 
15-3-'89. Jaar van promotie filatelie, 
III. 
25 c. Embleem van de vereniging voor 
postzegelverzamelaars (loep boven 
denkbeeldige postzegel). 

SAOEDIARABIË 
8-8-'88. Uitgiftedatum, afbeelding en 
aanvulling melding 12/903/'88 'fran-
keerzegel': 50 en 150 h. Wapen van de 
'Umm Al-Qura'-universiteit in Mekka. 
16-10-'88. Wereldvoedseldag (FAO*). 
50 en 75 h. Korenaar en FAO-em-
bleem. 
9-11-'88. Uitbreiding van de 'Qibla-
tayn'-moskee in Medina. 
50 en 75 h. De moskee met links detail 
van de rotskoepelmoskee in Jeruzalem 
en rechts de heilige Ka'aba' in 
Mekka. 

SENEGAL 
24-11-'88. Zevende internationale 
jaarbeurs in Dakar (melding 2/132 
'oudeprentbriefkaarten'). 
20,145,180, 200 F. Senegal rond 
1900 op prentbnef kaarten. 
15-2-'89. Toerisme; hotels. 
10, 80,100 en 350 F. 
11-3-'89. Toerisme; badplaatsen. 
130,140,145 en 180 F. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
Afbeelding melding 4/284. 

ST. VINCENT 
23-12-'88. Uitgiftedatum melding 1/60 
'kerstmis 1988, Walt Disney'. 
20-1-'89. Uitgiftedatum melding 3/211 
'INDIA 89, Walt Disney'. 

ST. VINCENT GRENADINEN 
23-12-'88. Uitgiftedatum melding 3/ 
211 'INDIA89, Walt Disney'. 

SURINAME 
21-3-'89. Paasweldadigheidszegels 
1989. 

60 -1- 30 c. Hongaars altaarstuk 
(vleugel) van Tamas van Koloszvar 
(1427) met afbeelding van 'de kruisi
ging'. 
105 -1- 50 c. Middenstuk van het altaar 
met afbeelding van 'wonderen in ver
band met voedsel'. 
110 -I- 55 c. Hongaars altaarstuk 
(vleugel) van schilder met initialen 
'MS'; afbeelding 'taferelen van het lij
den van Christus'. 

TOGO 
28-5-'88! Industrie (zie melding 6/ 
454/455). 
Gewijzigde waarden van 125,165, 
195, 200 en 300 F. 
28-5-'88l Vijftiende verjaardag van de 
'Sarakawa'-aanslag. 
10,80,125 F. 
30-7-'88. Nieuwe uitgiftedatum en ge
wijzigde waarden melding 6/454/455 
'vijfentwintigste sterfdag van president 
John Kennedy'. 
125,165,180 F.; blok van 750 F. 
30-11-'88. Haardracht. 
80,125,170,180, 500 F. 

TRANSKEI 
20-4-'89. Handenarbeid; gevlochten 
manden en gebruiksvoorwerpen. 
18 c. Islthebe (matje), ingobozl 
(mandje), isitya (drinkbeker). 
30 c. Ingobozl en isitya. 
40 c. Isitya en umngqunqu (tabaks
mandje). 
50 c. Isithebe en Isitya. 

TUVALU 
1988. Kerstmis 1988. 
15,40,60 c. Respectievelijk Maria, 
Jezus, Jozef. 

VANUATU 
5-4-'89. ESCAP. 
20, 45, 55, 200 V. 
Zonder datum. Vliegtuigen. 
20, 45, 55, 200 V. 

VENDA 
5-4-'89. Inheemse dansen. 
18 c. 'Domba'-dans (afsluitend onder

deel van de initiatie = inwijdingsperi
ode). 
30 c. 'Tshinzerere' (dansspelletje voor 
jongens en meisjes). 
40 c. 'Malende' (dans bi| vele gelegen
heden waarbij sorghumbier gedronken 
wordt). 
50 c. 'Malombo' (dans bij ziekte om 
boze geesten uit te drijven; de Inlei
dende dans bij de Malombo, de 
'tshele', wordt begeleid door ratels). 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 
6-3-'89. Tiende dag van de boom. 
50,100 en 250flls. Respectievelijk 
'ghaf'-boom, palmboom, dahlia. 
21-3-'89. Nationale kunstfestival. 
50 en 250 fils. Arabische tekst. 

VERENIGDE NATIES 
Afbeelding melding 4/284. 
21-4-'89. 'Wereld weer wacht'; weer
kaarten met tekst respectievelijk 
'World Weather Watch','Veille Météo-
rologiqueMondiale', 'Weltweiter 
Wacht'. 
US$ 0.25. Stormsysteem dat zich ver
plaatst van de 'Chesapeake Bay' naar 
de Atlantische Oceaan, juli 1987 (gere
gistreerd door het NOAA-10 'polar or-
bitlng'-rulmtevaartuig) 

I US$ 0.36. Tyfoon Abby In het noord
westelijke gebied van de Stille Zuidzee, 
september 1986 (geregistreerd door 
GMS-3, meteorologische satelliet van 
Japan). 
Zw. Fr. 0.90. Europa onder invloed 
van polaire luchtstromingen, maart 
1985(N0AA-9). 
Zw. Fr. 1.10. Oppervlaktetemperatu-
ren van zee, ijs en land rond het Katte
gat tussen Denemarken en Zweden, 
februari 1986 (NOAA-9). 
0. Sh. 4 Middellandse-Zeedepressie 
bepaalt weer in de Alpen, september 
1982 (metingen verricht tijdens 
ALPEX, onderdeel van GARP: Global 
Atmospheric Research Programme). 
0. Sh. 9.50. Voorspelling op korte ter
mijn van neerslag in Japan (waargeno
men door JMA: Japan Meteorological 
Agency). 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
4-4-'89.Tweehonderdste verjaardag 
van het Huis van Afgevaardigden. 
25 c. Marmeren klok van Carto Fran-
zoni ('Car of History') en standbeeld 
van Kilo (muze van de geschiedenis) 
die zich bevinden boven de noordelijke 
ingang van de 'Statuary Hall' in het 
Kapitool. 
6-4-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Senaat. 
25 c. Vergulde adelaar en wapenschild 
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die zich bevinden boven de zetel van 
de vice-president in de oude senaats
kamer van het Kapitool 
7-6-'89. Serie 'belangrijke Amerika
nen'. 
$1. - . John Hopkins. 
10-6-'89. Seriesport; baseball. 
25 c. Portret en spelmoment van de 
linkshandige baseballspeler Lou Geh
rig (bijnaam- 'Iron Horse'). 

WALLIS EN FUTUNA 
13-4-'89. Waterkrachtcentrale. 
25 F. 

ZUIDAFRIKA 
1-4-'89. Toegevoegde »/aarde fran-

(vervolg van pagina 346) 

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

143. PHILATELISTENVERENIGING 
'BOXMEER EN OMSTREKEN' 
Secr.: H.C.M.A.M. Kennis, van Gro-
tenhuisstr. 7,5831 GL Boxmeer, tel. 
08855-71842. Bijeenkomsten Ie 
maandag en 3e donderdag van de 
maand in hotel Van Diepen, Spoor-
straat74. Boxmeer, aanvang 20.15 
uur, zaal open 19.00 uur. 

145. PHILATELISTENVERENIGING 
'NOVIOPOST' 
Secr. J.M. Rijsdijk, Postweg 37, 
6523 KR Nijmegen, tel. 080-221596. 
Ledenadm : mw. J.A. Dassel-
Nienhuis, Pandastraat 28,6531 VD 
Nijmegen, tel. 080-552698. Rondzen-
ding: K.W.C, van Harten, Luipaardstr, 
14,6531 PSNijmegen,tel. 080-
550316. Bijeenkomst op 2 juni in het 
vi/ijkcentrum 'De Klokketoren', Burg. 
Slotemaker de Bruïneweg 270 (hoek 
Munlweg), Nijmegen. 

keerzegels; flora 'succulenten' (vet-
planten). 
18 c. Faucariatigrina. 
3-5-'89. Nationaal beweidingsplan. 
18 c. Dooroverbeweiding en ontbos
sing tot woestijn ontaard land. 
30 c. Geen vegetatie of dierlijk leven 
tengevolge van weggespoelde vrucht
bare grond en ravijnvorming 
40 c. 'The helping hand'; betonnen 
keerwal met licht begroeid land. 
50 c. Resultaat van beweidingsplan; 
vruchtbaar land. 

ZUIOWEST-AFRIKA 
18-5-'89. Vijfenzeventig jaar lucht
vaart. 

146. AMBACHTSE FILATELISTEN 
VERENIGING 
Secr.: T.J. de Bruijn, Prins Hendrik
straat 39, 3341 XR Hendrik Ido Am
bacht, tel. 01858-16327. Dir. rond-
zendverkeer: W. Alderliesten, Beatrix-
singel 26, 3341 XA Hendrik Ido Am
bacht, tel. 01858-15827. Bijeenkom
sten elke 3e maandag van de maand in 
het dorpshuis 'De Schoof', aanvang 
20.00 uur. 

