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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEOENIS 
internationaal het best georiënteerd 
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'Kasteleinsbrief' uit 1765 tax. ƒ 400,-. 
Naar het Eijlant Wienngen met tussenkomst van 

'Castelyn Hendril< van de Molen in de Eenhoorn te Medemblik. 

In de a.s. veiling o.a.: 
Uit de omvangrijke collectie 'Olympische spelen' van H. Booms 

^ Olympische spelen: collectie H. Booms 
^ Nederland postfris, complete collecties 

uit diverse nalatenschappen 
^ Nederlands-Indië, collectie v. Aftellen v. Saemstoort (2e deel) 
-k Engeland: interessant voor de specialist 
^ Collecties en restanten: ruim 1500 KAVELS!!!! «iseoa 

op 23 september ^«« |̂|g 

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

RokineO - 1012 KV Amsterdam - 020-230261-242380 



Philatelie juli/augustus 1989 / 447 

Xi 
• • • • • • 

Xi 
Xi 

AMSTERDAMSE POSTZEGEL VEILING B.V. 

NAJAARSVEILING okt./nov. 1989 
importante veiling met een ongekend aanbod Nederland, O.G.D., 
Europa en Wereld zowel in hoeveelheid als belangrijkheid. 
Wij mochten hoogst interessante collecties ontvangen w.o. die uit de 
nalatenschap van 

de Heer A. J. Driessen 
met unieke stukken gebruikt en ongebruikt Nederland en O.G.D. 
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* Postpakketverrekenzegels, nr. 1/2, postfris; 
* Postbewijs, nr. 1/7 compleet, postfris; 
* Ned. Indië, Java opdrukken, hoogstaand en kopstaand; 
* Buiten Bezit opdrukken, kopstaand met o.a. 22V2 Cent op brief. 
Mie belangrijke stukken zijn voorzien van certificaten W. Moeijes. Totaal zijn er nu reeds 
enige honderden fotocertificaten gemaakt. 
Maak ook gebruik van deze unieke gelegenheid voor uw aankopen en/of inzendingen. 
Inzendingen zijn doorlopend mogelijk tot 9 september 1989. 

EEN VEILINGCATALOGUS WORDT U OP AANVRAAG, GRATIS TOEGEZONDEN. 

AMSTERDAMSETOSTZEGEL VEILING B.V. 
Postbus 10474 Nwe. Zijds Voorburgwal 294 
1001 EL Amsterdam 1012 RT Amsterdam 

Tel. 020258806 
Fax. 020174257 



448 / Philatelie juli/augustus 1989 

11 -12 -13 -14 en 15 september 1989 
VEILING no. 533 

De grote naj aars veiling 
met ruim 4300 kavels! 

Ruim 1000 kavels: Restanten, albums, dozen landenverzamelingen 
en een filatelistische bibliotheek van een oud 
ballonvaarder. 

Ruim 600 kavels: Betere no's en series van de gehele wereld w.o. 
belangrijk Engeland en Kol., Frankrijk en 
Zwitserland. 

Ruim 1000 kavels: Oude brieven en emissie 1852 van Nederland, 
w.o. vele zeldzame afstempelingen! 

Ruim 1700 kavels: Betere no's en series Nederland en Overzee w.o. 
vele bijzondere brieven en postfrisse series o.a. 
Dienst en Postbewijs. 

Een must voor iedere verzamelaar! 

De catalogus met ruim honderddertig fotopagina's wordt u toe
gezonden na ontvangst van ƒ 12,50 op giro no. 17369. 

Van Pieten 
Postzegelveilingen 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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11 -12 -13 -14 en 15 september 1989 
VEILING no. 533 

De grote naj aars veiling waarin opgenomen een schitterende collectie: 

Ned. Indiëj Curagao en Suriiiame 
Vele rariteiten o.a. Ned. Indië: 

80 f 
L.P. no. 17f 

Cat. ƒ 4500,-
MÉÜtillÉ 

Cat. ƒ 3750,- Cat. ƒ4500,-

f ^ ^ ^ . 
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L.P. no. 17f op brief met juiste datering! Cat. ƒ6500,— 
Catalogus wordt u toegezonden na ontvangst van ƒ 12,50 op giro nr. 17369. 

Van Pieten 
Postzegelveilingen bv 
Prinsessegracht 3 - 2 5 1 4 A N D e n H a a g 
schuin tegenover het H a a g s e 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 
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POSTZEGELBOEKJES 
• 

ONZE SUPERDIKKE 
PRIJSLIJST 1990 

verschijnt binnenkort! 

Een heel boekwerk, 
met duizenden aanbiedingen 

van 
Nederlandse en buitenlandse 

postzegelboekjes. 

Wilt u een 
exemplaar ontvangen? 

Maak dan ƒ 5,00 over 
op postgiro 1428625. 

L i T S DP^TERM^TD 
POSTBUS 1051 

.n 5140 CB WAAUWIJK 
ÄÜ= TEL. 04160-31451 

De 156ste postzegelveiling 
zal worden gehouden 
op 15 en 16 december. 

Vele mooie collecties en partijen, waarover t.z.t. 
nadere bijzonderheden volgen, zijn reeds in 

bewerking. Tot nader order kan nog uitsluitend 
kwalitatief GOED materiaal worden toegevoegd. 

Mocht u nog met 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. 

Beèdigd Makelaar en Taxateur. 
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66e jaargang, juli/augustus 1989 
nummer 765 

Hel Nederlandsch Maandblad voor Phila
telie, waarin opgenomen De Philatelist, is 
een uitgave van de onaftiankelijke 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 Baam S 02154-82341 

Adreswijzigingen 
Abonnees die het maandblad 'Philatelie' 
ontvangen uit hoofde van hun lidmaat
schap van een aangesloten vereniging 
moeten hun adreswijziging wef 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, 
ijiet-aangeslotenen kunnen het abonne
mentsgeld (inclusief porto) bij 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 luli 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 nummera 
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 Driel 
secretaris: 
G. van der Velden 
Marshallplein 145, 2286 LL Rijswijk 
penningmeester: 
H.P.G. van der Lienden 

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 wijze dan ook, zon
der voorafgaande schrifteli|ke toestem
ming van de hoofdredactie. 

Oplage 
58.000 exemplaren 

ISSN-nummer 
0166-3437 

In dit nummer hi 
In mei van dit jaar werd de eerste aflevering geplaatst 
van een vierluik over thematische filatelie, samenge
steld door de heer T.H. Siem uit Rozendaal. In dit 
nummer van 'Philatelie' vindt u de derde aflevering uit 
deze reeks, gewijd aan 'filatelistische kennis' 

464/465/466/467 
De feestelijkheden rond de Dag van de Postzegel spe
len zich dit jaar af rond het weekeinde van 14 en 15 
oktober. De traditionele, speciale envelop staat dit
maal in het teken van het honderdvijftigjarig bestaan 
van de spoorwegen in Nederland: afgebeeld is het rij
dende postkantoor PEC1902 uit 1938 

482 
Waar een klein land groot in kan zijn: De heer F.B. 
Dijkstra uit Wartena zorgde er voor dat Nederlands 
bekendste hard rijdster op de schaats - Yvonne van 
Gennip - een filatelistisch eerbetoon kreeg. Weliswaar 
niet van PTT Nederland (althans niet officieel), maar 
toch van een bij de UPU aangesloten postzegelland: 
Noord-Korea 

M 517 
En verder: 

Philexfrance 458 
De Franse hoofdstad stond elf da
gen lang in het teken van een 
schitterende, revolutionaire ten
toonstelling: Philexfrance 

Complete inhoudsopgave: 

Klüssendorf 470 
Klüssendorf is de naam van de 
firma die de Nederlandse PTT au
tomaten levert waaruit stroken (of 
zegels?) worden verkocht 

100 jaar KNVB 475 
Begin september geeft PTT een 
zegel uit ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de Koninklijke Ne
derlandse Voetbalbond KNVB 

Uit de wereld van de filatelie 452/453/454 
stempels 457 
Philexfrance: een schitterende tentoonstelling 458/459 
Filabyrint 459 
Nieuwe postzegelboekjes 461/462 
Thematische filatelie in beweging (3) 464/465/466/467 
Postwaardestukken 469 
Boekenplank 469/515 
Verzamelgebied Nederland 470/471/472/473 
Honderd jaar KNVB 475/476/477 
Agenda van filatelistische gebeurtenissen 479/480 
Proeven Postpakket-verrekenzegels 480 
Bondspagina's 482/483 
Bulgaria'89 487 
Moderne filatelie: nu ook in Nederland 488 
Wij lazen vooru 490 
Honderdvijftig jaar spoorwegen in Nederland 492/493/494/495 
Thematisch panorama 497/498/499 
Luchtpost 500 
Nieuwe uitgiften 503/504/505/506/508/509/511/512/513/515 
Yvonne van Gennip op Noordkoreaanse zegel 517 
Vervalsingen: uw medewerking wordt gevraagd 518 
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Uit de wereld van 
de filatelie 

Inschrijving nationale tentoonstelling 
Groningen '90 nu geopend 

Het feeslorkest in actie op de binnenplaats van het PTT-museum; drummer Dik houdt zich 
bescheiden op de achtergrond... (foto: PTT) 

Dik drumt er 
lustig op los 
Topmanagers hebben vaak onver
moede talenten. En hoe vol hun 
agenda's ook mogen zijn, ze hou
den doorgaans graag een gaatje 
vrij om die talenten niette ver
kwisten. 
De voorbeelden zijn bekend: of het 
nu gaat om het lopen van een ma
rathon (Winsemius), het rijden 
van een wielerkoers (Van Agt) of 
het schrijven van jeugdboeken 
(Terlouw) - bijna elk denkbaar se
cond //'fe-gebied kent zijn promi
nente beoefenaren. 
De voorzitter van de raad van be
stuur van PTT, ir. W. Dik, mag 
dan - in tegenstelling tot de hier-

Waar blijft de 
jeugd toch? 
De respectabele Zwitserse krant 
Neue Zürcher Zeitung besteedt re
gelmatig een hele pagina aan 
schaken en filatelie. Op 19 maart 
bevatte de rubriek Schach und 
Philatelie een noodkreet, die met 
de kop Wo bleiben die jungen Phi
latelisten heel goed werd samen
gevat. 
De A/ZZwijst er op dat het van 
groot belang is, jonge mensen 
voor de filatelie te winnen. De 
NZZ: 'Je kunt ze heus wel enthou
siast maken, dat wil zeggen: als je 
ze maar attent maakt op doelen 

boven genoemden - (nog) geen 
deel hebben uitgemaakt van enig 
Nederlands kabinet, als 'baas' van 
een van de grootste ondernemin
gen van Nederland mag hij op 
deze regel natuurlijk geen uitzon
dering maken. En dat doet hij ook 
niet: de heer Dik is namelijk een 
begaafd drummer! 

Dat het Nederlandse PTT-museum 
in Den Haag op 18 mei jl. tijdens 
de viering van het zestigjarig be
staan op zijn grondvesten 
schudde kwam niet alleen door de 
vele festiviteiten die erzieh af
speelden, maar ook door de niet 
geringe inzet van drummer Dik, 
die de ritmesectie van het inge
huurde feestorkest van tijd tot tijd 
op bekwame wijze wist aan te vul
len. 

die ze werkelijk kunnen bereiken. 
(..) Scholieren en leerlingen moet 
je zegels met auto's, sport, tech
nische hoogstandjes, treinen en 
dergelijke laten zien. Ook zegels 
met bloemen, klederdrachten en 
kunstwerken zijn geschikt. Op
groeiende jongeren kun je wijzen 
op Heimatsammlungen, verzame
lingen die zijn opgebouwd rond de 
eigen geboorte- of woonplaats' 
(streekhistorische collecties). 
Volgens de WZZhebben themati--
sehe en We/maf-collecties het 
grote voordeel dat nooit 'com
pleet' zijn, dat ze een fiks beroep 
doen op originaliteit en creativiteit 
van de verzamelaar en dat catalo
gusnoteringen doorgaans niet van 
groot belang zijn. 