150. PHILATELISTENVERENIGING 
"T FAKTEURKE' MERGELLAND 

Secr.: H J Raes, Schalenboschweg 
37, 6343 ED Klimmen, tel. 04459-
2797. Rondzending: M. Winthagen, 
Jaagveld 4,6343 CW Klimmen, tel. 
04459-1941. Bijeenkomsten op zon
dag 21 mei van 14.00-17.00 uur in 
S.G.S. Stella Mans, Veeweg 2, Meers-
sen en dinsdag 30 mei van 19.00-
23.00 uur in 'Op d'r Plats', Houtstraat 
25, Klimmen. 

167. EERSTE NEDERLEKSE 
POSTZEGELVERENIGING E.N.P.V. 
Secr.: D. van Boudestein, Wilhelmi-
nastr. Ia, 2941 GA Lekkerkerk. Rond
zending: H.v.d. Berg, Bilderdijkhof 64, 
2941 GD Lekkerkerk. Bijeenkomsten 
elke tweede dinsdag van de maand in 
de kleine zaal van Amicitia, Lekker
kerk, zaafopen 19.00 uur. 

18,30,40,50 c. Respectievelijk 
Beechcraft 1900, Ryan Navion, Jun
kers F13, Pfalz-dubbeldekker. 
Miniatuurvelletje met verkoopprijs van 
1.50 R. (inclusief een toeslag die be
stemd IS voor promotie van nationale 
en internationale postzegeltentoonstel
lingen); afbeelding van de Pfalz-dub
beldekker, embleem van de postzegel
tentoonstelling 'Wanderers 101'. 

*: Gebruikte afkortingen 
AIDS Acquired Immune Deficiency 

Syndrome = SIDA 
CEPT Conférence Européenne des 

Administrations des Postes 
et des Telecommunications 

Het Nederlandse PTT Museum in 
Den Haag bestaat in de loop van 
1989 zestig jaar. Gezien dit kroon
jaar wil het museum nog eens ex
tra de aandacht vestigen op de ge
varieerde en omvangrijke collectie 
die het in huis heeft. 
Nog tot en met 11 juni aanstaande 
is in de zaal Postwaarden Neder
landeen kleine tentoonstelling In
gericht van Nederlandse post-
waardestukken uit de periode 
1881-1976. Deze verzameling is 
door PTT Post aan het museum 
geschonken. De officiële over
dracht vond plaats op 18 mei j l . , 
tijdens de viering van het zestigja
rig bestaan van het PTT Museum. 

FAO 

IFAD 

IPU 

SIDA 

UIP 

UIT 

UNICEF 

WWF 

Food and Agnculture Organi
zation 
International Fund for Agri
culture Development = FIDA 
Inter Parlementaire Unie = 
UIP 
Syndrome d'lmmuno-Dé-
pression Acquise = AIDS 
Union Inter Parlementaire = 
IPU 
Union Internationale des Te
lecommunications 
United Nations International 
Children's Emergency Fund 
World Wildlife Fund 

Sinds 1 mei jongstleden wordt in 
verschillende Nederlandse steden 
een jubileumstempelvlag gebruikt. 
Verder komt er uiteraard ook nog 
een jubileumtentoonstelling, 
waarin oude tijden tot leven zullen 
worden gebracht. 
Spectaculair is de in het vorige 
nummer van 'Philatelie' al aange
kondigde ballonvaart; op 20 mei 
vertrekt het luchtvaartuig vanaf 
het Haagse Malieveld. 
U vindt het PTT Museum in de 
Zeestraat 82 in Den Haag. Het mu 
seum is van maandag tot en met 
zaterdag van 10 tot 17 uur ge
opend en op zon- en feestdagen 
van 13 tot 17 uur. 

ptt museum 
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PTT Museum zestig jaar 
jubileumtentoonstelling 
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Wij lazen 
vooru 
Revolutionaire stortvloed 
Het filatelistisch geweld waar
mee in Frankrijk de viering van 
de tweehonderdste verjaardag 
van de Revolution Frangaise 
gepaard gaat overtreft alles 
wat we tot nu toe op dit gebied 
hebben gezien. 
Het begon rustig, met de be
scheiden frankeerzegels (al 
dan niet met aanhangsel) die 
in 1987 en 1988 uitkwamen. 
Maar nu zien we in een niet bij 
te houden tempo de verschij
ning van losse zegels, nog
maals diezelfde zegels (maar 
dan in strip met aanhangsel) 
en een bepaald niet goedkoop 
blokje dat gekoppeld aan een 
toegangskaartje wordt ver
kocht. Om dat alles te vervol
maken komt er ook nog eens 
een reeks van vijf postwaarde
stukken uit waarop de zegels 
uit de strip 'Panorama van Pa
rijs' individueel voorkomen. En 
dan spreken we nog maar niet 
van alle eerstedagenveloppen 
en de veelheid van stempels 
die op de tentoonstelling ge
bruikt zullen worden. 
De Parijse uitgever Cérès 
heeft nu al een speciaal al
bumpje aangekondigd waarin 
alle b/cenfena/rezegels met 
eerstedagafstempeling zullen 
voorkomen. Het kost de lieve 
prijs van 795 Franse frank, dat 
wil zeggen zo'n 275 gulden. 

Aandacht voor 
klassiek 
Te zelfder tijd wordt in de 
Franse bladen gelukkig ook 
veel aandacht besteed aan de 
'klassieken'. Timbroscopie 
van maart jl. heeft een uitge
breid artikel over de Bordeaux
uitgaven met veel informatie 
over de kleurvanëteiten. Echo 

de la Timbrologie van de
zelfde maand heeft een bij
drage over de 1 frank vermil
joen van 1 januari 1849, met 
prachtige illustraties van blok
ken en brieven die voor de 
doorsnee verzamelaar inmid
dels onbereikbaar zijn gewor
den. 
Timbroscopie, dat in maart 5 
jaar bestond en zijn lezers der
halve op verzoek een speciale 
verjaarskaart met een eigen 
bijzonder stempel toestuurde, 
blijft ook aandacht schenken 
aan het verzamelen van emis
sies gewone frankeerzegels. 
In het aprilnummer wordt de 
bescheiden reeks Marianne
zegels van Muller van 1955 
onder de loep genomen. De 
zes hoofdnummers van deze 
serie blijken goed te zijn voor 
een zeer omvangrijke collec
tie, dat wil zeggen: wanneer 
alle typen, carnets, opdrukken 
voor Reunion en Algérie en 
een veelheid van postwaarde
stukken daarbij worden betrok
ken. Een maand eerder werd 
aandacht geschonken aan het 
verzamelen van semimoder
nes op brief, altijd een aantrek
kelijke manier van verzamelen 
die bovendien ruimte geeft aan 
eigen initiatief. 

King Edward VII 
Het Engelse blad Stamps, 
heeft de toevoeging and Prin
ted Matters laten vallen; het 
concentreert zich  bij een 
nieuwe uitgever weer uitslui
tend op de filatelie. Het blad 
brengt een diepgaande studie 
over de voorbereidingen die 
na de dood van koning Ed
ward VII moesten worden ge
troffen voor het ontwerpen en 
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Timbroscopie 
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'et Franse blad Timbroscopie bestond vijf jaar  en dat wilde de redactie weten ook, 
oals deze kaart met stempel 5e Anniversaire Timbroscopie bewijst 

vervaardigen van zegels met 
daarop de nieuwe koning Ge
orge V. Deze laatste, een ac
tief filatelist, liet zich daarbij 
niet onbetuigd. Te zelfder tijd 
wilde men af van het dure con
tract met drukker De la Rue, 
hetgeen allemaal voor nogal 
wat verwarring zorgde. 
Stamp Magazine van april 
meldt overigens dat Walsall 
Security Printers, die al veel 
postzegels drukte (onder an
dere voor de Falkland Eilan
den), nu ook is ingeschakeld 
bij de produktie van de ge
wone Britse frankeerzegels. 
In Engeland is de privatisering 
van de PTT veel verder gevor
derd dan bij ons, want de aan
delen van British Telecom zijn 
nu verkocht aan het publiek. 
Dat staat eveneens te gebeu
ren bij de pakketpostdienst, 
maar de plannen om ook de 
briefpost te privatiseren gaan 
niet door. De vriendelijke 
dame, wier portret op alle post
zegels van de Royal Mail staat 
weigert haar beeltenis af te 
staan aan een vennootschap 
waarvan de aandelen pu
bliekelijk worden verkocht. 

Nuttige adressen 
Veel verenigingsbladen zor
gen ervoor dat de leden de be
langrijkste Clubadressen regel
matig onder ogen krijgen. Het 
blad van postzegelvereniging 
Philatelia uit Huizen gaat nog 
een stapje verder: in elk num
mer worden adressen die van 
algemeen filatelistisch belang 
zijn afgedrukt. Zo weten de le
den precies waar ze de Filate
listische Dienst, het PTT Mu
seum, de Nederlandse Bond 
van FilatelistenVerenigingen, 
het plaatselijke filatelieloket 
en... het maandblad Philatelie 
kunnen vinden. Een prima initi
atief. 