Tijdens de Bondsdagen in Kerk-
rade heeft de organisatie van de 
nationale postzegeltentoonstelling 
van komend jaar, Groningen '90, 
haar tweede bulletin gepresen
teerd; het eerste verscheen tijdens 
Filacept in Den Haag. 
Daarmee is nu ook de mogelijk
heid geopend, zich voor deelne
ming aan te melden. Formulieren 
en bulletins zijn verkrijgbaar bij 
het organisatiecomité, Emma-
straat 5, 9722 EW Groningen. 
Het comité gaat er van uit dat on
geveer duizend kaders in de con-
currentieklasse kunnen worden 
geplaatst. Deelneming is alleen 
mogelijk als u lid bent van een bij 
de Nederlandse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen aangesloten ver
eniging. Een andere voorwaarde is 
dat uw inzending zilver moet heb
ben behaald op een tentoonstel
ling van rang 2, respectievelijk 
twee maal verguld zilver op een 
tentoonstelling van rang 3. Het ka
dergeld bedraagt vijftien gulden 
per kader. 

In bulletin II van Groningen '50is 
per abuis de klasse 'literatuur' niet 
genoemd. Deze klasse is er echter 
wél en inzenders zijn dan ook van 
harte welkom. 
Groningen '90 wordt op 25,26 en 
27 mei 1990 gehouden in het Mar
tinihal-complex te Groningen. De 

Filateliebeurs 
krijgt vervolg 
Na het succes van de begin dit jaar 
gehouden Filateliebeurs 89 kon 
het niet uitblijven: ook in 1990 
wordt weer een dergelijk evene
ment georganiseerd. 
Filateliebeurs 90 zal op zaterdag 
27 januari aanstaande worden ge
houden, ditmaal niet in omroep-
stad Hilversum, maar in het nabij
gelegen Huizen. In sport- en re
creatiecentrum 'De Bun' is door 
de organisatoren ruim 2500 
vierkante meter vloeroppervlak 
gehuurd, ruim twee maal zoveel 
als in Hilversum beschikbaar was. 

tentoonstelling zal onder meer in 
het teken staan van twee ontwik
kelingsprojecten in de 'derde we
reld'. Eén project is daarbij speci
aal bedoeld voor de jeugd: een 
werkplaats voor jonge handwerks
lieden in Lomé (Togo); er wordt 
naar gestreefd hier vijfendertigdui
zend gulden voor bij elkaar te krij
gen. 

Het andere project beoogt de fi
nanciering van de inrichting van 
een werkplaats voor de reparatie 
van landbouwwerktuigen in Seko 
(Centraal-Afrikaanse Republiek). 

Beide projecten zullen op Gronin
gen 'SOfilatelistisch worden uitge
beeld en begeleid. De organisato
ren hebben voor deze opzet geko
zen om te laten zien dat de filatelie 
kan worden gebruikt om op een 
aansprekende wijze propaganda te 
maken voor een goed doel. Verder 
wil men de vele 'zittende' verza
melaars - maar daarnaast juist 
ook anderen - naar een postzegel
tentoonstelling trekken. 

In verband met deze grotere opzet 
worden ruim tweeduizend bezoe
kers verwacht, zowel uit ons land 
als uit het buitenland. 
Filateliebeurs 90 zal op de succes
volle formule van de 'Hilversumse 
versie' worden geënt: de toegang 
is gratis, er zullen veel gespeciali
seerde verenigingen aanwezig zijn 
(wellicht zelfs nog meer dan tij
dens de eerste beurs) en er wordt 
een bus ingezet die tussen Hilver
sum NS en De Bun zal pendelen. 

Wie ondanks die laatste faciliteit 
toch met eigen vervoer wenst te 
komen, kan dat met een gerust 
hart doen: De Bun heeft ruime 
(gratis) parkeergelegenheid voor 
de deur. 
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Limburgzegel vervroegd én 
in voorverkoop verkrijgbaar 

'Voorloper' van Braille 
onopvallend geëerd 

In 1839 werd het Verdrag van 
Londen geratificeerd, een over
eenkomst die de grens tussen Ne
derland en België regelde. Het ver
drag had destijds vooral conse
quenties voor de beide Limbur-
gen. Ter gelegenheid van de hon-
derdvijftigste verjaardag van het 
Verdrag van Londen verschijnt in 
oktober aanstaande een zoge
noemde 'Limburgzegel' meteen 
waarde van 75 cent. 
De uitgiftedatum van deze zegel 
wordt één dag naar voren gescho
ven. Dit, omdat ook België een 
'Limburgzegel' (waarde: 13frank) 
uitgeeft: op de eerste maandag 
van oktober. De Nederlandse en 
de Belgische zegel komen nu 

beide op dezelfde dag uit: 2 okto
ber 1989. Dat is echter niet de 
enige overeenkomst: de postze
gels zullen ook qua vormgeving 
identiek zijn. 
Nóg een nieuwtje: op zaterdag 30 
september 1989 zal niet alleen in 
België, maar ook in Nederland een 
zogenoemde voorverkoop worden 
gehouden. Bij ons gebeurt dat in 
Maastricht, waar een bijzonder 
stempel zal worden gebruikt. Als u 
vóór 14 oktober a.s. een verzoek 
richt aan de directeur van PTT 
Post, Postbus 99600, 6200 VA 
Maastricht en u sluit een vol
doende gefrankeerde envelop bij, 
dan ontvangt ontvangt u uw enve
lop mét stempel weer retour. 

Frankrijk bestudeert 
zelfklevende postzegels 
In West-Duitsland wil het maar 
niet vlotten, maar in Frankrijk zet
ten ze er de vaart in: waarschijnlijk 
komen er nog dit jaar Franse ze
gels met een zelfklevende lijm-
laag. 
Op dit moment worden door de 

postzegeldrukkerij in Périgueux 
proeven genomen met zegels die 
veel weg hebben van stickers. 
Als een en ander naar wens ver
loopt zullen er eind 1989 boekjes 
verschijnen met daarin een aantal 
van deze zelfklevende postzegels. 

Op 30 januari jongstleden gaf 
Frankrijk een zegel uit pour Ie bien 
des aveugles ('voor het welzijn 
van de blinden'). De zegel laat 
niets aan duidelijkheid te wensen 
over: behalve een foto van een 
blad uit een brailleboek is ook nog 
een stukje 'echt' Braille-schrift 
voelbaar. 
Wie de moeite neemt het stukje 
schrift te ontcijferen kan tot de 
conclusie komen dat de ontwerper 
zes willekeurige Braille-letters op 
een rij heeft gezet: een V, een 
punt, een H, een A, een U en een 
Y - samen V. HAÜY. Maar zo wille
keurig is die combinatie niet: de 
Fransman Valentin Haüy (1745-
1822) was namelijk de eigenlijke 
bedenker van het bllndenschrift. 

Hij stichtte in 1784 het eerste blin-
deninstituut en ontwikkelde zoals 
gezegd een schrift dat door blin
den kon worden gelezen, of liever: 
gevoeld. Het door hem uitgevon
den reliëfschrift werd later door 
een van de leerlingen op zijn insti
tuut verder vervolmaakt. Denaam 
van die leerling - u raadt het al -
was Louis Braille, wiens naam uit
eindelijk onverbrekelijk met het 
bllndenschrift zou worden verbon
den. 

Ere wie ere toekomt, meent de Franse PTT: 
vandaar de zes Brailie-tekens op deze zegel, 
aangebracht in de witte strook boven de 
tekst Pour Ie bien des aveugles 

Hongarije: 
de brand erin 
De postadministratie van Honga
rije heeft een groot aantal zegels 
uit de periode 1947-1982 ver
nietigd. Het ging om onverkochte, 
niet meer voorfrankering bruik
bare emissies. Volgens de Hon
gaarse PTT is tot vernietiging be
sloten 'om de waarde van onze ze
gels te beschermen'. 
In totaal zijn ruim 650 duizend 
postzegels verbrand; een groot 
deel daarvan was afkomstig uit de 
serie '25 jaar lid van de Verenigde 
Naties'uit 1980. 

Popzegels 
in'Top 10' 
Wie zei er dat de jeugd niets om 
postzegels geeft? 'Het snelste 
popblad voor jonge volwassenen' 
-zoals Top yo zichzelf noemt-
denkt er anders over. De voorpa
gina van het meinummer staat na
melijk voor een belangrijk deel in 
het teken van de Michael-Jackson-
zegels die Sint Vincent in 1985 uit
bracht. 'Ontdekt! Speciale uit-
gave/collectors-edition' luidt de 
wat overdreven kop die bij de ze
gels is afgedrukt. 

Schaakkampioenschap Frankrijk 
filatelistisch vereeuwigd 

op 10: in de ban van de Michael-Jack-
onzegels van Sint Vincent 

Van 11 tot en met 26 augustus 
aanstaande wordt in Épinal 
(Frankrijk) voor de vierenzestigste 
maal het Franse schaakkampioen
schap georganiseerd. Ter gele
genheid daarvan zullen een gele-
genheidsstempel en een machi
nestempel in gebruik zijn. Elk 
stempel - naar wens afgedrukt op 
een postwaardestuk of een geïl
lustreerde envelop - is i/erkrijg-
baar tegen betaling van twaalf 
Franse frank (of vier internationale 
antwoordcoupons). U kunt schrij
ven aan CFE, Botte Postale 189, 
F-88005 Épinal-Cedex (Frankrijk) 

Bekroningen 
Naposta/lphia 
Van 19 tot en met 23 april werd in 
Frankfurt am Main (Bondsrepu
bliek Duitsland) de nationale post
zegeltentoonstelling Naposta '89 
gehouden. Daaraan gekoppeld 
werd een internationale literatuur
tentoonstelling, Iphia '89, georga
niseerd. 
De heer F. Jacobs uit Amsterdam 

EPINAL 64'CHAMPIONNArS 
DEFRANCE 

DICHECS 
11AU26A0UT89 

Kortingzegels 
op de Antillen 
Volgend jaar, op 5 december 
1990, verschijnen ook op de Ne
derlandse Antillen kortingzegels. 
De zegels (het gaat om twee waar
den: 30 en 100 cent) kunnen in de 
maand december worden gebruikt 
voor het verzenden van kerstkaar
ten naar lokale en buitenlandse 
bestemmingen. 
De zegels zullen worden ontwor
pen door Humphrey Elizabeth. 

89 • ' 

zag zijn inzending voor de Naposta 
'89, getiteld Kanonierstraße 35, 
Berlin W8 (een studie over de 
'zoekkaarten die van 1946 tot 
1948 in de Russische zone wer
den gebruikt) bekroond met Groot 
verguld zilver. De collectie kreeg 
daarnaast een ereprijs voor de 
beste inzending in de groep 'Post-
geschiedenisna1945'. 

Op de Iphia '89 werden de vol
gende Nederlandse inzendingen 
bekroond: 

Filatelistlsche artikelen 
zijn een bron van informatie 

Verguld zilver: 
Postzegelvereniging Griekenland. 
Zilver: 
Nederlandse Academie voor Fila
telie, Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststempelver
zamelaars, Uitgeverij Samsom, C. 
Stapel. 
Verzilverd brons: 
Contactgroep Frankrijk-verzame
laars, Maandblad 'Philatelie', Het 
Tolhuis. 
Brons: 
Het Noorderlicht, J.P. van der Pas 
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Expositie 29 bericht '89 no^ 
tot en met 24 september open 

Royal Mint: munten en zegels 
op speciale enveloppen 
Op 14 februari van dit jaar kwa
men in Groot-Brittannië twee bij
zondere munten van elk £ 2.- uit. 
De muntstukken werden geslagen 
ter gelegenheid van de driehon
derdste verjaardag van respec
tievelijk de BUI of Rights (Enge
land) en de Claim of Rights 
(Schotland). 

De Britse rijksmunt, de Royal 
Mint, gaf ter gelegenheid hiervan 
twee speciale enveloppen uit die 
van een bijzonder poststempel 
met de tekst First Day of Issue 

1989 £ 2 Coin werden voorzien. 
Elk van deze enveloppen bevat een 
munt van twee pond die als wettig 
betaalmiddel kan worden gebruikt; 
de meeste exemplaren zijn echter 
inmiddels in munten- en postze
gelverzamelingen verdwenen. 

De enveloppen zijn vrij duur
de verkoopprijs bedraagt E 5.95 
ofwel meer dan twintig gulden per 
stuk. 
Van beide enveloppen zijn vijf
tienduizend exemplaren gemaakt. 
Edgar Lewy, Londen 

'Postvervoer per auto over het i|S van Kampen naar Urk, 1929' een van de foto's die - samen 
met tal van andere documenten uit de afgelopen zestig laar - nog tot en met 24 september in 
het Nederlandse PTT-museum te zien zijn Naast de gestage ontviiikkeling van de techniek 
komen ook de dramatische wendingen van onze jongste geschiedenis aan bod De openings
tijden van de expositie - 29 bericht '89 genaamd - zijn gelijk aan die van het PTT-museum (zie 
ook onze rubriek 'Agenda') foto. PTT 

PTT Post verruimt 
dienstverlening 
Postagentschappen mogen voort
aan ook op zaterdag en tijdens 
koopavonden geopend zijn. PTT 
Post heeft deze maatregel geno
men om de dienstverlening aan 
het publiek te verbeteren. 

Er zijn in Nederland 1.150 posta-
genten; naar wordt verwacht zal 
het grootste deel van hen in aan
merking willen komen voor ver
ruimde openstelling. De agent
schappen kunnen zich in dat geval 
aansluiten bij de plaatselijk gel
dende winkeluren. 

"2|T^ 
HRSrDAY £'>i-. 

1989 V - W l i 'i 
£2 COIN V è - ' i ' -f/ 

^rf/ZAmff/mmv/Ar/u/ A/U/<./^,/A/f ^'3('„u^ '^X-'A„/JL, 

Tot dusver kon het publiek 's za
terdags maar bij zo'n tweehon
derd grote postkantoren en enkele 
vestigingen in warenhuizen te
recht. De nieuwe maatregel zal er 
toe leiden dat er vele honderden 
plaatsen bijkomen waar men op 
zaterdag en tijdens koopavonden 
voor postale dienstverlening te
recht kan. Een betere spreiding 
van de kantoren wordt daardoor 
bereikt. Bovendien zal de drukte 
op de oorspronkelijke 'zaterdag
kantoren' afnemen, zo verwacht 
PTT Post. 

01 i%^UE 

•Mir/// W/r/r<///<i/(i/('/(to/i o/"' ^f<//i/ /:}(><>(// 

De twee Bill/Claim of Rights enveloppen van de Royal Mint 

m 
PTT Post neemt eerste zes 
frankeerautomaten in gebruik 
Op dinsdag 22 augustus aan
staande worden de eerste fran
keerautomaten van PTT Post in 
gebruik genomen. De hoofdpost
kantoren van Delft, Gouda, 
's-Gravenhage (Kerkplein), 
's-Hertogenbosch, Rotterdam 
(Coolsingel) en Veenendaal zijn 
daartoe uitgerust met apparaten 
van het merk Klüssendorf. Het 
doel van de plaatsing is het op
doen van ervaring met automaten. 
PTT Post beschouwt automaat
stroken met als vervanging, maar 
als aanvulling op de normaal aan 
het loket verkrijgbare postzegels. 
De automaten verstrekken stroken 
in veertien verschillende waarden: 
55, 65 en 75 cent en ƒ1.-,1.20, 
1.30,1.40,1.50,2.25,2.50, 
4.50, 5.-, 5.50 en 7.-. De machi
nes accepteren de volgende mun
ten: stuivers, dubbeltjes, kwart

jes, guldens en rijksdaalders. 
Eventueel wisselgeld wordt door 
de automaten teruggegeven. Als 
de klant dat wenst kan hij de auto
maat een kwitantie laten verstrek
ken. 
De automaatstroken zijn geldig 
met ingang van 22 augustus 
1989; ze worden bij gebruik op 
correspondentie normaal afge
stempeld. 
Het ontwerp van de Nederlandse 
automaatstroken werd verzorgd 
door de afdeling Kunst & Vormge
ving van PTT Nederland nv. 
Postkantoren met een filatelieloket 
hebben de automaatstroken vanaf 
22 augustus in voorraad. Ze zijn 
verkrijgbaar als 'klein assortiment' 
(55,65 en 75 cent) of als volledig 
pakket (alle veertien genoemde 
waarden). Losse stroken zijn ver
krijgbaar bij PTT Post Filatelie. 

Groenlandse postzegels 
nu ook werkelijk uit Groenland 
De postzegels van Groenland wor
den sinds jaar en dag gedrukt 
door de postzegeldrukkerij van de 
Deense posterijen. Omdat de fila-
telistische dienst van Groenland 
eveneens in Denemarken is geves
tigd hebben verreweg de meeste 
postzegels van Groenland dit land 
nooit gezien. 

Hierin gaat nu verandering ko
men. In twee fasen wordt de ge
hele filatelistische dienst van 
Groenland overgebracht naar het 
grootste eiland ter wereld Vanaf 1 
september van dit jaar worden de 
postzegels al uit de nieuwe vesti
ging Angmagssalik op Groenland. 

De tweede fase bestaat uit het 
overbrengen van alle diensten 
naar genoemde plaats; dat zal eind 
1990 of in 1991 gebeuren. (RH) 

Een door KalaallitAllakkerimtiöe Groen
landse posterijen) uitgegeven prent-
briefkaart laat de Groenlandse en Deense 
tekst 'Zelfs op het ijs verwarmt een brief' 
zien 
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GEDANKO FILATELIE 
BELGIË 

Yv 150/63, Rode Kruis 
Yv 150/63, 
Yv 176, Staalhelm 
Yv 176, 
Yv 266 A/K, Antwerpen 
Yv 272 A/K, Kroontjes 

f 1150 
 1996 
 425 
 475 

■ opdrukken  395 
opdrukken  900 

Selectie uit de aanbiedingslijsten juli 1989 

o Yv 272 A/K, 
* Yv 342/60, Mercier 
O Yv 342/50, 
* * Yv 351/62, Infanterie 
* Yv 361/52, 
* Yv 363/74, On/ad 1933 

/ 1395 ■ 
■ 660 • 
■ 750 
 325 ■ 
 125 
 850 ■ 

O Yv 363/74, / 1136 
* Yv 374 A/K, Braine  l'Alleud ■ 1850 
* * Yv 880/91 U P U  6 0 0 
* * Yv 898, Panelen  275 
* Yv Spoorweg 57 opdruk  2200 
* * Yv Spoorweg 167 kopstaand  75 

Verder. vele klassieke zegels, ongebr./gebr. 
alle series ongebr /gebr Latere series ook postfris 
alle blokken, postfris/ongebr en gebr 

GROENLAND 
* 
0 
* 

Yv 
Yv 
Yv 

1/138 
1/13£ 

zonder 
zonder 

IR, volrandig 

GIBRALTAR 
* 
* 
* 
* 
* 

Yv 
Yv 
Yv 

1/7, 
7, 
14, 

SG 17a, 
SS 17b, 

■kleine 1 

18 AK 
18 AK 

gebroken N" 

/ 995 
 495 ■ 
 900 . 

995 
625 
260 
225 
225 

Yv 2, volrandig 
Yv 3a, volrandig 
Yv 14A, 

SS 18b, "gebroken M" 
SG 22/33, 
Yv 37/46, 
Yv 47/55, 
Yv 72 

modern spoorweg, postfris 
Dienst, LP, Telegraaf en Telefoon, Privaat uitgiften enz. 
Duitse bezett ing, Eupen, Malmedy, Eupen en Malmedy. 

f 1000 
 2250 

500 

450 
375 
1160 
1095 
296 

* * Yv 19/27, 
* * Yv 63/138, incl fosfor 

Yv 73a/90, 
Yv 87, 
Yv 83, 
Yv 30, 
Yv 103a tanding 14 

160 
145 

/ 4695 
 425 
 375 
 4295 
 125 

Tevens complete verzamelingen en verder veel Luxemburg, Liechtenstein, San Manno en Spanje 

N E D E R L A N D (interessante afdelmg Port) 
2, superbe f 425 

O 3fbA, 
O 3fgB, 
O 4B III, 
O 5A IV, 

90 ■ 
300 ■ 
126 ■ 
185 ■ 

* * 5D III, 
O 78 IV. 
O lOfgA, 
* IIA IV, 
* IIB II, 

1 100 
 590 
 125 
 260 
 500 

* MD III 
0 IIA IV 
* 28 1 
* * 67b 
* * 68b, 

/ 350 
 260 
 280 
 220 
 740 ■ 

Ie Emissies, geplaat en halfrondstempets 
Vroege emissies o a ongebr tiangend haar 

Alle series postfns/ongebr /gebr 
Belangrijk Roltanding, verder Luchtpost, Dienst, Telegram enz 

Aanbiedingscatalogi Nederland en Buitenland verschijnen periodiek, ieder ca. 6x per jaar geheel gratis op aanvraag. 
Vrijwel alle series zijn meerdere malen aanwezig en dus uit voorraad leverbaar. 
Aangeboden zegels zijn pracht exemplaren, kwaliteit staat voorop, of zijn met nadere beschrijving aangegeven, altijd volle garantie 
bij dure exempl. met fotocertificaat, of keuringsattest. 
Losse nummers, jaargangen, samenstellingen enz. zijn uiteraard leverbaar. Wij doen graag offerte. 
Profiteer bij uw bestelling(en) van een uitgebreid kortingssysteem. 

GEDANKO FILATELIE  Postbus 912  1180 AX Amstelveen  Tel. 020381729 
(Gedanko Filatelie is een onderdeel van Holding Gedanko B V ) 

b.g.g. 173758. Fax 020174257 



456 / Philatelie juli/augustus 1989 

Bij R I E T D I J K brengen zegels van ƒ 10.000-
en meer vanzelfsprekend internationale prijzen op, 

doch ook uw: 
Veiling 346 

mooie nr. 1 
mooie nr. 2 
mooie nr. 12 
prachtige nr. 37 
prachtige nr. 38 
Enz., enz. 

van Nederland cat. ƒ 8 0 - opbrengst ƒ 140- (kavel 938) 
van Nederland cat. ƒ 60 - opbrengst ƒ 120 - (kavel 968) 
van Nederland cat. ƒ 375- opbrengst ƒ 375 - (kavel 1116) 
blok van 4 cat. ƒ 650 - opbrengst ƒ 875 - (kavel 1150) 
blok van 4 cat. ƒ 300 - opbrengst ƒ 300 - (kavel 1151) 

U ziet: 'W/e het kleine niet eert, is liet grote niet weerd!" 
VEILING No. 348 (onze jubileumveiling), zal in oktober 
plaatsvinden in het Europa Luxe Hotel te Scheveningen. 
Voor deze topveiling van het seizoen zullen wij het aantal veiling-
catalogi verdubbelen. 
Wij mochten reeds enige importante collecties ontvangen, o.a.: 
de proevencollectie Nederland en Indië "Dominique" met enkele 
unieke ontwerpen en schetsen o.a. van Ant. Molkenboer en Lebeau. 
Verder Klassiek Nederland met rariteiten van de eerste en 
tweede emissie, tevens één van de meest uitgebreide plaatfouten-
en druktoevalligheden-verzamelingen Nederland ooit geveild, 
Ned. Indië met alle Java- en dienstopdrukken. 
Australië en Gebieden vrij uitgebreid, etc. 
Groot-Brittannië, Zeppelin- en katapultvluchten etc. 

Ook u kunt optimaal profiteren van deze unieke gelegenheid. 
Neemt heden nog kontakt met ons op voor een eventuele, vrij
blijvende taxatie van uw kostbaarheden. 
Uw topzegels komen er "gekleurd" op. 

R l T D I J K 
POSTZEGELVEILINGEN B.V. 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) Londen 
2514 GC Den Haag, 
Tel. 070 - 647957 en 646572 
internationale kwaliteitsveilingen sinds 1919 New York 
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Gelegenheidsstempels 

7 tot en met 17 juli 1989: 
Parijs: Stempel 'PTT Post Nederland Phi

lexfrance '89'. 
18toten 21 juli 1989: 
Nijmegen: stempel '73e 4daagse KNBLO'. 

\v\»' .(.elie 

.<?"„&'=' 
(\a"d 

PHILEXFRANCE '89 

73e/lDAAGSE ^ 

4/, z 21 JULI 1989 

5 september 1989: 
'sGravenhage: eerstedagstempel '100 
jaar Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
KNVB' (alleen op NVPHenveloppen). 

Bijzondere stempelvlaggen 

3 tot en met 21 ju l i 1989: 
Arnhem, 'sGravenhage en Utrecht: stem
pelvlag 'Wandelsportorganisatie KNBLO 
Nijmegen 73e vierdaagse'. 
3 tot en met 29 ju l i 1989: 
'sHertogenbosch en Sittard: stempelvlag 
'VIJnderjaar 1989 Postbus 506 6700 AM 
Wageningen'. 