Lezen geeft plezier 
In de vorm van een vervolgver
haal geeft Postzegelvereni
ging ZeeuwsVlaanderen aan
dacht aan de Belgische PP en 
PDstempels voor kranten en 
drukwerk. Voor deze grens
provincie ongetwijfeld een on
denwerp met ruime belangstel
ling. Het eerste artikel is opge
nomen in het decembernum
mer 1988; het vervolg staat in 
het januarinummer 1989. 

Het kwartaalmaandblad van 
de vereniging ZuidwestPaci
f ie van januari jongstleden 
(nummer 83) is gevuld met in
formatie over het verzamelge
bied Nederlands NieuwGui
nea. Onder meer wordt (op
nieuw) een poging onderno
men om te komen tot de juiste 
oplage en verkoopcijfers van 

de UNTEAzegels, een onder
werp waarover na meer dan 
vijfentwintig jaar nog steeds 
veel tegenstrijdigheid blijkt te 
bestaan. 

Mail Art (kunst per post) bnef, getiteld 
'Marie Claire 1964' (collectie A Revel) 

Mail Art \s heel erg 'in'. Dit kan 
zeker worden afgeleid uit een 
tentoonstelling, die in de afge
lopen maanden werd gehou
den in het Parijse postmu
seum. Er is daar onder de 
naam Coups d'Envois (ver
taald zoiets als 'verrassende 
zendingen') een tentoonstel
ling van deze kunstwerken te 
zien geweest. 
Onder Ma///4/t worden ver
staan wonderlijke, als poststuk 
verzonden werkstukken van 
kunstenaars. Sommige van 
de makers zijn heel bekend: 
Cocteau, Dali, Miro, Tinguely. 
NRC Handelsblad van 15 fe
bruari jongstleden besteedde 
aandacht aan deze kunstvorm. 
Daarbij werd een soort maxi
mumkaart afgebeeld, die ook 
als Mail Art was verstuurd. 

De studiegroep Velrandbij
zonderheden kijkt in zijn blad 
van februari jongstleden (num
mer 49) niet alleen in verwon
dering terug op het twaalfen
eenhalfjarig bestaan, maar 
ook op de gestadige groei van 
het ledenaantal en het verheu
gende feit dat er een kern van 
trouwe leden is. Gefeliciteerd 
en nog vele jaren! 

Twee buitenlandse artikelen in 
februari zijn bijzonder de 
moeite waard. Het blad van de 
Luxemburgse Bond, Le IMoni
teurdu Collectionneur, geeft 
op ter zake kundige wijze een 
overzicht van de katapult
vluchten, in de jaren 1929 tot 
eind 1935 gelanceerd door de 
'Bremen' en de 'Europa'. Het 
artikel behelst vooral de vluch
ten waarmee post uit Luxem
burg kon worden meegege
ven, maar het berust op basis
informatie die ook voor andere 
landen dan Luxemburg van 
betekenis is. 
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Nieuwe 
postzegelboekjes 

Samenstelling: 
W.M.A. de Rooy 
Postbus 1051 
5140 CB Waalwijk 

Algerije 
Op 26 januari verscheen in Alge
rije een postzegel van 1.00 DA 
met als afbeelding een gezicht op 
Constantine. Vijf van die zegels 
vormen de inhoud van een postze
gelboekje. 

Guernsey 
Op 28 februari verschenen er op 
Guernsey twee postzegelboekjes, 
respectievelijk van £ 1. en van 
£ 1.20. Het kaftje van het eerste 
boekje toont de Town Churcli in 
St. Peter Port; het boekje bevat 
vier zegels van 12 p., drie van 
18 p., één van 6 p. en één van 
4 p. Het tweede boekje geeft een 
afbeelding van de St. Barnabas 
Church in dezelfde stad en bevat 
vier zegels van 12 p en vier van 
18 p. Alle zegels tonen mooie 
plekjes van dit Kanaaleiland. 

Vliegveld Guernsey vijftig jaar 
Op 5 mei 1939 werd het vliegveld 
op Guernsey in gebruik genomen. 
Sinds dat jaar is er ook een speci
ale band met het 201 ste RAF
squadron Guernsey's Own. Het 
squadron viert dit jaar zijn vijfen
zeventigste verjaardag. Beide ge
legenheden vormen de aanleiding 
voor de uitgifte van een serie van 
zes zegels: drie ervan belichten 
het burgerlijke en drie het militaire 
aspect. Beide trio's hebben waar
den van 12,18 en 35 p. De serie 
komt dus op £ 1.30. Op 5 mei 
verscheen een gelegenheids
boekje van £ 3.90. Het bevat zes 
van de eerstgenoemde zegels, die 
vanhet'gouden'vliegveld. 

Guyana 
Verzamelaars van postzegels van 
Guyana zijn het spoor waarschijn
lijk al lang bijster, verstrikt als ze 

zitten in het oerwoud van herdruk
ken en opdrukken van de chao
tisch improviserende postdienst 
van dit land. Men heeft er nog 
nooit één stukje papier vernietigd. 
Zegels met opdruk worden rustig 
nogmaals van een opdruk voor
zien en zegels die nooit werden 
uitgegeven (Olympische Spelen 
Los Angeles) verschijnen jaren 
later alsnog met opdruk. 
De boekjesverzamelaar heeft het 
er al evenmin gemakkelijk mee. 
Medio vorig jaar zouden er boek
jes met orchideeënzegels versche
nen zijn; méér is er niet van be
kend. Wel zeker is dat er inmid
dels een boekje van $ 3 is ver
schenen met daarin twaalf zegels 
van 25 c. van het typewapen. Het 
betreft de uitgifte van 1987, maar 
de wapens zijn nu in een kadertje 
geplaatst. Het formaat van de ze
gels kan verschillen, hetzegel
beeld niet. 
Naar verluidt is op 3 januari weer 
een boekje met Reichenbachiaze
gels verschenen; het zou om de 
platen 49 tot 96 gaan. Hoewel 
niets is meegedeeld over inhoud 
en waarden neem ik aan dat het 
een vervolg betreft op de super
dikke boekjes van 1986. Vermoe
delijk gaat het dus weer om een 
boekje met achtenveertig velletjes 
van één zegel. We houden u op de 
hoogte. 
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POST OFFICE CORPORATION 
STAMP BOOKLET S3.00 

IT IS CHEAPER BY POST 

Achter dit kaftje kunnen heel wat ver
schillende zegelinhouden schuilgaan 

Japan 
Yupane is de naam voor een 
nieuwe verschijningsvorm van het 
Japanse postzegelboekje. Kaften 
inhoud vormen één geheel. De ze
gels zijn zelfklevend; men kan ze 
als kleine sticl<ers uit het boekje 
halen. De inhoud wordt gevormd 
door drie zegels van 40 en drie 
van 60 yen. Het betreft de op 23 
juli van het vorig jaar verschenen 
zegels Dag van de corresponden
tie: we zien een poes met bos 
bloemen (40 y.) en kind met brief 
(60 y.). Aangenomen mag wor
den dat de uitgiftedatum van het 
boekje ook 23 juli was. 

■i X .... 
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Jersey 
Op 21 maart verscheen op Jersey 
het eerste deel van een nieuwe 
permanente serie. De jeugdige 
Gordon Drummond ontwierp een 
serie met bekende en minder be
kende fraaie plekjes van het ei
land. Dertien lage waarden (tot en 
met 20 p.) zijn inmiddels uitge
bracht. De middelste waarden zul
len in januari van het volgend jaar 
verschijnen en de hoge waarden 
later in 1990. Binnenkort zullen 
een nieuw sachet en een postze
gelboekje met zegels uit deze serie 
verschijnen. 

Joegoslavië 
Rode Kruis 
Op 1 maart verscheen werd in 
Joegoslavië weer een boekjespaar 
uitgegeven. De inhoud bestaat uit 
een minivelletje dat één zegel van 
110 dinar van het type Rode Kruis 
89 bevat. Omdat het in deze uit
voering om een verplichte toeslag 
gaat, komt de prijs van het boekje 
op 2600 dinar. Deze boekjes ver
schenen voor het eerst in 1986. 
Sindsdien kwamen er al acht pa
ren  steeds met getande én onge
tande inhoud  in omloop. De op
lage van elk bedraagt slechts 2500 
exemplaren. 