WANDELSPORTORCANISATIE 

K N B L O 
NIJMEGEN 73e vierdaagse 

V U N D E R J A A R 1989 
I'OSIDLSVIIA /./(H) VV1\K\(,I\I\(,>\ 

3 tot en met 29 ju l i 1989: 
Haarlem, 'sHertogenbosch en Zwolle: 
stempelvlag '19291989 na 60 jaar post

museum nu: PTT museum'. 
14 augustus tot en met 9 september 
1989: 
'sGravenhage: stempelvlag 'European 
Festivities Den Haag 710 sept 1989'. Te 
stempelen correspondentie zenden aan 
Expeditieknooppunt, Postbus 99100, 
2500 NA 'sGravenhage, onder vermel

ding van stempelvlag European Festivi

ties. 

^ na 6 0 jaar 
r^' postmuseum 

'*̂  nu. 
p t t museum EUROPEAN FESTIVITIES 

DenHaag 710 sept 1989 

14 augustus tot en met 9 september 
1989: 
Leeuwarden: stempelvlag 'Hindeloopen 
september 1989 Monument van de 
Maand VVV tel. 051422550'. Te stempe

len correspondentie zenden aan Expedi

tieknooppunt, Postbus 99111, 8900 NA 
Leeuwarden, onder vermelding van stem

pelvlag IHindeloopen. 
28 augustus tot en met 16 september 
1989: 
Leiden: stempelvlag 'Fiets en wandel met 

PTT Post Leiden Derde zaterdag in sep

tember'. Te stempelen correspondentie 
zenden aan Hoofdpostkantoor, Postbus 
99100,2300 NA Leiden, onder vermelding 
van stempelvlag Fiets en Wandel. 

HINDELOOPEN 
september 1939 

Monument van de Maand 
VW tel 051422550 

FlEIS EN WAUUEi MEI PlIPiJSi 
LEIDEN 

DEBDE ZtTEROaC IN SPTEMBa 

28 augustus to t en met 23 september 
1989: 
Sittard: stempelvlag '8e Europees Schut
terstreffen 2224 september 1989 Valken
burg a/d Geul'. 

8EEUROPEES 
SCHUTTERSTREFFEN 

2224 SEPIEMBEF! 1989 
VALKENBURG A/D GEUL 

11 to t en met 23 september 1989: 
Amsterdam, Arnhem, 'sGravenhage, 
Groningen, Haarlem, 'sHertogenbosch, 
Leeuwarden, Roosendaal, Rotterdam, Sit

tard, Utrecht en Zwolle: stempelvlag 'Prin

ses Beatrix Fonds Doe mee met de lande

lijke collecte!' 

Dagtekeningstempel Veldpost 

25 en 26 augustus 1989: 
Soesterberg: bijzonder dagtekeningstem

pel 'Koninklijke Landmacht Veldpost' ter 
gelegenheid van de open dagen van de 
Koninklijke Landmacht. 

t K o n i n k l i j k e L a n d m a c h t ; 

'■•._ 25.VIII 899 .•■ 

'•■.•^e/dpo?^' 

Fiiatelieloketstempels 

1 ju l i 1989: 
Dedemsvaart (oude postkantoor). 
10 ju l i 1989: 
Vaals (drielandenpunt). 

ml m 
Dedemsvaart 

.1.VII893 ^ 

' • •  ' : e i i e \ °  ' 

Vaa Is 

10.VII 899 

?.'e|ie\°.'^

13 juli 1989: 
Kampen (Koornmarktspoort) 
Ommen (toren Hervormde Kerk). 

.••I/Ar

Kampen 

15.V1I899 . 

^.':e|ie\?.^

Ommen 

^. 13.VIL899 V 

19 ju l i 1989: 
BunschotenSpakenburg 
(vrouw in klederdracht). 
7 augustus 1989: 
EdeGId. (postkantoor). 

..••■■■■??'■■••■■.. 

iBunscholen Spakenburg : 

'••.^ 19.Vil899 .̂•■■ 
" • ' ' ■ = . >(.*■•■ 

23 augustus 1989: 
Harlingen (stadhuis). 
26 augustus 1989: 
Delft (Nieuwe Kerk). 

1^3 

••• r^ 
Harl 

É ""■■■■• 
ngen 

\ ^ 23.Vill 6909 / 

■■ ^ S q r j p r ^ i i 

EdeGId 
'•.^ 7VÜI8909 ^ , 

Delft 

•■.̂ ^ 26.V1118909 ,̂ _.

f'leiisV?.'*'*' 

5 september 1989: 
Kaatsheuvel (afbeelding nog niet bekend). 

Loketfrankeermachines 

FM 5046 
De loketfrankeermachine FM 5046, tot en 
met 4 juli 1989 in gebruik te Mijdrecht, is 
verplaatst naar het postkantoor van Breu

kelen (U.); de eerste dag van gebruik te 
Breukelen was 10 juli 1989. 

'Stempelnieuws' 

PTT geeft maandelijks een publikatie uit 
die nieuws bevat over bijzondere post
stempels. U kunt zich op dit blad  'Stem
pelnieuws'abonneren (kosten ƒ 17.50 
per jaar). Inlichtingen worden verstrekt 
door PTT Post Filatelie, Postbus 30051, 
9700 RN Groningen, telefoon 050-
602414. 

Filatelistisch frankeren 
is een genoegen: voor anderen 

én voor uzelf 
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Philexfrance 89: schitterende, 
'revolutionaire' tentoonstelling 
Het was jammer dat de Parijzenaars in het l<ader van de 
bicentenaire al zovéél bijzonders onder ogen hadden gekre
gen: de spectaculaire rit van elf historische postkoetsen van 
de Place de la Bastille naar Philexfrance zorgde niet voor 
een oploop. Maar een mooi gezicht was het wél, die zevende 
juli, de openingsdag van de wereldpostzegeltentoonstelling 
in Parijs. 

'Een tentoonstelling van re
cords', zo betitelden de organi
satoren van Philexfrance hun 
expositie enigszins onbeschei
den. Toch hadden ze wel ge
lijk: alleen al het feit dat in Hall 
1 van het Pare des Expositions 
de tien zeldzaamste postze
gels ter wereld te zien waren 
rechtvaardigden die borstklop
perij. Andere 'records' waren 
de aanwezigheid van maar 
liefst honderddertig postadmi-
nistraties, de meer dan dui
zend te bezichtigen postzegel
collecties en het geschatte 
aantal bezoekers: ruim 
driehonderdduizend. Of dat 
laatste record werkelijk be
haald werd mag echter worden 

betwijfeld; kenners schatten 
het werkelijke bezoekersaan
tal lager, al was het door de 
enorme oppervlakte die Phi
lexfrance ter beschikking 
stond heel moeilijk een goede 
indruk te krijgen. 

Beveiliging 
Waardoor onderscheidde Phi
lexfrance zich van andere we
reldtentoonstellingen? Om te 
beginnen door de vergaande 
beveiligingsmaatregelen. Elke 
bezoeker kwam langs een 
controlepost, alwaar de inhoud 
van handtassen, koffertjes en 
dergelijke door geüniformeerd 

personeel werd geïnspec
teerd. De festiviteiten In ver
band met de tweehonderdste 
verjaardag van de Franse Re
volutie zorgden in Parijs - en 
dus ook op de tentoonstelling 
- voor een sfeer van ver
hoogde waakzaamheid. 

Een ander opmerkelijk karak
tertrekje van Philexfrance was 
de aandacht voor 'de toe
komst'. Elektronische 
briefkaarten, een ruimteveer, 
laserstraal-projectoren en vi-
deotex-installaties - ziedaar 
enkele van de futunstische at
tracties die in de gigantische 
tentoonstellingshal te vinden 
waren. Als de organisatoren 
daarmee dachten vooral een 
jeugdig publiek te trekken, 
moeten ze zich teleurgesteld 
hebben gevoeld. De speciale 
hoek voor de jeugd liet ieder 
geval niet het verheugende 
beeld van Filacept 88z\en, 
waar de heel wat minder gea

vanceerde jeugdhoek de 
drukte bijna niet aankon. 

Ruime opzet 
De tentoonstelling was overi
gens een lust voor het oog. De 
gebruikte hal was ruim en licht 
en de indeling van stands en 
kaders was zodanig ruim dat 
vrijwel nergens gedrang op
trad. 
Als er al opstoppingen ont
stonden dan lag dat ergens 
anders aan. Zo stonden er vrij
wel voortdurend mensen in de 
rij die een Philexfrance-auio-
maatstrook wilden trekken; er 
was dan ook maar een appa
raat beschikbaar. Ook bij de 
vijftig computerterminals die 
konden worden gebruikt voor 
het verzenden van elektroni
sche briefkaarten was het 
vaak druk. Oorzaak: de kenne
lijke onbekendheid van de 
klanten met toetsenborden en 

Zeven juli 1989 een van de historische postkoetsen op weg naar Philexfrance De postzegelboekjesmachine van de Franse postzegeldrukkerij in vol bedrijf 

De Franse minister Paul Quiles (rechts) 
opende Philexfrance 89, naast hem 
Jean-Claude Rauch, voorzitter van het 
organisatiecomité 

Een van de grootste publiekstrekkers van Philexfrance w/as de stand waar de ten-
toonsteliingsbezoekers in de rij moesten staan om hun poststukken van een gele-
genheidsstempel te laten voorzien Omdat er elke dag een ander stempel te halen 
was, bood de Obliterations-hoek vrijwel voortdurend deze aanblik 

Gedrang voor de computerterminals 
van de tirma Bertin, het maken van een 
elektronische briefkaart kostte velen de 
nodige hoofdbrekens 
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Hoog bezoek: prins Rainier van Monaco wandelt samen met de conservatrice van 
zijn postzegelverzameling over de tentoonstelling Foto Bert Buurman 

beeldschermen. Hoewel elk 
station van een groot bord met 
stapvoorstap instructies was 
voorzien en ook het beeld
scherm voortdurend aangaf 
wat er moest worden gedaan, 
werd er heel wat afgeklungeld. 
Niet zelden viel het ingewor
pen tienfrankstuk weer terug 
omdat men te lang naar een 
bepaalde letter op het toetsen
bord aan het zoeken was; he
lemaal opnieuw beginnen was 
dan het enige wat er opzat. 

Rekensommet|e 
Dat men in de 'elektronische 
kaartenhoek' tóch volhield zal 
te maken hebben gehad met 
het rekensommetje dat een 
van de Franse postzegelbla
den maakte. Vijftig stations die 

elf tentoonstellingsdagen van 
elk negen uur beschikbaar zijn 
kunnen in totaal ongeveer vijf
duizend uur of driehonderd
duizend minuten 'produktie' 
maken, zo becijferde dat 
blad. Omdat de procedure om 
een kaart te verzenden mini
maal een minuut duurt zouden 
dus maximaal driehonderddui
zend kaarten kunnen worden 
verzonden. Wie in Parijs in de 
rij heeft gestaan zal hebben 
beseft dat dat aantal bij lange 
na niet is gehaald: daarvoor 
werden de apparaten veel te 
amateuristisch bediend... 
Andere, meer conventionele 
publiekstrekkers van Philex
france waren een in vol bedrijf 
zijnde postzegelboekjesma
chine (de boekjes werden elke 
Philexfranceöag van een an
der kaftje voorzien) en een 

tentoonstelling over het 
Franse zuidpoolgebied. 
Opmerkelijk was ook dat de 
kaders  qua aandacht 
meestal stiefmoederlijk be
deeld  ditmaal relatief veel 
publiek trokken. 

Nederlandse bekroningen: 

Goud: 
F.J. van Beveren (Noordatlanti
sche luchtpost); J.L. Klein (Tsje
choslowakije 19181939)* en M. 
Plantinga (Anatolië 19201923)*. 

Groot verguld zilver: 
J. van As (Palestina); W. Bosman 
(Molinologie); L.C.M. Grandel 
(OranjeVrijstaat); K. Plantinga 
(Turkije 18651882)* en T.H. Siem 
(Mens en Microben). 

Verguld zilver: 
A.J.J.M. van Deutekom (Volken
bond); F. Jacobs (Geldhen/orming 
1948); C. Schrumpf (Dantzig); C. 
Spoelman (Parijse brieven) en 
H.W. van der Vlisl (Frankrijk, port). 

Groot zilver: 
A. Kölner̂  (Straits Settlements); 
mevr. N.Y. Roos't Hart (Natuur
rampen) en H.E.R. Sandberg (Ne
derland 1872, 5 cent). 

Zilver: 
R. van Ek* (Schaken). 