IVIan 
Muiterij op de Bounty (1789
1989) 
Het verhaal van de befaamde mui
terij op de ßoün^ staat nog steeds 
in de belangstelling. De gebeurte
nis speelde zich af op een Engels 
zeilschip dat broodvruchten had 
geladen op Tahiti. Dit slavenvoed
sel moest worden vervoerd naar 
Westlndië. De vijftig dagen du
rende tocht die na het vertrek van 
Tahiti volgde heeft zich een vaste 
plaats verworven in de annalen 

van de zeevaart, alsook in de lite
ratuuren filmwereld. 
Drie inwoners van het eiland Man 
waren bij deze bloedstollende 
f/7r///er betrokken. Vandaar de 
aandacht die de postdienst van dit 
eiland eraan besteedt: een serie 
postzegels, een miniatuurvelletje 
én een speciaal postzegelboekje. 
Het kleurig geïllustreerde boekje 
vertelt de geschiedenis in woord 
en beeld. Het bevat gelukkig ook 
postzegels: de vijf waarden van de 
serie in samenhang (13,16, 30, 
32 en 35 p.) en het speciale velle
tje. 
Het geheel verscheen op 28 april 
jongstleden. 

Portugal 
Op 8 maart verscheen in Portugal 
de vijfde uitgave in de reeks 'tradi
tionele architectuur'. Het betreft 
een vier waarden tellende serie, 
waarvan de zegel van $ 29 ook in 
boekjesvorm werd uitgegeven. 

Turks Cyprus 
In 1987 werd op het Turkse deel 
van Cyprus een boekje met Euro
pazegels uitgegeven; het was het 
eerste boekje van dit gebied. Deze 
maand verschijnt boekje nummer 
twee, ook nu weer met Europaze
gels. De zegels hebben dit jaar 
'kinderspelen' als thema (zie el
ders in dit nummer). Het boekje 
bevat twee maal de waarden 
600 TL en 1000 Tl; het kost der
halve 3200 TL. De oplage is 
150.000 stuks. 
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. Signoscope T2 
Of: 
loot een uiotermerk U verrassen. 
NU nog vinden! 
Hoe? 
De SafeSignoscope maakt 
zichtbaar hoeveel bijvoor
beeld deze postzegel 
waard is. 
De werking is zeer eenvoudig 
en zeer snel. U legt de post " i^"" ' "'■ "^"' "^ v
zegel in de Signoscope en is er 
een watermerk, dan wordt deze zichtbaar. 
Signoscope T2 
Best Nr. 9875 
Transformator 
VDE 0551/0700 
Best Nr. 9876 

149,50 
ƒ 2 4 -

Set batterijen (2 stuks) 
Mignon 1,5 V, LR 6 
Best Nr. 9877 ƒ 4,40 
Wij geven een jaar garantie op dit apparaat 

of bel voor gratis folder: (uitgezonderd op de batterijen en lampje). 
Safe-importeur: Fa. J. van Mastrigt - Botersloot 20 - 3011 HG Rotterdam - Telefoon 010-4143580 

Vraag gratis demonstratie 
bij uw handelaar 

SPECIALE AANBIEDINGEN NEDERLAND 
nrs 1 2 div platen uitge
breid voorradig 
1°luxebreedger 
T'luxe 
1°pr ex 
r breedger paar 
t°paarpr ex 
1» plaat III (63) gef 
pier certit 
2° luxe breedger 
2° luxe 
2' pr ex 

80-
65-
50,-

300.-
2 5 0 -

bdpa-
450,-

60,-
50-
40-

2" plaat V (12) luxe breed
ger op geribd papier cer
tit 675,-
2' plaat V (60) luxe op ge
ribd papier, certif 
2' luxe paar 
3'°pr ex 
3"" luxe breedger 
3*" luxe 
3'° pr ex 
3^̂  luxe breedger 
3 " luxe 
3'° breedger 
3'° pr ex 
3"̂ ° luxe breedger 
3"° luxe 
3"° breedgerand 
3'° pr ex 
3''°luxelior paar 
4° luxe 
4''pr ex 
4° hor paar. pr ex 
5° luxe 
5°pr ex 
5° paar, pr ex 
6° luxe 
6° pr ex 
6A° luxe 
6A° pr ex 
6" hor paar, luxe 

575,-
300,-
4 0 0 -
3 5 0 -
300.-
210,-
300,-
250,-
235 -
180-
275-
235,-
225,-
165,-
700,-

40,-
28,-
90.-
20-
14-
45,-

180,-
125,-
200 -
135,-
4 0 0 -

pillltStBllipSIS 
7-12 type 1° 
idem luxe° 

450,-
650 -

7-12 type 11° 
idem luxe° 
7Anuxe 
7Arpr ex 
7Alopbrie1 pr ex 
9AI° luxe 
9AI°pr ex 
9CI° luxe 
9CI°pr ex 
10AI°luxe 
10AI°pr ex 
11AI°luxe 
l lAPp r ex 
12AI°luxe 
12AI''pr ex 
9° type II tanding 
C Dof E luxe 
idem pr ex ° 
10° type II tanding 
A,C Dol E luxe 
idem pr ex ° 
10BII°pr ex 
11AII°luxe 
11AII°pr ex 
12AII»luxe 
12AII<'pr ex 
9DII horiz paar 
13-18° pr ex 
14° luxe 
14° pr ex 
14puntst 136 
pr ex 
16A°pr ex 
16B°luxe 
16B°pr ex 
160° luxe 
16D°pr ex 
1 7 ' * " p r ex 
17°--pr ex 
17A°luxe 
18C°pr ex 
180° luxe 
18D°pr ex 
18puntst 3pr ex 
19-29°luxe 
19-29°pr ex 

500,-
675-
60,-
42-

140-
80-
54-
70,-
50,-
64,-
36-

180,-
135-
325 -
225,-

75,-
50,-

58,-
40,-

210,-
230 -
175,-
345,-
240,-
160,-
345,-
165-
120-

190,-
150,-
175,-
125,-
200,-
145-
200,-
80-
35-
85,-

120,-
85-

110,-
450,-
350-

20° luxe 
20° pr ex 
2 0 " luxe 
24C° pr ex 
25° luxe 
25° pr ex 
25L°pr ex 
ZW pr ex 
28° luxe 
28° pr ex 
29° luxe 
29° or ex 

40,-
30,-
70,-

125,-
95,-
70-

450 -
250,-
56-
42-

200,-
150.-

Uitgebreide voortaail 
MelnronilstBmpels 
30-44° luxe 
30-44° pr ex 
32C'■ pr ex 
32F"p r ex 
3 2 " " p r ex 
3 9 ' " luxe 
3 9 ' " pr ex 
43° luxe 
43° pr ex 
43'° luxe 
43'° pr ex 
43°° luxe 
43°° pr ex 
44° luxe 
44° pr ex 
4548° pr ex 
46° luxe 
46° pr ex 
4 7 A " pr ex 
47A° luxe 
47A° pr ex 
47B° pr ex 
47C°pr ex 
48° luxe 
48° pr ex 
49° luxe 
49° pr ex 
5055" ' luxe 
5 6 " ' l u x e 
5761" ' luxe 
6 2 * " luxe 
7 4 " luxe 

240

185,
110,
105
125

240 
120,

36,
27,

100,

75,
62,

47,
130
100,

825,
60
45,

720,

360,
270,

210,
225,

800,
575,
170,

140,

90,
70,

40,
32,

150,

POSTZEGELHANDEL 
M. VAN DEN HEUVEL B.V. 

inkoop  verkoop  taxatie 
bemiddeling bij aan en verkoop via veilingen 
beleggingsadviezen 

Winkel Langestraat 59c 
1211 G W Hilversum 

Telefoon 035212931 
b.g.g. 021581927 

7 5 " * pr ex 
7 5 " luxe 
7 6 " luxe 
75A"luxe 
76A**'luxe 
76B°pr ex 
770*** luxe 
78C**pr ex 
61°° luxe 
61°°pr ex 
80° luxe 
80° pr ex 
8 1 * * * luxe 
8283*** luxe 
8486*** luxe 
8789*** luxe 
9096*** luxe 
97*** luxe 
100*** luxe 
8486° pr ex 
9098° pr ex 
99° luxe 
99° pr ex 
100° luxe 
100° pr ex 
101°luxe 
101° pr ex 
102103*** luxe 
104105°luxe 
104105° pr ex 
104°luxe 
106*** luxe 
106*** luxe paar 
107109*** luxe 
110113*** luxe 
114120*** luxe 
121128*** luxe 
1241***luxe 
124K**pr ex 
121131° pr ex 
130°luxe 
130° pr ex 
131°luxe 
131° pr ex 
132133* 
134135* 
136138° luxe 
136138° briefstuk 
metaalstempel 
idem rubberstempel 

*luxe 
* luxe 

245
150

70
150
200

55,
160
155
160
130

1 450,
1 150,

145

60
500,

64

145,

135
1 100

80
110
110,

85,
95

75,
1 425,
1 150,

260
460
350,
250

14,
50,

320

38,
120
120,
130,
140,
650
460,
350
360
275,
280
175,
280

250,
250 

139140**' 
141143**' 

luxe 
luxe 

144148*** luxe 120' 
161*** luxe 350, 
166168*** luxe 36 
184*** luxe 200,' 
na 1926 gebruikt 
en ongebruikt vniwel 
compleet leverbaar 
199202*** luxe 
203207*** luxe 
208211*** luxe 
212219***luxe 
220223*" luxe 
224*** luxe 
225228*** luxe 
229231*** luxe 
232235*** luxe 
,236237*** luxe 
238239*** luxe 
240243*** luxe 
244247*'* luxe 
248251*** luxe 
252255*** luxe 
256*** luxe 
257260*** luxe 
261264*** luxe 
265266*** luxe 
267268*** luxe 
269**'luxe 
270273*** luxe 
274277*" luxe 
278***luxe 
279282*** luxe 
283286*** luxe 
287288*** luxe 
289292*** luxe 
293295*** luxe 
296299*** luxe 
300304*** luxe 
305309*** luxe 
310312*** luxe 
313317*** luxe 
318322*** luxe 
323324*** luxe 
325326*** luxe 
327331*** luxe 
332345*** luxe 
346349*** luxe 
350355*** luxe 
'356373*** luxe 
356a/d***luxe 

54 
108, 

54,
260,

72,
95,

104,
100,
108,
750,
175,
184,
460,
175,
100,
52,

260
160
120,
135,

60,
148,
200,
136
132,
116,
30,
88
24,
72,
60
72,
20,

64,
28,
38,
55,
50,

840,
60,

275,
150,

nal 940 postlris vrijwel 
cpl leverbaar 
rottanding 
118'* pr ex 
118° pr ex 
1931 " p r ex 
1931° pr ex 
3356** pr ex 
3356° pr ex 
5770** pr ex 
5770° pr ex 
7173***luxe 
7173° pr ex 
74101*** luxe 
74101** pr ex 
74101° pr ex 
port 
12° pr ex 
2B° luxe 
28° pr ex 
312° pr ex 
1326° pr ex 
14'26"** cpl 
pr ex 
27***luxe 
27° pr ex 
28° pr ex 
2930*** luxe 
3143° pr ex 
4243** pr ex 
4460*** luxe 
6164*** luxe 
68°** luxe 
6979*** luxe 

900,
500,
300
160
450,
370
175
125,
440,
185
900
475,
350,

50
75
55

160
85

325,
135

60
235

40,
200,
170,
300

70 
375,

50,

l 7 * *p rex 1200
Postpakketverreken 
12°prex 100,

2° luxe 120

28° pr ex 200 
2C°luxe 160

2C°prex 120

postbewils 
17° pr ex 500,

240,
320,

4°pr ex 
12°pr ex 
ledagbtieven 
El getypt adres 

DIVERSE LANDEN 
DUITSLAND 
volgens Mi cat 
DultnRIIk 
691691° paar 
79° luxe 
82B° keur 
94BII97BII*** 
96AI° keur 
97AI° keur 
95AII°keur 
116118*** 
134III** 
198W*** 
275°U"** 
303° keur 
VllVl ir* 
330A° keur 
333° keur 
336B° keur 
355Y° 
434« keur 
453*** 
477*** 
486487*** 
489*** 
491*** 
564° keur 
651659*** 
747*** 
geallieerde bez 
967°968''*** 

70,
170,
40,
50,
40,
30,
50,
40,
50,
90,
45,
55,
50,
35,
35,
55,
30,
50,
95,
35,
35,
55,

230,
60,
6 0 
45,

Wegens 
vakantie 

gesloten van 
728 juli a.s. 

111112° 
113115° 
116° 
117120° 
121122*** 
121122° 
139140° 
141142° 
143146° 
147150° 

70,
160,

60,
210,
230,
150,
225,
130,
185,

6 0 

Winke l g e o p e n d d insdag , donderdag e n 
zaterdag 9 .00 17 .00 uur. 

G e e n koopavond. 
Parkeerruimte aanwezig 
Girorekeningnummer 3 1 6 9 710 
Bankrekeningnummer 31 06 80 581 
Rabobank  Loosdrecht 

153154° 
156159° 
161*** 
163*** 
163° 
167170*** 
167170° 
171172° 
173176° 
200203° 
222225° 
Berlijn 
10°keur 
1 9 * " 
3541° 
6163° 
6870*** 
71° 
7273° 
74° 
7579° 
8286° 
87*** 
87° 
8890*** 
8890° 
91100° 
101105° 
101/2104/5**' 
106109° 
SmIetlscheZene 
64'l/ll IV/V*** 
Thüringen H z l ' * * 
,24«l25''*** 
124YU*** 
HzlO11*** 
151"*** 
153'^*** 

148151" 
1 5 2 " 
153** 
154'* 
162167° 
168** 
169** 
216** 
229232» 
2 5 2 " * 
256** 

62,
140
70,
5 0 
42,

120,
62,
77,

110,
7 0 
55,

67,
100,
200,
190
400
60,

150,
70,
85,

100
6 0 
3 7 
35,
3 7 
4 5 
62,
75,
62,

5 0 
130

35,
200,
120,
235

70,

135,
150
240
450,

45,
35,

165,
115,
160,
200,

90,

• " =post f r is zonder plakker eert »certi f icaat 
" »ongebru ik t met gom Lp »Luchtpost 

»ongebru ik t zonder gom Nederland en O R 
»gebru ik t volgens cat N V P H 

Uitsluitend pnma kwaliteit De prijzen incl B T W 
L e v e n n g s v o o r w a a r d e n 

A a n k o p e n b o v e n ƒ 2 0 0 , - f r anco Beta l ing b innen 8 d a 
g e n , o n s o n b e k e n d e kope rs l evenng t egen 2 re fe ren
t ies , of b i | voo ru i t be ta l i ng 
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Roelof Hartstraat 50-52, 1071 VL Amsterdam, Telefoon 020-662 44 90 
I N K O O P - V E R K O O P - TAXATIE - BEMIDDELING 
UITGEBREID ASSORTIMENT, KENNIS EN KWALITEIT V A N DE GEHELE W E R E L D 

VERZAMELINGEN 
AANBIEDING VOOR DE PRIJSBEWUSTE KOPER 
NEDERLAND verzameling in album cat w ruim 11 000,-
NEDERLAND verz 1 e dag env in 2 albums cat w 6 150,-
NEDERLAND verz maximum kaarten (100 stuks) in album 
NEDERLAND verz postwaarde stukken (104 stuks) in album 
NEDERLAND verz firmaperforatie of zegel en poststuk 
NED. ANTILLEN verz 1e dag env (90 stuks) in album 
SURINAME verz in album cat w ruim 2 500,-
SURINAME verz 1 e dag env (94 stuks) in album 
REP. SURINAME verz 1 e dag env in album 

(cat w Zbl 810,-) 
ISRAËL uitgebreide verz in 11 banden met zegels, f d c 's, 

enz Veel topzegels, enorme cat waarde Bodemprijs 
MALTA gebruikte verz in Davo album Yvert frs 3 000,-
IJSLAND verz in Davo-cristal album 

Yvert frs ruim frs 5 000,-
BELGIEverz in 2 albums Yvert frs ruim 20 000,-
RUSLANDverz in 3 banden Enorme cat waarde 
TUVALU postfnsse verz inluxe album 

(veel motief) frs 4 300,-
DUITSLAND Bund en Berlijn verz Ie dag env in 2 albums 

(491 stuks) 
D.O.R. verz Ie dag env in album (251 stuks) 
FRANKRIJK verz Ie dag env in 3 albums (610 stuks) 
LIECHTENSTEIN verz Ie dag env (178 stuks) 

w o veel betere in album 
ZWITSERLAND verz Ie dag env (190 stuks) in album 
ZWITSERLAND verz aangetekende 1 e dag env (81 stuks) 

in album 
NEDERLAND verz luchtpostenv (102 stuks) 

2 750,-
1 530,-

195,-
104,-
375,-

90,-
625,-

94,-

190,-
bijz env 

3 975,-
300,-

500,-
1 800,-

740,-

430,-

399,-
225,-
590,-

178,-
190,-

200,-
200,-

Levenng vrijblijvend zolang de voorraad strekt Porto extra 

J . D. ALDERKAMP 
Postbus 2209 - 3500 GD UTRECHT 
giro 1872213 - telefoon 01835-2057 

IPOSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
Liechtenstein 
ongebruikt lum 
mers volgens Yvert 
et Tellier 
90/93 
129 
135/36 
137/40 
152A 
153 
155/57 
167/71 
173/76 
177/81 
182/85 
242 
243/45 
284/87 
291/93 
309/12 
313/14 
315/18 
319/21 
322/23 
327/30 
336/37 
342/V491 
350/52 
353/54 
LP 
1/6 
7/8 
14 
15 
17/23 
Bloks 
4 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Dienst 
57/68 
Ooslennik 
ongebruikt 