Verzilverd brons: 
A. van der Heijden'' (Weer). 

Brons: 
P.J.M, van Alphen'" (Psychiaters 
en Geestelijke Volksgezondheid) 
en M. Tolsma'' (Handen). 

*: met ereprijs 
■'ijeugd;': literatuur 

PHIIJLXIMIANCE XFl 

Filabyrint 
in hetjuninummer van 'Phila
telie' waren op bladzijde 419 
zes ogen te zien. De drie eige
naren van deze historische 
ogenparen waren Saskia van 
Uylenburgh, Hugo de Groot en 
'hr. mr. A.F. de Savornin Loh
man. Wie deze drie namen per 
ilatelistisch gefrankeerd 

schrijven naar Huizen zond 
maakt een kans op een van de 
drie mooie prijzen van 'Filaby
rint'. De namen van de prijs
winnaars worden in het sep
tembernummer afgedrukt. 

Uit de stapel goede oplossin
gen van de puzzel in het mei

nummer werden de volgende 
drie namen getrokken: J. Heij
mans uit Brielle (Lindneral
bum), J.P. Kuipers uit Gronin
gen (Davoalbum) en A. Berg
man uit Leidschendam 
(NVPHwaardebon). Zij krijgen 
hun prijs over enige tijd toege
zonden. 

En dan de opgave van deze 
maand. Afgebeeld is een weg
wijzer, die ergens in Nederland 
zou kunnen staan. We vragen 
of u kunt nagaan, welke ge
meente het hier tDetreft én of u 
het NVPHnummer kunt opge
ven van de Nederlandse zegel 
die aan deze plaats werd ge
wijd. 

Schrijf de plaatsnaam en het 
NVPHnummer op een briefje 
en doe dat in een filatelistisch 
gefrankeerde envelop (geen 
Beatrixjes, geen Crouwelze
gels). Stuur uw inzending ui
terlijk 1 september a.s. aan: 
Redactie 'Philatelie', puzzel 
7/8, Lis 20,1273 CD Huizen. 
U dingt dan mee naar de drie 
prachtige prijzen! 
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In deze vijf jaar hebben wij 28 veilingen gehouden, dus meer dan 5 per jaar. Dit kon 
gerealiseerd worden door een steeds groter aantal kopers, een zeer constant aanbod van 
materiaal. In de toekomst zal dit zeker ook zo blijven, sterker nog, het aanbod zal zich uit
breiden. 

Na 5 jaar is het goed enige veranderingen aan te brengen om u nog beter van dienst te zijn: 
* GOUDA ligt zeer centraal in het land, daarom een nieuwe veilingzaal, slechts enkele meters 

vanaf het station. 
* Betere parkeergelegenheid, ook 's-avonds en op de veilingdag. 
* Kijkdagen van 10.30 uur 's-ochtends aaneengesloten tot 21.30 uur 's-avonds. 
* Een nog mooiere catalogus, uitgebreidere omschrijvingen. Zéér veel foto's. 
* Nieuw: Tot een week na de veiling bestaat de mogelijkheid niet verkochte kavels alsnog 

aan te kopen. 

GROOT NIEUWS 
Begin 1990 betrekken wij een nieuw gebouwd pand aan een van de Goudse singels, enkele 
minuten vanaf het station. Wij zijn dan optimaal bereikbaar en u kunt ten alle tijde langskomen. 

VEILING 29: 2 SEPTEMBER 1989 
Wat hebben wij voor u in de veiling: 
* Een groot aanbod verzamelingen w.o. veel Nederland. 
* Mooie losse zegels en series w.o. Nederland. 
^ I e Emissie 1852, geplaat in prachtkwaliteit. 
* een groot aantal kleinrondstempels geprijsd volgens Koopman en de binnenkort te verschij

nen actuele catalogus Bijleveld. 
* Mooie kavels munten, enz. enz. 
* Lage inzetprijzen. 

Vraag onze mooie, rijk geïllustreerde catalogus aan. Wilt u ƒ10,- aan ons over maken en u 
ontvangt minimaal ^V^ jaar de catalogus (omgerekend 1,50 per veiling). 

Onze volgende grote veiling is op 25 november 1989, waarvoor nog altijd goed materiaal 
kan worden ingezonden. Belt u gerust voor een afspraak, we halen het graag bij u op. 

Geef ons uw vertrouwen!!! 

NICK RAADSGHELDERS 
POSTBUS 222, 2800 AE GOUDA 
TEL. 01827-5128, OOK IN DE AVONDUREN 
POSTGIRO 5629914, A.B.N. 51.77.64.644 
N.M.B. 66.66.29.951 
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Nieuwe 
postzegelboekjes 

Samenstelling: 
W.M.A. de Rooy 
Postbus 1051 
5140 CB Waalwijk 

Nederland 
Ook in 1990 zal er in Nederland 
weer een zomerpostzegelboekje 
verschijnen. De zegels krijgen als 
thema 'het weer'. 

Australië 
Op 3 juli jl. zouden in Australië 
nieuwe posttarieven van kracht 
worden. De Prices Surveillance 
Authority s\.e\óe echter voor de in
gangsdatum te verschuiven naar 1 
september. Op 23 augustus zal 
daarom een boekje verschijnen 
met tien zegels van de op dezelfde 
datum verschijnende zegel van 
41 c. 'wielrennen'. Deze zegel 
past in de huidige permanente se
rie sportzegels. 
Op de ingangsdatum van de 
nieuwe tarieven verschijnt ook een 
aangepast automaatboekje met als 
thema het stedelijk gebied. Op de 
zegels zien we een verkeersader, 
een stadsspoorweg en een lucht
opname. De inhoud bestaat uit ze
ven zegels van 41 c,zonder aan
vullingswaarden. Waar andere 
landen boekjes met enige korting 
aanbieden, gaat Australië weer te
rug in de tijd door juist wat extra's 
te vragen. De verkoopprijs is im
mers $ 3.-. 

Tot voor kort had men twee ver
schillende automaatboekjes (80 c. 
en $ 2.-), nu beperkt men zich tot 
één. 

Bermuda 
Speciaal voor het luchtposttarief 
naar de Verenigde Staten ver
scheen op Bermuda een postze
gelboekje met tien postzegels van 
50 c. De inhoud bestaat uit vijf ze
gels uit de eerste en vijf uit de 
tweede serie 'tuinrozen van vroe
ger'. Op de plaats waar de nor
male zegels het portret van de ko
ningin hebben staan, zijn de boek
jeszegels voorzien van het konink
lijk monogram en de woorden Air 
Mail. Uitgiftedatum: vermoedelijk 
13 juli; op die datum verscheen 
althans de tweede serie zegels met 
afbeeldingen van vanouds be
kende tuinrozen. 

Canada 
Boekje met zelfklevende zegels 
Om het publiek ter wille te zijn -
minder tijd, minder moeite -
kwam Canada Post op 30 juni j l . 
met een postzegelboekje met 
daarin twaalf zelfklevende zegels 
an 38 c. Op de zegel staat de na-
ionale vlag afgebeeld met op de 
chtergrond een Canadees bos. 
én boekje met daarin twaalf zelf-
levende postzegels kost vijf Ca-
adese dollars. 

De Canadese zelfklevende zegel werd ont
worpen door de firnna Gottschalk + Ash In
ternational 

Denemarken 
100 jaar Landbouwmuseum 
Toen men in Denemarken in 1888, 
na een grote tentoonstelling te Ko
penhagen, niet goed raad wist met 
een forse verzameling oude land-
bouwgereedschappen en huisraad 
uit oude boerenhoeven, lag het 
voorde hand een landbouwmu
seum te beginnen. Al in het jaar 
daarop kon, dankzij particuliere 
initiatieven, in het plaatsje Lyngby 
zo'n museum worden geopend. In 
1906 werd het een rijksmuseum, 
in 1971 werd het verplaatst naar 
Djursland. 
Sindsdien is de verzameling sterk 
uitgebreid en werd het terrein ver
scheidene malen vergroot. Op dit 

Op het kaftje van het nieuwe Deense boekje 
staat een luchtfoto van de tentoonstellings
gebouwen 

moment is het in Denemarken een 
belangrijke toeristische attractie. 
Op 15 juni verscheen ter gelegen
heid van het eeuwfeest een post
zegel van 3.20 k. met een tractor 
uit 1917. Tien van deze zegels 
vormen de inhoud van postzegel
boekje S51. 

Duitsland (Bondsrepubliek) 
Na wat problemen bij de aanmaak 
van de nieuwe postzegelboekjes 
met zegels uit de serie'be
zienswaardigheden', kon in juli 
een begin worden gemaakt met de 
verspreiding over de Bondsrepu
bliek en West-Berlijn. Al eerder 
kon u hier lezen dat het gaat om 
boekjes van 3 en van 5 mark. De 
eerste hebben een groene kaft-
kleur, de tweede - de nu voor het 
eerst verschenen 5-markboekjes -
een blauwe. 
Het boekje van 3 mark bevat vier 
zegels van 10, twee van 50 en 

twee van 80 pfennig, dat van 
5 mark twee van 10, 60, 80 en 
100 pf. 

Duitsland (Democratische 
Republiek) 
Dit voorjaar verschenen in de DDR 
twee nieuwe boekjes van 1 mark 
(tien zegels van 10 pf.). Het is in 
dit land gebruikelijk dat de zegels 
uit vellen gescheurd worden; 
daarom kunnen dezelfde boekjes 
verschillende zegels bevatten. De 
kaftjes zijn wél nieuw: het ene 
toont op de voorzijde een gesti
leerde vogel met een brief in zijn 
snavel en op de achterzijde twee 

Griekenland 
Europazegels 
Op 22 mei verschenen twee Euro
pazegels in de waarden 60 en 
170 d.; ze beelden kinderspeel
goed af in de vorm van een vogel 
en een vlinder. Van de oplage van 
1.3 miljoen werden 800.000 ze
gels in samenhangende paren in 
velvorm uitgegeven. De rest werd 
verwerkt tot pakjes van honderd 
stuks (twintig strips van vijf ze
gels, tweezijdig getand). 
Daarnaast werden honderddui
zend genummerde boekjes uitge
geven, die twee strips van 60 en 
170 d. bevatten. De zegelvelletjes 
zijn aan de lange zijden getand, 
rechts ongetand. De prijs per 
boekje is 460 drachmen. 

Voorzijde van het nieuwe DDR-boek|e 

vogeltjes, het andere boekje 
draagt de tekst Sonderwertzei
chenheft 1.- m Deutsche Post 
DDR'm een getand kader. Beide 
boekjes hebben geen tekst op de 
binnenzijden en zijn niet van een 
druknummer voorzien. 

Frankrijk 
Philexfrance 89 
l'Histoire se répète: tijdens de Phi
lexfrance 89 demonstreerde men 
in de stand van de Imprimerie des 
Timbres-Poste de boekjesma
chine. De machine vervaardigde 
boekjes met tien permanente ze
gels van 2.20 f. De kaftjes hebben 
een blauwe en rode kleur op een 
witte ondergrond. Verder bevatten 
ze het logo van Philexfrance 89, 
de produktiedatum en een wisse
lend tekstje met een samenvatting 
van de gebeurtenissen op elk van 
de elf revolutiedagen tussen 7 tot 
en 17 juli 1789. Het werd dus een 
serie van elf verschillend bedrukte 
boekjes, een variant op de speci
ale boekjes die tijdens de vorige 
tentoonstelling werden gemaakt: 
toen drukte men iedere dag in een 
andere kleur. 

fi/luziekfestival 
De Franse postdienst is altijd 
nauw betrokken bij het traditio
nele, jaarlijkse muziekfestival, dat 
dit jaar op 21 juni van start ging. 
Bij deze gelegenheid werd de ach
terzijde van het automaatboekje 
van 22 f. met het blauwe logo van 
het festival bedrukt. 

Voorzijde Grieks Europaboekie 

Internationale verjaardagen 
Ook op 22 mei verscheen een vijf 
waarden tellende serie ter gele
genheid van een vijftal verjaarda
gen. Het is een ratjetoe van bij el- ' 
kaar gezochte thema's: 30 dr. -
vijfde verjaardag initiatief voor de 
vrede en ontwapening; 50 dr. -
tweehonderd jaar Franse Revolu
tie; 60 dr. -tiende verjaardag Eu
ropese verkiezingen in Grieken
land; 70 dr. - eeuwrfeest Interpar
lementaire Unie en 200 dr.: veer
tig jaar Raad van Europa. Ook 
hiervan werden weer pakjes van 
honderd zegels gemaakt. 