26 50 
8 5 -

2 -
9 50 
6 -

13 50 
5 75 

13 50 
9 75 

14 50 
8 50 
4 25 

2150 
4 0 -
4 5 -
15 75 
13 50 
28 50 
17 25 
3 50 

16 50 
1125 
17 75 
13 50 
3 50 

1 9 5 -
2 2 0 -
2 4 0 -

4 5 -
32 50 
16 50 

82 50 
1 0 -

4 -
4 50 
4 75 
3 -
4 75 

1 0 -

161 
169/87 
232/51 
304/12 
368/73 
378/89 
393/98 
399/04 
405/18 
420/25 
430 
431/36 
441/58 
458A 
460A/65 
471/76 
496/98 
503/05 
539/42 
648/52 
732/38 
769 
764 
771 
772 
778 
783 
784 
785 
787 
788/90 
791 
792 
794/97 
798 
799 
800 
810 
811 
812 
814 
815 
828 
831 
838 
839 
840 

3 5 -
16 50 
10 75 
4 0 -
1150 

1 5 0 -
82 50 

1 2 5 -
2 0 0 -
1 8 0 -
2 1 0 -
2 2 5 -

1150 
62 50 

1 0 0 -
1 0 0 -

5 75 
5 75 

1 0 -
19 50 
47 50 
4 25 
7 50 
3 25 
9 — 
3 75 

13 75 
8 50 

1 5 -
6 25 

1 0 5 -
2 -
9 -

72 50 
4 75 
7 -
7 — 
7 50 
7 50 

2 5 -
9 -
9 -
7 50 

16 75 
7 — 

13 75 
42 50 

Inlichtingen verkrijgba 
S. J. C. den Ou( 

841 
842 
853/54 
855 
857 
858 
859 
861 
864 
865 
869A/74A 
927/30 
950/59A 
LP 4/11 
12/31 
32/46 
IJsland 
ongebruikt 
47/61 
69 
91 
92 
93 
94 
98/03 
104 
110 
115/19 
149 
155/57 
160/63 
168/70 
186/88 
187 
108/14 
212 
213 
214 
261/68 
270/71 
794/98 
353/54 
385/86 
408/09 
488 
492/93 
Lp1/2 

ar bij: 
dste 

4 25 
5 — 

1125 
2150 
5 -

18 50 
16 50 

2 -
2 -
5 25 

46 50 
4 25 

13 50 
1 5 -

182 50 
112 50 

350 — 
2 0 -
1 0 -
3150 
3150 
8 5 -
2150 
5 -

62 50 
2 0 0 -

1 0 -
6 50 

27 50 
2 5 -
36 50 
18 50 
87 50 

7 50 
19 50 
50 50 
62 50 
18 50 
27 50 
2 5 -

8 25 
l o 
ose 
1 -

46 50 

n 

3 
21/26 
Dienst 
3 
4 
5 
7 
8 
17/23 
24/31 
38 
39 
39A 
41 
Griekenland 
ongebruikt 
372/74 
404 
410/14 
610/17 
623/36 
640/53 
668/74 
39 
682/84 
726/42 
Lp 15/21 
Zwitserland 
ongebruikt 
71 
80 
123 
124 
126 
137 
148 
149/50 
152 
153 
154/56 
165 
166 
168/69 
176/78 
185/87 
188/91 
192/95 

2150 
6 50 

15 — 
22 50 
625 

1125 
9 50 

25 — 
27 50 
27 50 
22 50 
2 5 -
1150 

92 50 
97 50 
4 0 -

152 50 
7 0 -
82 50 
37 50 

2 2 5 -
37 50 
4 5 -

1 0 0 -

2 5 -
1 4 0 -

14 50 
1125 
8 50 
5 -

4 5 -
1 7 5 -
17 50 
77 50 
52 50 
12 50 
1175 
27 50 
13 50 
1 5 -
1 5 -
1150 

205 
207 
271/77 
349/53 
461/66 
481/92 
Lp 
5 
6 
9 
10/12 
IIA 
10A/12 
13A 
14A 
33 
45 
46 
Ierland 
ongebruikt 
10A 
13A 
13A/15A 
17A 
18A 
24 
35 
36 
52/54 
55/57 
62/63 
93/94 
113/15 
124/25 
128/29 
Zwitserland 
gebruikt 
15 
15A 
23 

1150 
1 5 -
58 50 
23 50 
36 50 
27 50 

7 50 
2150 
16 25 
4 0 -
15 75 
8 0 -
32 50 
77 50 
1 5 -
17 50 
3 -

13 50 
52 50 

3 1 5 -
13 50 
19 50 
3150 
18 50 
13 50 

3 1 0 -
16 75 
6 25 

27 50 
2 5 -
16 50 
14 50 

82 50 
1 1 0 -
92 50 

Serie van de maand 1 
Nederland 
postlris 715/19 
ƒ 12 50 
met meer dan 1 serie 1 
per klant 

Celsiuslaan13, 
3553 HM Utrecht. 
Tel. 030-432372 

NIJMEEGSE 
POSTZEGELVEILING N.P.V. 

Onze 46ste veiling wordt gehouden 
op 17 juni a.s. in hotel Belvoir. 
Ontvangt u nog niet onze catalogus? 
Stuur dan even een bnefkaartje naar N.P.V. 
Postbus 40015 6504 AA Nijmegen 
en U ontvangt hem voor 
3 veilingen gratis thuis. 

Voor de volgende veilingen kan steeds goed matenaal 
ingezonden worden 

NIEUWE UITGIFTEN 

WERELD NIEUWTJESDIENST 
ABONNEMENTEN 
voor zowel landen 

als motieven 
POSTZEGELHANDEL 
,,DEDI 99 

Nieuwstraat 3 - 5211 NL Den Bosch Telefoon 073-132157 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
1 o X per jaar vervaardigen wij lijsten waann we de in de afgelopen penode 
verschenen zegels in omschnjven van alle landen der gehele wereld 
Deze lijsten dienen ais specificatie van in abonnement geleverde zegels 
FDC MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnemenlen 
MAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al die 
zegels bestellen die u wenst 

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij 
P Z H ' S C H O M I N G ' , Postbus 299, 3770 AG Barneveld 

WILT U ADVERTEREN? 
Vraag een gratis blad en tarief aan bij-

TELEFOON 
02154-82341 

BOSCH & KEUNING NV 
BREMSTRAAT 11 
POSTBUS 1 
3740 AA BAARN 



Philatelie mei 1989/369 

PERGAMI|NZAK|ES (doorzichtig) 
45/60 mm % 3,50; 53/78 mm 4,-; 60/60 mm % 4,-; 65/105 mm 4,-; 

85/117 mm % 6,-; 115/160 mm % 8,-; 120/180 mm % 9,60; 
125/200 mm % 8,-; 165/215 mm % 12,50 
Perg.-enveloppen 55/77 % 4,90; 85/120 mm %, 7,20 

Glasheldere hoezen 190/100 mm voor Ned. FDC per 10 1,— 
Glasheldere hoezen 105/150 mm (weekmakervnj) voor 

ansichtkaarten per 10 2,50 
Pincet-etui van echt leer 2,95 
Philmerk vloeistof voor het vaststellen van watermerken, 

ook voor postfrisse zegels geschikt ƒ 4,95; zwart water
merkschaaltje hiervoor 1,50 

Set gouden afwrijfcijfers voor stockboeken en albums 
(5xlVm10) 7,50 

Ever Ready topkwaliteit postzegelplakker 1000 stuks 3,75 

Squarograaf-tekentafel voor het zelfontwerpen 
van postzegelbladen 150,— 

Droogboeken m. 12 bladen vloeipapier voor het drogen van 
afgeweekte zegels 14/20 cm ƒ 4,75; 20/30 cm ƒ 7,50 

Reuzestockboeken 23 x 31 cm met 64 bladzijden - leverbaar met 
en zonder middenscheiding - ƒ 34,- (per drie stuks ƒ 95,-) als 
voren, echter luxe uitvoering met linnenversterkte rug ƒ 41 , - (per 
drie stuks ƒ 110,-) 

Michel gids voor het vaststellen van postzegelkleuren (engels/duits/ 
frans) met 175 kleuren 17,50 

CATALOGI 
Yvert 1989/90 deel 2 Franse Gebieden 
Gibbons (eng.) semi-spec. cat. Engeland Concise 

2e ed. 1989/90 
Santos (port.) semi-spec. cat. Portugal 1989 
Michel (duits) spec. cat. Duitsland 19901400 biz. 

spec. cat. USA 1989/90 528 biz. m. plaatnummers 
Seven Seas (eng.) semi-spec. cat. Australië/ 

Geb. 1988/89 kleur 144 biz. 
zakcat. Australië 1988/89 kleur 144 biz. 

ACS (eng.) zakcat. Nieuw Zeeland 1989 kleur 48 biz. 

56,— 

29,75 
27,50 
69,— 
52,— 

29,50 
12,50 
13,50 

Aanbieding wegens lichte kaft-beschadiging: 
Scott spec. cat. Canada 1988 kleur 287 bIz. 10,— 

News (duits) wereldcat. maximumkaarten 1988/89183 bIz. 29,75 
JB (eng.) spec. cat. Malta 1989172 bIz. 17,50 
PSS (eng.) losbladige spec. cat. PrecancelsUSA4thed. 40,— 
Ars Ruch (pools) cat. Polen 1989 262 bIz. 20,— 
Nieuwland gids type-overzicht Nederl. aantekenstrookjes 5,— 
LVVA checklist Nederl. aantekenstrookjes (van Aadorp tot 

Wormerveer en van Ahold tot Wehkamp) 38,50 
Inpeg wereldcat. katten op zegels 1989 7e ed. 9,25 

vlinders op zegels 1989 5e ed. 15,30 
paarden op zegels 1988 3e'ed. 17,85 

Gibbons (eng.) wereldcat. schepen op zegels 1989 54,75 
Schonen (duits) handboek Bijbel op zegels 9,50 

DBZ-Deiitsche Briefmarken-Zei tung 
verschijnt twee-wekelijks, gem. 175 bIz. per editie 
jaar-abonnement 26 nrs. incl. porti ƒ 82,50 
halfjaar-abonnement 13 nrs. ƒ 45,00 
5 proefnummers incl. porto ƒ 19,00 

Nieuwe prijslijst gratis. Levenng aan nieuwe klanten, alsmede op
drachten tot ƒ 35, - uitsluitend tegen vooruitbetaling. 
Orders tot ƒ 100,-plus ƒ 4,-verzendkosten. 
Giro 1253414 - AMRO 47.36.54.717 - NMB 66.94.60.680 

RW.MEINHARDT 
POSTORDER 
Bleyenburg 5, 2511 VC Den Haag, Tel.: 070/652227 

De must voor eike 
verzamelaar! 

Carnet nr. 4, "Zomerzegels 1989" 
is nu al verkrijgbaar bij uw postzegel
handelaar. ^"^ ^* 
Edison Postzegel Carnet M C\ 1 ^ ^ ^ f l 

^ % | | ^ POSTZEGELHANDEL Nr. 41989 9,90 
,̂L ,,.r, /jm^,. /^l7^^,yy/^^^»M^/4,^6t^*^/^$Sk 

Galileïstraat58, 2561 TH 's-Gravenhage, 
Telefoon: 070-60.32.12 (na 14.00 uur) Woensdag gesloten. 

pcstzi^dveilir^en 
Wij zoeken doorlopend goede 
verzamelingen, alsmede betere losse 
zegels en series voor realisatie via onze 
veiling of contante aankoop. 

Voor grotere objecten desgewenst bezoek 
aan huis. Discretie verzekerd. 

Bel of schrijf voor een vrijblijvend advies. 

Goed verzorgde en rijk geïllustreerde 
catalogus gratis op aanvraag. 

Volgende veiling 
26+27 nnei. 
Van Lokven Postzegelveilingen 
Buitenhaven 5 
5211 TP Den Bosch 
Tel.:073-122033 



370 / Philatelie mei 1989 

KLEINE ANNONCES 
alleen voor abonnees 

Brieven onder nummer sturen een PHILATELIE, 
Poatbus 1. 3740 AA BAARN 

N.B. WIK u niet vergeten uw neem, edres, woonpleet* en 
evt. telefoonnummer in de vekjes in te vullen en al« 

advertentieruimte mee te tellen! Ook punten, komma's en 
andere leestekens hebben recht op hun eigen vak|e en 

moeten den ook ieder apart in een vakje ingevuld worden! 

Aangeboden 

Bejaarde verzamelaar Iikwideert zijn 
collecties Frankrijk, België en 
Luxemburg voor slechts 15 cent per 
Yvertfranc voor postfns, ongebr 12 
cent en gebr 10 cent Verzamelaars 
van deze landen kunnen lijsten aan
vragen Bneven onder nr P8I4 aan 
het bureau van dit blad 
Coll.puntst. op No 19 t/m 28 en 34 
t/m 43 Ca tw NVPH 12 000 Gld 
punt st niet gerekend Tel 04166-
1464 Van Gils. Loon op Zand 
Rusland XXX-X-0 1857-1987 St 
uw mancohjst 03451 -15703 red 
pr s P V d Oever, Eksterlaan 33, 
4143 AC Leerdam 
Te koop oude aandelen en bneven 
land vermelden Ook 100 verschil 
postz gestempeld voor ƒ 5 . - in 
bnef Mevr A N Bnggeman v d 
Schelde, Kantelen weg 70, tel 
01815-5036. 3233 RD Qostvoome 
Postzegelboekjes Ned. 1-39 Mal-
jaars, Berlagestr 12, Vlissingen 
Biedingen Tel 01184-78221 
1 kg. Australië mix, ƒ 95 , - , ca 2/3 
gr fr . het nieuwste, Lips Stamp 
Service, 01803-17260, Nieuwerkerk 
a/d IJssel 
1 kg. Wereld mix ƒ 85 , - , heel inte
ressant, Lips Stamp Service, 01803-
17260, Nieuwerkerk a/d IJssel, een 
eerlijk adres 
België postgaaf en gebruikt gratis 
pnjslijst De Posthoorn, Wezellaan 
16. 8400 Oostende België 
Kwaliteitsbewuste verzamelaars 
zijn WIJ bij de opbouw van hun ver
zameling gaarne behulpzaam Holt-
zenboom B V , Eindhoven, 040-
437883. b g g 04990-75622 
Egypt Syria Libanon Jordan Irak 
Maroc Tunisia Algena Qatar Uae-
Saudi Arabia all Arab Countnes Ge-
bara Postfach 91 D493 Detmold 
4.000 motiefpostzegels, slechts 
ƒ 67,50 op giro 7973 Onessen Phi
latelie, Lochem (folder bel 05730-
54493) 

Gratis prijslijst Ned + Duitsland 
Pzh 'De Maaskant', Postbus 35. 
5820 AA Vierlingsbeek 
Gratis prijslijst kilowaar en kleine 
kavels J Stienstra, Ambachtsheren-
laan 113, 2722 CZZoetermeer 079-
314633 
W.-Europa div aanb o a voorde-
hge partijen Los ca 10-15% Yvert 
Dekkers. Wolphaertsbocht 225A, 
R'dam 
Postfrische Motivausgaben. 
Schreiben Sie uns Ihr Sammelgebiet 
und senden Sie ƒ 2.50 Porto Unser 
Farb-Lager-Katalog fur Übersee 
geht Ihnen dann zu Schaetzle AG. , 
CH - 8832 Wollerau 
Verryk uw verzameling Kanaal-
eil. Man met echte schitterende 
maximumkaarten PZH Wien. PB 
22517, 1100 DA A'dam Z O Tel 
020-974978 (na 18 00 u ) 
Wederverkopers opgelet Regelma
tig aanbod van goedkope partijen 
Vraag lijst' QSS Postbus 9823 
Utrecht ovv Wederverkoperslijst 
Luxemburg en/of België. Aan
biedingen vlg Yvert en Michel 
Reeds v a ± 25% Cat evt ruilen 
Vraag lijst aan J Paassen, Nettel-
horst95. 6714 MC Ede 
Verz. Ned.*** tussen nrs 764/1107 
catw 710. -pnjs 265 , - Losse sene 
40-45% F D C voor Nr 50 getypt 
beschreven 35-45% C Snel, v 
Goghlaan 14, Nijkerk, 03494-
56582 
Hongarfje, Polen, Albanië, Bulga-
nje, DDR, CSSR, Roemenie PZH 
Robert Wiktor, Hodgesstr 13, 
6135 CS Sittard Tel 04490-12751 
Na ontvangst van Uw mankolijst 
worden de zegels U vnjblijvend toe
gezonden 
VA kg (6000 ex.) afgew. Buitenland 
ƒ 6 0 , - Vi kg ƒ 1 1 0 , - Mark, PB 
111. Zoetermeer, 079-165233, Giro 
41511 
Zwitserland 200 versch ƒ 11.50 
300versch ƒ22 ,50 Geen portokos
ten Giro 1153084, G van der Ven, 
Genneperweg 73, 5654 AG Eindho
ven 
Ca 125 ong nieuwe blanco Lind
ner T-bladen, div indelingen, te
gen '/2 pnjs, in één koop Isphor-
ding, Mozartlaan 10, Voorschoten 

500 zegels W-Europa veel grf 
H W en Kpl senes ƒ 10,- giro 
3330084 Boetzkes, Welschappl 21, 
Helmond 

Weer leverbaar: steeds allernieuwst 
onuitgezocht kilowaar Australië, al
tijd met HW, 2/3 grootf ^A kg 
ƒ 3 3 , - portvnj Giro 4617830, 
Beeke, Waterweg 11. Nunspeet 
Radio appeal 25 kg Engeland 4-
Dom Fant ƒ 450, - wordt betaald 
door ongeb , verzendk extra of af
halen P Koopmanschap, Huizer-
straatweg 10, Naarden Tel 02159-
44265 afhalen Den Haag, B v 
Leeuwen. Zoutmanstr 59, Den 
Haag 
Nederland 0 senes 45% los 50% 
PFR vóór '40 V a 55%, '40-'63 v a 
50% later 45% F Ghijben, Zonegge 
1916, 6903 GV Zevenaar 08360-
29241 
Motieven op Bneven en Maximum
kaarten PZH Wien, PB 22517, 
1100 DA A'dam Z O Tel 020-
974978 zichtzendingen mogelijk 