Groenland 
Binnen afzienbare tijd zal de post
dienst van Groenland een eerste 
postzegelboekje gaan uitgeven; in
formatie volgt. 

Groot-Brittannië 
Window-booklets 
Medio juni zouden in Groot-Brit
tannië twee boekjes - £ 1.40 en 
£ 1.80 (type Harrison) - in een 
herdruk met een nieuwe barcode 
verschijnen; de vorige streepjes
code bleek namelijk foutief te • 
zijn. Omdat het geen echte nieuwe 
uitgifte betreft, is geen uitgifteda
tum vastgesteld. 
In februari van dit jaar verschenen 
acht window-booklets in ver
nieuwde uitvoering. Die ver
nieuwing betrof eigenlijk alleen de 
sluiting van het boekje: was die bij 
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de eerste uitgifte rechthoekig, bij 
de tweede versie is het klepje half
rond. Opvallend was destijds dat 
de nieuwe uitvoering acht van de 
tien eerder uitgegeven boekjes be
trof. Dit voorjaar echter kwam 
nummer negen plotseling boven 
water: het boekje van 72 p. met 
de letteraanduiding A. Er zouden 
enige honderden van gevonden 
zijn. Zou nummer tien nu ook nog 
komen? 
Ook bi) deze boekjes gaat het wel 
eens mis. Van het in januari ver
schenen boekje van 56 p. zijn 
exemplaren gevonden waarbij de 
fosfor geheel ontbreekt. 

Wensenboekje januari 1989 
Ik schreef al eerder over deze inte
ressante boekjes met wenslabels 
en een over zes boekjes doorlo
pend kaftmotief. Het cilindernum-
mer op de marge komt veelvuldig 
voor: een bontgekleurde verticale 
rij van zeven nummers. Er zijn 
twee verschillende uitvoeringen. 
Het verschil zit in het cijfer 1: bij 
boekje 5 ontbreekt het onderste 
gedeelte van dit cijfer, terwijl 
boekje 11 het complete cijfer 
toont. 

Ierland 
Eerste grootformaatboekje 
Op 15 juni gaven zowel de Duitse 
als de Ierse postdienst een postze
gel uit ter gelegenheid van de 
twaalfhonderdste verjaardag van 
het martelaarschap van Sint Ki-
lian, Totnan en Colman. De Ierse 
zegel heeft een waarde van 28 p. 
Een rijk geïllustreerd postzegel
boekje in groot formaat bevat vier 
velletjes van vier van deze zegels 
en heeft als thema 'lerlands gou
den eeuw'. Het boekje kost 
IE4.48. 

Het eerste Ierse postzegelboekie met groot 
formaat 

India 
Inmiddels zijn de gegevens be
kend van het postzegelboekje ter 
gelegenheid van India '89: het be
vat viermaal alle veertien zegels 
die ter gelegenheid van deze ten
toonstelling verschenen. Het ge
hele boekwerk kost dan ook 
270 r. De verschijningsdatum was 
20 januari. Er zijn in totaal veertig
duizend genummerde boekjes uit
gegeven. 
Het eerste postzegel boekje van In
dia verscheen overigens in 1980; 
ook toen al ter gelegenheid van 
een tentoonstelling: India '80. 

Japan 
Schelpen 
Dit voorjaar verscheen in Japan 

een postzegelboekje met zes 
schelpenzegels: tweemaal 41 y. 
Chlamys nobilis en viermaal 62 y. 
Epitonium scalare. De prijs van 
het boekje bedraagt 330 y. 

Joegoslavië 
Solidarnost 
Op 1 juni verscheen een boekjes
paar met als inhoud een minivelle
tje met één zegel van 250 d. Het m 
Macedonië uitgegeven boekje kent 
een verplichte toeslag en komt op 
3200 d. Er is weer een getande en 
een ongetande versie. Het is in
tussen al de negende uitgifte in 
deze reeks. Ook nu weer is er een 
uiterst kleine oplage: van beide 
uitvoeringen werden er slechts 
drieduizend vervaardigd. De extra 
opbrengst van het boekje is be
stemd voor het Rode Kruis; het 
geld wordt besteed aan de de nog 
steeds voortdurende wederop
bouw van de stad Skopje. Op 26 
juni 1963 werd deze stad door een 
zware aardbeving getroffen. 

Zeilvaart Ad riatische Zee 
Op 10 juni kwam een gewoon 
postzegelboekje uit, het vierde 
exemplaar sinds 1956. In het 
boekje bevinden zich fraaie 
zegels van zeilschepen uit vorige 
eeuwen. De oplage is niet mis: 
driehonderdduizend stuks. 

De haven van Dubrovnik 

Nieuw-Zeeland 
Kerstboekjes 
Nogal vroegtijdig (het is hartje zo
mer) geeft Nieuw-Zeeland infor
matie over de kerstzegels van dit 
jaar. Nu verschijnen ze in Nieuw-
Zeeland de laatste jaren ook rijke
lijk vroeg: dit jaar al op 13 septem
ber. Een helder schijnende ster is 
het thema op de vier zegels. Een 
van de zegels, die van 35 c. - een 
kortingzegel - zal ook verkrijgbaar 
zijn in postzegelboekjes. 

Oostenrijk 
Nieuwe mapjes 
In plaats van rolzegels en postze
gelboekjes kent de Oostenrijkse 
post mapjes met postzegels: de 
zogenoemde Briefmarkentaschen. 
Tegen een inworp van 10 s. geeft 
de automaat zo'n mapje af. De 
postkantoren vullen de mapjes 
zelf, zodat de inhoud nogal wis
selt: niet zozeer de waarden als 
wel de diverse zegels. Vooral in 
toeristenstreken wil men ze nog 
wel eens met aantrekkelijke zegels 
vullen. 
De Zollausschlussgebiete in Klein-
Walsertal en Tirol nemen hierbij 
een speciale plaats in. Op grond 

van een verdrag tussen de Oos
tenrijkse en Duitse post gelden bij 
het wederzijdse postverkeer met 
deze gebieden de Duitse binnen
landse tarieven. Bij het frankeren 
rekent men dan met de koers 
1 DM = 7 s., hoewel normaal in 
marken betaald wordt. De recente 
tariefverhoging in Duitsland heeft 
nu voor wijzigingen gezorgd. 
Want ook in de genoemde ge
bieden hangen automaten. De in
worp bedraagt 2 DM. Men ont
vangt dan een mapje met 14 schil
ling aan postzegels. Sinds 1 april 
hebben deze mapjes een inleg-
blaadje met de per die datum gel
dende tarieven in het verkeer met 
de Bondsrepubliek. De kantoren 
kregen het advies de mapjes met 
de volgende inhoud samen te stel
len- éénmaal 4.20, tweemaal 1.40 
en éénmaal 1 schilling. 

(Auszug aus dem Sonderlanf) 
(1 DM ^ 7 S) 

Briefe 

Postkarten 
Drucksactier 

Briel-
drucksactien 
Waren
sendungen 

Standardbriefe 
bis 50 g 

Standarddrucksachen 
bis 50 g 
Standardbnefdr 
bis 50 g 
bis 50 g (DIA-Filme) 
bis 100g (Super-8-Film) 

DM 

_ 1 

1 

1 
1 
1 

PI 

-70 
60 
60 
00 
80 
40 
00 
40 

s 
6 
11 
4 
4 

/ 5 
9 

/ 9 

1 
00 
90 
20 
20 
00 
60 
80 
00 
80 

Mapie zonder zegels 

Portugal 
Windmolens 
De windmolen vormt een karakte
ristiek onderdeel van het Portu
gese landschap. Een serie van vier 
postzegels met Portugese mo
lens, verschenen op 14 juni, on
derstreept dat. De serie is ook in 
een strip verkrijgbaar in een 
boekje van 276$00. Oplage: zes
tigduizend exemplaren 

Windmolenboek)e Portugal 

Verenigde Staten 
F-zegels 
Begin 1981 verwacht men in de 
Verenigde Staten een nieuwe ta
riefverhoging. Omdat zowel de da
tum als het nieuwe tarief door
gaans slechts kort tevoren kunnen 
worden vastgesteld, voorziet men 
in de eerste behoefte aan nieuwe 
waarden door middel van zegels 
zonder waarde-aanduiding. Die 
liggen overal al klaar en kunnen 
dan onmiddellijk worden gebruikt. 
Men begon in 1978 met de A-ze
gels, vorig jaar kwamen de E-ze
gels uit. Deze zegels verschenen 
alle ook in boekjes. Begin 1991 
verwacht men weer een tariefver
hoging. Er zullen nu voor het eerst 
twee zegels zonder waarde-aan
duiding verschijnen: één F-zegel 
(het nieuwe binnenlandse briefta-
rief), en één aanvullingswaarde 
(het verschil tussen de huidige 
25 cent en het nieuwe tarief). 

In april plaatste de Amerikaanse 
postdienst advertenties, waarin 
men drukkerijen verzocht offertes 
in te sturen voor 1.85 miljard ma
ks üp-zegels en 1.7 miljard F-ze
gels. Overigens zal ook de officiële 
drukkerij, het Bureau of Engraving 
and Printing, F-zegels vervaardi
gen. De make «p-zegel krijgt geen 
letteraanduiding, zodat hij ook bij 
toekomstige verhogingen bruik
baar is. De F-zegel zal veel over
eenkomst met de aantrekkelijke E-
zegel vertonen. Wel komt er uit
drukkelijk de vermelding For US 
addresses only op. Eerder stond 
op deze zegels de tekst Domestic 
USA, hetgeen door menigeen 
werd uitgelegd als een verwijzing 
naar het land van verzending, en 
niet naar het land van bestem
ming. De UPU verbiedt postzegels 
zonder waarde-aanduiding in het 
internationale postverkeer. 
De 'makeup'-zegels zullen alleen 
in vellen verschijnen, de F-zegels 
in vellen, rollen en postzegelboek
jes 

Zweden 
Poolonderzoek 
De Zweedse Academie voor We
tenschap bestaat in 1989 250 jaar. 
Op zes postzegels in een boekje 
toont men diverse aspecten van 
het door deze Academie geleide 
poolonderzoek. De zegels, die op 
23 augustus zullen verschijnen, 
hebben een waarde van 3.30 k. De 
bovenrij beeldt onderzoek in de 
arctische cirkel af, de onderste in 
hetZuidpoolgebied. 

Ondernemers in Smaland 
Smaland is het grootste gewest 
van Zuid-Zweden. De inwoners 
van Smaland staan bekend om 
hun vlijt, zuinigheid en vindingrijk
heid. Dit is misschien wel de ver
klaring voor het grote aantal kleine 

Produkten uit Smaland 

bedrijven dat men hier vindt, 
vooral in de sectoren meubelfabri-
cage, montagetoebehoren, naai
machines, glas, draad en lucifers 
Een eveneens op 23 augustus ver
schijnend boekje besteedt er op 
zes postzegels van 2 30 kronen 
aandacht aan. 

Vergeet niet bij elite brief 
waarin u iemand om iniichtingen 

vraagt een postzegei voor 
antwoord bij te sluiten 
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Postzegßlveiling 
Wiggers de Vries bv 
G. J. Garritsen beëdigd taxateur. 

Onze volgende veiling wordt gehouden in 

ARTIS, 
Plantage Middenlaan 41a, 
Amsterdam 
op 14, 15 en 16 september 1989. 

De kijkdagen, eveneens in ARTIS, zijn op 
Woe. 13 september van 10.00-17.00 uur; 
Do. 14 en Vrij. 15 september van 10.00-16.30 uur, 
en van 18.00-22.00 uur; 
alsmede Za. 16 september vam 8.00-10.00 uur 

Wederom een groot aanbod van Nederland en O.R. 
(uitgebreide collecties, vele betere topstukken 
—o.a, verticaal brugpaar van de 5 cent —) betere 
series Europa (uitgebreid België, Oostenrijk, 
Vaticaan)en overzee, uitgebreidelanden-
verzamelingen, motiefcollecties, engrospartijen en 
een zeer interessante afdeling literatuur. 

Onze volgende veilingen vinden plaats van 
8-11 november 1989,24-27 januari en 4-7 april 1990; 
inzendingen hiervoor kunnen te allen tijde 
aangenomen worden. 

Singel 282 - 1016 AD Amsterdam 
Telefoon: 020-249740-249749 
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Thematische filatelie 
in beweging (3) 
Werden in de vorige aflevering van deze artikelenreeks het plan en de ontwikke
ling van een thematische verzameling beticht, ditmaal besteedt de auteur, de heer 
T.H. Slem uit Rozendaal, aandacht aan een derde hoofdonderwerp: de filatelisti
sche kennis. 

Afbeelding 7  Stempels in een thematische verzame
ling a Cartierherdenking in Canada, Montreal, 1914, 
b De zon, Jaipur, 1938, c King Edward VII Sanato
num, Midhurst, 1909, d Australisch frankeermachine
stempel Papaivsa(d djgesf/on'CPapajavruchten hel
pen de spijsvertenngi') Brisbane, 1945 

3. De filatelistische kennis 
Een citaat uit de Richtlijnen: Voor het be
oordelen van de filatelistische kennis, bin
nen de mogelijkheden van het gegeven 
thema, wordt belang gehecht aan de aan
wezigheid van al de verschillende soorten 
filatelistisch materiaal, en hun relatief 
evenwichtig gebruik. Dit slaat in het bij
zonder op de aandacht voor zowel oud 
(eofilatelistisch, klassiek) als voor modern 
materiaal, en op het gebruik van stukken 
uit diverse geografische gebieden. 

Wanneer thematische verzamelaars be
ginnen met inzenden, bestaan hun verza
melingen meestal uit moderne postzegels, 
aangevuld door enkele stempels, post
waardestukken en eerstedagenveloppen. 
Van gevorderde thematische verzame
laars wordt echter verwacht dat zij ten 
volle gebruik maken van alle mogelijkhe
den die de filatelie hen biedt. Daarbij dient 
gestreefd te worden naar een maximale 
spreiding en afwisseling. Deze spreiding 
heeft een dnetal aspecten. 

□ Spreiding in tijd 
Het getoonde matenaal dient niet beperkt 
te blijven tot de moderne naoorlogse peri
ode. Een inzender moet ernaar streven 
ook materiaal uit de vooroorlogse, en zo 
mogelijk ook klassieke en eofilatelistisch 
periode in zijn inzending te verwerken. 

□ Geografische spreiding 
In Nederland wordt uiteraard vooral Ne
derlands materiaal aangeboden, of dat 
van de direct omliggende landen als 
WestDuitsland, Belgiè en Frankrijk. Voor 
een goede thematische inzending is ech
ter méér nodig; de inzender moet uitkijken 
naar materiaal uit andere Europese 
landen en  nog moeilijker landen over
zee. Zeker wat betreft stempels en post
stukken valt dit laatste beslist niet mee. 

Zelfs bij inzendingen die op wereldten
toonstellingen te zien zijn, kan zo nu en 
dan gesignaleerd worden dat het ge
toonde materiaal te veel beperkt blijft tot 
het land of het taalgebied van de inzender. 
De 'plicht' tot geografische spreiding wordt 
overigens door de meeste thematische 
verzamelaars niet als zodanig ervaren, 
maar juist als één van de grote aantrekke
lijkheden van de thematische filatelie ge
zien, ledere filatelist die in zijn jeugdjaren 
'de hele wereld' heeft verzameld zal zich 
dit gemakkelijk kunnen voorstellen. 

a Spreiding van materiaal 
Meestal start een thematische verzame
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Afbeelding 8  Particulier postwaardestuk, Italië 1899, met een oplage van tweehonderdvijftig genummerde 
exemplaren 

\ 
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laar met het verzamelen van postzegels 
en begint hij of zij deze na enige tijd aan te 
vullen met eenvoudige stempels, fran
keermachinestempels en postwaarde
stukken. De filatelie heeft de thematische 
inzender echter nog veel meer te bieden. 
In het kader van dit artikel kan slechts een 
kleine bloemlezing gegeven worden uit de 
talrijke mogelijkheden. Gezien de eerder 
genoemde aspecten is er daarbij naar ge
streefd zoveel mogelijk ouder materiaal uit 
landen buiten Europa te tonen. 

Stempels (7) worden meestal thematisch 
gebruikt vanwege hun tekst (Canada 
1911) of afbeelding (Jaipur 1938). Een en
kele keer kan echter de naam van het be
treffende postkantoor al thematisch bete
kenis hebben (King Edward VII Sanato

MPAWS 
AID 

fGESTïONf 
Mr. H. L©ok, 
Prices Branch,, 
feaohera Bldg., 
llizabetii Street, 
BRISBAHK. 

ÏF NOT CLAIMED WtTHfN 7 DAYS PUEASE RHTURN TO 
BOX 771 U. O P O , BRISBANE 

To the Clerk of the Guardians, 

Union. 

(Postal Address) _ 

For the Vaccination Officer of the 

District. 

Afbeelding 9  Engels postwaardestuk (1872) voor de administratieve afhandeling van pokkenvaccinatie 

hum Midhurst 1909). Moderne frankeer
machinestempels zijn gemakkelijk ver
krijgbaar en qua tekst en afbeelding soms 
zeer aantrekkelijk. Ook hier bestaat de 
sport uit het zoeken naar oudere exempla
ren uit landen overzee (Australië 1945). 

Postwaardestukken krijgen in de traditio
nele filatelie niet altijd de aandacht die zij 
verdienen. Daarom zijn op postzegelten
toonstellingen de meest interessante 
postwaardestukken vaak te zien in de the
matische klasse. 
Zeer gewild zijn de particuliere postwaar
destukken (postwaardestukken op bestel
ling) waarvan met name Duitsland er vele 
kent. Minder bekend zijn de particuliere 
postwaardestukken die in de periode 
18901900 in Italië in zeer beperkte op
laag werden uitgegeven (8). 
Interessant zijn postwaardestukken die 
een specifieke functie hebben, zoals bij 
voorbeeld het Engelse postwaardestuk 
(1872) bestemd voor de administratieve 
afhandeling van een pokkenvaccinatie (9). 

Uitingen van reclame in de filatelie worden 
tegenwoordig In thematische inzendingen 
graag gebruikt, met name bij thema's die 
verband houden met voeding, gebruiksar
tikelen, techniek en vervoer. Kleine dingen 
uit het leven van alle dag, die op postze
gels en stempels niet of slechts als detail 
aan de orde komen, krijgen in reclame
uitingen vaak alle aandacht. 
Belangrijk is dat de reclame niet particu
lier, maar door de post of met toestem
ming daarvan is aangebracht. Op postze
gels kan dit gebeuren op de achterkant 
(Nieuw Zeeland 1893) of op speciale aan
hangsels (10). Ook zijn er postzegelboek
jes met reclame op de omslag (en soms 
ook op de tussenbladen), waarvan de 
Franse boekjes het bekendst zijn. Op in
ternationale postzegeltentoonstellingen 
zijn Franse thematische inzendingen vaak 
al van een afstand te herkennen aan de 
aantrekkelijke postzegelboekjes met af
beeldingen, die soms een nostalgische 
sfeer oproepen uit de jaren twintig en der
tig. Uit hetzelfde taalgebied komt een Tu
nesisch postzegelboekje (11) met reclame 
voor mineraalwater met geneeskrachtige 
werking tegen malaria. 
In diverse landen zijn postwaardestukken 
uitgegeven, bedrukt met advertenties, 
waarvan de opbrengst soms bestemd was 
voor een goed doel. In andere gevallen 
kon het publiek dergelijke postwaarde
stukken dankzij de reclameopbrengst te
gen een lagere prijs verkrijgen dan de no
minale postwaarde. Afbeelding 12 laat 
een voorbeeld uit Argentinië zien. 
De belangrijkste bijdrage van de luchtpost 
aan de thematische filatelie bestaat uit de 
bijzondere stempels die vaak bij eerste 
vluchten worden gebruikt. Met name geïl
lustreerde stempels doen het uiteraard 
goed. Bekend zijn bij voorbeeld de boord
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Afbeelding 10 (links) 
 Reclame op post
zegels op de achter
zijde (NieuwZee
land, 1893) en op 
een speciaal aan
hangsel (Italië, 
1924) 

Afbeelding 11 
(rechts)  Tunesisch 
postzegeltx)ekje met 
reclame op kaft en 
tussenbladen 

Stempels van Zeppelinvluchten. Minder 
bekend (en minder kostbaar) zijn de aan
trekkelijke stempels die in de jaren dertig 
werden aangebracht bij Canadese eerste 
vluchten (13). 

Ook de posthistorie biedt de thematische 
filatelist talrijke mogelijkheden. Inzendin
gen met religieuze thema's zijn tegen
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woordig vrijwel ondenkbaar zonder Itali
aanse geïllustreerde portvrijdomstempels 
uit de eofilatelistische periode (14). Gede
sinfecteerde brieven (15) ziet men vaak bij 
inzendingen met medisch georiënteerde 
thema's. 
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Afbeelding 12  Argentijns postwaardestuk met reclame voor diverse firma's Dergelijke postwaardestukken 
waren vaak tegen lagere pnjzen verkrijgbaar dan de postwaarde 

Wat betreft oorlogscorrespondentie: uit 
beide wereldoorlogen zijn grote hoeveel
heden veldpost en krijgsgevangenenpost 
bewaard gebleven. Zowel in Frankrijk als 
in Oostenrijk werd gedurende de Eerste 
Wereldoorlog een zodanig rijk gescha
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Afbeelding 13Canadese eerstevluchtbrief, aange
tekend verzonden, met geïllustreerd nevenstempel 
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Afbeelding 14Geïllustreerd portvrijdomstempel, Ita
lië 1861 De portvrijdom is te herkennen aan de aan
duiding D'Uff(ici)o en het ontbreken van een geschre
ven portaanduiding 

keerde hoeveelheid stempels van militaire 
eenheden gebruikt dat bijna iedere thema
tische filatelist wel iets van zijn gading kan 
vinden (16). 
Een aardige aanwinst uit de Tweede We
reldoorlog zijn de censuurstempels met di
verse afbeeldingen die gebruikt werden in 
Of lag VI, een Duits krijgsgevangenen
kamp voor officieren (17). 

Uit dit verre van complete overzicht wordt 
wel duidelijk dat thematische filatelisten 
steeds op zoek zijn naar ongewoon filate
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Afbeelding 15  Br ef van Cuba naar Spanje met sterke bruining ten gevolge van desinfectie in azijn 
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Afbeelding 16  Oostenrijkse veldpostbrief uit de Eerste Wereldoorlog met het stempel van de legereenheid 
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Afbeelding 17  Rood censuurstempel van OFLAG VI C (een Duits krijgsgevangenenkamp voor officieren) met 
de afbeelding van een hert 

listisch materiaal Bij de jacht op poststuk
ken moeten echter wel twee basisregels in 
acht worden genomen 

 De voorkeur dient uit te gaan naar nor
male, juisl gefrankeerde gebruikspost 
Matenaal dat uitsluitend voor verzame
laars wordt gemaakt, zoals geïllustreerde 
(blanco) eerstedagenveloppen, maxi
mumkaarten en herdenkingsenveloppen 
dient te worden vermeden, 
 De thematische informatie dient postaal 
van karakter te zijn, dat wil zeggen afkom
stig van postale autoriteiten of van post
verwerkende instanties Dit houdt in dat 
de afzenders, geadresseerden en inhoud 
van poststukken in het algemeen met in 
aanmerking komen om voor het thema
tisch verhaal gebruikt te worden Het 
spreekt vanzelf dat voor foto's, kranteknip
sels en prentbnefkaarten in een themati
sche verzameling geen plaats is 

Filatelistische kennis kan ook blijken uit 
een filatelistische toelichting bij bepaalde 
stukken Daarbij is het wel de bedoeling 
dat uitsluitend informatie wordt gegeven 
die met al uit het stukzelf blijkt Vergelijkt 
men bij voorbeeld de filatelistische toelich
ting bij de gedesinfecteerde bnef in de in 
aflevenng 2 gegeven tekstvoorbeelden 1 
en 2, dan blijkt dat de eerste tekst voorna
melijk 'bekende' informatie te bieden heeft 
('bnef van Honolulu naar Leipzig') De 
tweede tekst geeft echter nadere bijzon
derheden over het desinfectieproces, ge
gevens die alleen verkregen kunnen zijn 
uit raadpleging van (specifieke) filatelisti
sche literatuur Filatelistische toelichting 
dient beknopt te zijn, teneinde de rode 
draad van het thematische verhaal met 
hinderlijk te onderbreken. 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn ge
worden dat goede thematische inzendin
gen worden gekenmerkt door een grote 
vanatie van gebruikt matenaal, waarbij 
postzegels met domineren Het is daarom 
zo jammer dat het imago van de themati
sche filatelist als 'plaatjesverzamelaar' 
blijkbaar onuitroeibaar is Dit zeker al tien 
jaar verouderde beeld wordt met name in 
filatelistische tijdschnften in stand gehou
den door advertenties van handelaren, die 
onmiddellijk het woord 'motief' gebruiken 
wanneer partijen veelkleurige grootfor
maat zegels aan de man moeten worden 
gebracht Helaas gebeurt het ook door 
thematische artikelen waarvan het illustra
tief matenaal (vrijwel) uitsluitend bestaat 
uit (moderne) postzegels en waarvan het 
filatelistisch gehalte soms teleurstellend 
laag is Thematische filatelisten zullen 
zich moeten realiseren dat dit niveau op 
tentoonstellingen onvoldoende is om voor 
een hoge waardenng in aanmerking te ko