Gevraagd 

Bod gevr. op verz. Nieuw-Zeeland 
in Davo luxe alb in cass per 1967/ 
86 gest pf ong plr v v Frs 
5736,-Tel 08370-10797. de Wolff. 
Wageningen 
Frank. geld. zegels Ned. van ƒ 2 en 
hoger, met of zonder gom 010-
4552991 P Rotgers, R'dam 
Verzamelingen voor bemiddeling of 
contante aankoop Holtzenboom 
B V , commissionairs, Eindhoven 
040-437883. b g g 04990-75622 
Stadspost gevr , aangeb zegels, 
bneven, katalogus + aanv 1988 al
bum voor 700 zegels E Hom B B 
weg 4, 9551 TZ Sellingen, 05992-
2506 
Oude koffiemolens t k g of ruilen 
voor postzegels - Winkel/se hooi- of 
wandkoffiemolens 030-290580 Van 
Wilgenburg 
Dorpsansichten tot 1960 voor 
postz ƒ 3 . - a ƒ 10.-NVPH G Jon-
gerden. Huizen 02152-56979 
Ned. Indië op briefkaart. Jap be
zetting, intenm-penode Rep Indo
nesia R Roelfs, Laveibos 3, Zoe-
termeer, 079-211693 
Geef 10 et. voor 100 buitenland 
Randstad, Box 17, Zevenhuizen, tel 
01802-1869 Bundelen hoeft met 
Engeland top nrs gevraagd Tevens 
frankeergeldig met gom ä ƒ 2,60/£ 
zonder gom (gaaf) 20 en hoger 
ƒ l,50/£ Brouwer, Leeuwarden 
Tel 058-886836 
Ned.-Hang.-Haar kl ronst volle
dige st ook op bnef H Okker. 
Oude Beekb weg 284, 7333 AP 
Apeldoorn 

Oude Ned. Aantekenstroken, zo
wel los als op bnef of gehele verza
melingen Kijk uw oude postzegel-
boeken eens na, ook kleine aantallen 
zyn welkom Evt nul H J v d 
Heuvel, Bemhardstraat 27. 4328 BR 
Haamstede, Tl 01115-2024 
Frankeergeld. zeg. Ned. met en 
zonder gom. De Graaff, R Vis-
scherstraat 114. Vlaardingen. 010-
4340085 
Postzegelboekjes N*'30 (weidevo
gels) en 31 (kerkgebouwen) P Rot-
gers, R'dam 010-4552991 
Engeland kerstzegel 1988 13 pence 
1 p V 14 pence bied ƒ 500.- Brou-
wer, Leeuwarden, 058-886836 
Maximumkaarten hele wereld. 
PZH Wien. PB22517. 1100 DA 
A'dam Z O Tel 020-974978 (na 
18 00 uur) 

Diversen 
14-15 okt. bespreek tafels ruilbeurs 
tt Achterhoek 89 Lichtenvoorde bij 
Schmtz, 08340-24018, Doetinchem 

Rondzendingen voor verenigingen 
aangeboden Enorme keuze van de 
meest courante gebieden Beschei
den prijzen Wilt u iets goeds aan uw 
leden bieden, dan is hier de kans op 
tevredenheid, resultaat en blijvend 
goede samenwerking W Willems, 
Graaf van Burenstr 59, 7411 RV 
Deventer 
Canada en USA. Vraag nu voor 
onze schriftelijke veiling voor ver
zamelaar of handel Rustig thuis uw 
pnjs bepalen, en geen extra kosten, 
gewoon in guldens bieden en beta
len Post Stamps 26 Bemice Crt 
Gnmsby ONT L3M5C3 Canada 
Mot ie f verzamelaars vraagt onze 
gratis prijsl^st van hel motief wat u 
verzamelt Rozenburgse postzegel-
handel J van Leeuwen Maasstraat 
6, 3181 EJ Rozenburg ZH tel 
01819-14895 
Postzegelvereniging 'Telstar ' Put
ten Gld grote jaarlijkse nationale 
Postzege(beurs 1 juli a s i VOOT-
huys' Voorthuizerstraat 14, Putten 
Beperkte tafelreservenng (ƒ 15,-
per tafel) alleen na schriftelijke toe
wijzing t e m 31-5-89 In! 03494-
52484. Nijkerk 

S C A N D I N AV I Ë 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-

FAROER-GROENLAND-IJSLAND en 
FINLAND, postfris en gebruikt. 

Gratis prijslijst op aanvraag. 

PZH RON HERSCHEIT 
Postbus 23 6950 AA Dieren 

Tel. 08330 - 21889 (geen winkel) 

FRAN KRUK 
Gratis prijslijst op aanvraag. 

Catalogusnummers Yvert of Michel, 
aantrekkelijke prijzen. 

G. de Rivasson, 
24450 La Coquille - Frankrijk 

B I J p l aa t s ing o n d e r n u m m e r 
ƒ 8 , 0 0 e x t r a v o o r a d m i n i s t r a t i e -
en p o r t o k o s t e n 
B e w i j s n u m m e r a ƒ 4 , 0 0 w o r d t 
a l l een o p ve rzoek t o e g e z o n d e n 

O p g a v e schrif tel i jk d o o r m i d d e l 
van n e v e n s t a a n d e b o n a a n 
B o s c h & K e u n i n g n v , t a v afd 
a d v e r t e n t i e s . P o s t b u s 1, 3 7 4 0 A A 
B a a r n 

O p g a v e n voor d e z e rub r i ek d i e n e n 
te zijn ve rgeze ld van e e n be t a l i ng 
per b e t a a l c h e q u e of g i r o b e t a a l k a a r t 
G i r o 4 9 8 8 , t n v B o s c h & K e u n i n g 
n v . P o s t b u s 1, 3 7 4 0 A A B a a r n 

> 
Naam 

Adres 

Plaats 

Lid van 

V 
o 

Reserveringsbon voor kleine annonces voor abonnees 
a a n g e b o d e n O g e v r a a g d O d i v e r s e n 

Eers te 
3 regels 
ƒ 1 0 , -

Elke 
regel 
meer 

ƒ 5 , -
ex t ra 

y^ ^ ^ 

Handtekening 

Ver , neen D Abonnee D Datum 

J_ 
N . B , Wilt u niet vergeten uw naam, adres, 
woonplaats en evt, telcfoonnumnier in de 
vakjes in te vullen en als advertentieruimte 
mee te tclkn! Ook punten, komma's en 
andere leestekens hebben recht op hun e igen l 
vakje en moeten dan ook ieder apart in een 

A vakje ingevuld worden! 
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MET BET OOG OP 
De postzegels van de Verenigde Naties hebben meer dan alleen een postale 
betekenis, zegeven Uook een bepaalde kijk op het leven maar wat nog 
belangrijker is ze brengen U een duidelijke boodschap. Alle postzegels van de 
Verenigde Naties zijn namelijk volledig geconcentreerd op één enkel doel: 
het kenbaar maken van de ideeën en van de acties die de verschillende 
organisaties binnen de Verenigde Naties hebben en ondernemen. De zes 
postzegeluitgiflen per jaar geven U niet alleen veel postzegelplezier, maar geven 
U ook een bepaalde indruk van het leven om U heen. Met het verzamelen van 
postzegels van de Verenigde Naties geefl U niet alleen blijk van uw interesse in 
de wereldproblematiek maar U levert ook een bijdrage aan het oplossen 
hiervan en zodoende helpt U dus mee aan het bouwen van een betere wereld 
en aan een beter leeßnilieu voor iedereen. 

Uw gemodesgesteldheid -
de postzegels van de Verenigde Naties 

Heeft U interesse om mee te bouwen' 
Scmijftnaar-
MrjA Visser 
PO. Box 184 
3300 AD Dordrecht 
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OOK zo KUNT U POSTZEGELS VERZAMELEN 
Het verzamelen van postzegels gaat met zijn tijd mee! De wereld verandert en de wereld van de 
postzegel en de postzegel-verzameling ook. 
De nieuwe DAVO KOSMOS MOTIEFBANDEN en hun onbeperkte mogelijkheden (4-ringsband en 
een ruime keuze aan bladen en mappen) stellen U in staat aan uw verzameling vorm te geven 
zoals U dat zelf wenst! 
Behalve de neutrale uitvoering zijn de volgende titels verkrijgbaar: 
TREINEN - BOTEN - AUTO'S - VOGELS - DIEREN - BLOEMEN - SPORT 
Meerdere titels volgen. Vraagt de uitgebreide dokumentatie aan door onderstaande coupon in te 
zenden, of informeer bij uw postzegelhandelaar. 

Zendt gratis de nieuwe brochure 1988-1989 naar 

Naam 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 

Te zenden aan Uitgeverij DAVO 
Postbus 411 
7400 AK Deventer 