"^®" T.H. Siem, Rozendaal 
(wordt vervolgd) 
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POSTZEGELS POSTSTEMPELS POSTSTUKKEN AANTEKENSTROOKJES PRENTBRfEFKAARTEN 

UW GORDEL VAN SMARAGD SPECIALIST BIEDT AAN: 
Nederlands Indië ook gespecialiseerd in tandingen, foutdrukken specimen e d 

Japanse bezetting Nederlands Indie, Brunei, Birma, China Formosa, Hongkong 
Noord Borneo, Filippijnen, Sarawak, Maleisië 

Revolutie periode, Weense drukken, Republik Maluku Selatan 
Republiek Indonesia, incl Port, Dienst, Noodport, Permesta, Riau, e d 

Untea en Nederlands Nieuw Guinea 

Bovendien zi/n uitgebreide stocks aanwezig van 
Nederland, Aruba, Curasao, Nederlandse Antillen, Suriname en Republiek Suriname. 

West Europa, postfris en gestempeld o a België, Berliin Engeland en Kanaaleilanden 
Frankri|k, Spanje, Skandmavie West Duitsland, Zwitserland 

Verenigd Europa, postfris en gestempeld incl voor- en meelopers, en Oost-Europa 
Engelse koloniën, posttris Q E II periode 

Modernste motief, gestempeld van o a Afghanistan, Belize Bulgarije, Burkina Fasso, 
Cuba DDR Kampuchea, Lao, Nicaragua, Polen St Thome Togo, Vietnam 

Pakketten en Kilowaar hele wereld 
Wereldnieuwtjesdienst. 

WereidmancodiensI: 
in ons computergestuurde manco zoek systeem kunnen wi| ook Uw manco s kosteloos 

opnemen Deze manco-lijst komt momenteel reeds bij meer dan 750 handelaren in binnen-
en buitenland dus de kans dat wij Uw manco vinden is zeer groot' 

Uw gewaardeerde opdractiten en mancoliisten worden met de grootst mogelijke aandactit 
betiandeld door 

Pzh. TEMPO DOELDE 
Postbus 454 - 2700 AL ZOETERMEER 

(geen winkel) pnve tel 079 - 51 60 55 

l̂ TE K L A S K I L O W A A R 
G R O O T F O R M A A T Z E G E L S : veel '8g-uitgaven 
GEBIED 
1 WEST-EUROPA, qrote variatie, met HW's 
2 EUROPA CEPT, met '89-uitq en HW's 
3 FINLAND, zeer nieuw 
4 ZWEDEN, met HW/'s 
5 NOORWEGEN, grote variatie, veel HW's 
6 NOORWEGEN, uitsluitend HW's. schitterend 
7 DENEMARKEN leuk assortiment 
8 IJSLAND, grote variatie 
9 IERLAND, ook met ouder materiaal 

10 ENGELAND, zonder kerst, met HW's 
11 ENGELAND, uitsluitend kerst 
12 KANAALEILANDEN, qrote sorterinq, met Aldernev 
13 BELGIË, grote variatie, ook ouder materiaal 
14 WEST-DUITSLAND, met toeslaq en Berlim 
15 WEST-DUITSLAND, uitsluitend toeslaq 
16 BERLIJN, qroot assortiment 
17 LUXEMBURG, veel nieuw en qroot assortiment 
18 OOSTENRIJK, enorme sorterinq 
19 AUSTRALIË, veel nieuw 
M I S S I E V U A A R : 
20 AUSTRALIË, met HW's en de allernieuwsten 
21 FINLAND, enorm assortiment v/d laatste jaren 
22 DENEMARKEN, ook met de hoqe Kr-waarden 
23 NOORWEGEN, met veel HW's 
24 ENGELAND OOK HW's en iets buitenland 
25 WEST-DUITSLAND, met Berlijn, toeslaq en buitenl 

100 GR 
f - , -
f 20,-
f 10,-
f 14,-
f 12,-
f 30,-
f 10,-
f 50,-
f 15,-
f 8.-
f -.-
f 20,-
f 15,-
f 15,-
f 40,-
f 40,-
f 25,-
f 30,-
f 8,-
1 KG 
f 55.-
f 50,-
f 55,-
f 45,-
f 22,-
f 32,-

250 GR 
f 30,-
f 50.-
f 25,-
f 35,-
f 30,-
f 70,-
f 24,-
f 125 , -
f 36,-
7 20,-
f - , -
f 48.-
f 35,-
f 35,-
f 95,-
/ 95,-
f 60,-
f 70,-
/ 20.-
5 KG 

f 250,-
/ 240,-
f 250,-
/ 2 2 0 , -
noo,-
nso,-

1 KG 
f 110,-
ƒ - , -
f 95.-
f 130,-
f 110,-
f 250.-
f 90.-
f 475,-
ƒ140,-
f 70.-
f 20,-
ƒ175, -
ƒ135.-
ƒ135.-
ƒ 375.-
ƒ375.-
ƒ 225,-
ƒ 270,-
ƒ 70,-
9 KG 
ƒ 400,-
ƒ - , -
ƒ425,-
ƒ 375,-
ƒ175,-
ƒ 260,-

KILOWAAR V/D MAAND: 500 GRAM 
LUXEMBURG GROOT-FOR MAAT SLECHTS ƒ 9 0 , -
Leuke variatie; met '89-uitgaven, HW's en iets toeslag 
Aanbieding geldig t/m 20/9/1989 en zolang voorraad strekt. 

PRIJZEN INCL PORTOKOSTEN GEEN BESTELLINGEN ONDER ƒ 40,-

Postzegelhandel J. VAN HAARLEM 
Tel. 080 - 77 77 30 Postbus 330 6500 AH NIJMEGEN 
Levering uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op: 
giro 3752594 of bank 93.28.13.720 

□Ein: 

Importeur voor Nederland 
Postzegelhandel 
J. VAN MASTRIGT 
Botersloot 20, 3011 HG Rotterdam 
Telefoon 0104143580 / Fax 0104149499 

GELDIG T/M 1 OKTOBER 1989 

BRIEFKAARTEN ALBUM ^ 
BIJ AANKOOP VAN ^ \ & 

Briefkaarten album met 10 bladen voor 120 kaarten f ^ \ N 
Nr. 1001 79,50 Ä ^ 

5 bladen voor liggende kaarten ^ i J O ^ 
of voor staande kaarten \ ^ 

S i g n O S C O p e T 2 Bestelnr9875 ƒ149,50 
Transformator Besteinr. 9876 ƒ 24,— 

Bestelnr. 9877 
Set batterijen (2 stuks) 
Mignon 1,5 V, LR 6 

ƒ4,40 

optisch-electrische watermerkzoeker. 

twee bladen - één systeem 
Kartonpapier voordrukblad -i- glashelder folie insteekblad 

Glasfieidere folie geeft Uw zegels een volmaakte be
scherming en veiligheid. 

VOOR DE BEGINNENDE VERZAMELAAR: 
- NEDERLAND 1980-1988 in FAVORIET ringband 704 

(Nr. 21103S) HfL85,-

- NEDERLAND kompleet 1852-1988 
in 3 luxe yokama ringbanden 

(Nr. 21081 OS) HfL 395,-

SAFE DUAL 
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Postwaarde
stukken 

Samenstelling: 
C. Stapel 
Delfland 4 
9405 NL Assen 

Nederland 
In het maartnummer van 1987 
schreef ik over de plannen om het 
aantal adreslijnen op het lucht

postblad van vier op vijf te bren

gen. Dat heeft lang op zich laten 
wachten, maar nu is het dan ge

beurd. De heer Ten Geuzendam 
uit Den Haag was de eerste die het 
meldde. Er zijn twee uitvoeringen. 
Het verschil zit in de fosforbalken: 
die zijn respectievelijk 2x26 en 
5x20 millimeter groot. 

Nieuwe uitgiften 
Australië 
 envelop, 39 cent, veelkleurig, 
kop van de dichter Henry Kendall, 
links vogel op een tak met daaron
der een vierregelig gedicht. 

China (Voll(srepubliel() 
 briefkaarten, 4 fen, veelkleurig, 
vlag van het land en gouden me
daille, reeks van zes kaarten, vijf 
stuks met afbeeldingen van de 
sporten waarin de Chinezen een 
gouden medaille gewonnen heb
ben en één kaart met een lijst van 
namen en sporten, rechtsonder 
drukmerk'JP.151988'; 
 briefkaart, 4 fen, veelkleurig, 
gestileerde wereldkaart, kleurige 
pijlen en '19851994', linksboven 
in Chinees en Engels 'het trans
port en communicatiedecen
nium voor Azië en de Pacific 
(19851994)', daaronder een 
groot cijfer '10' en plaatjes van 
verschillende transport en com
municatiemiddelen, rechtsonder 
drukmerk'JP.14.(11)1988'. 

Engeland 
 luchtpostblad, geen ingedrukte 
waarde maar 'port betaald' in een 
rechthoek, daarnaast kop van de 
koningin, linksboven '100 jaar 
Schots nationaal portretmuseum', 
over het gehele driedelige blad 

. f /  / „ ^ , „ / ^ ^ 
■y Afnr Mr frrtifJh^fiff 

portretten van beroemde Schot

ten, aan de achterkant verklarende 
tekst. 

Hongarije 
 briefkaart, 2 forint,veelkleurig, 
gestileerde afbeelding van een ge

bouw, links een gestileerde af

beelding met daarin '40 jaar RGW' 
en twee elkaar vasthoudende han

den 
briefkaart, 3 f, groen en rood, ge

stileerde bloem, links plaatje van 
Boedapest en 'Boedapests voor

jaarsfestival 1989'; 
 briefkaart, 3 f, veelkleurig, ge

stileerde pijl en '19591989', links 
een plaatje van een gebouw en '30 
jaar buitenlandse handelsonderne

ming Konsumex'. 

Ierland 
 de in het februarinummer ge
melde briefkaarten kregen een 
ambtelijke bijdruk 'Stampex Ul
ster/Belfast/1112 februari '89' in 
zwart, onder de zegelindruk. 

Korea (Zuid) 
 de vijf luchtpostbladen die in 
1985 uitgegeven werden voor de 
Olympische Spelen in 1988, wer
den in een tweede druk uitgege
ven, met nu op de middelste sluit
klep de woorden 'To open slit here 
first'en twee pijlen. 

Iralc 
 luchtpostbladen, 60 fils, rood, 
wit en zwart en 150 f., blauw, 
geel en zwart, vliegsymbool naar 
links; het blad van 60 f. draagt het 
embleem van de Arabische Post

vereniging, beide bladen hebben 
links een kaart van het land in 
groen en aan de achterkant vier 
kleurige iandschapsplaatjes. 

India 
 envelop, 60 (paisa), rood, 
leeuw uit het landswapen, pa

pierprijs 15 p, onder en boven de 
zegelindruk in Hindi en Engels re

i>t tht hinhiil Itcnr« kcrtd^ll 

AÉROGRAMME 

dame voor 'India '89', de interna

tionale postzegeltentoonstelling in 
New Delhi; 
 postblad, 35 (p.), donkergroen, 
gestileerde pauw, links naast de 
zegelindruk reclame in Hindi en 
Engels voor 'India '89', turkooi

skleurig papier. 

Nauru 
 luchtpostblad, 25 cent, licht
groen en zwart, wapen, links

.onder een kleurig plaatje van het 
eiland, van buiten grijs, van bin
nen wit papier; 
 luchtpostblad, 25 cent, geel en 
zwart, gestileerde twijg, links een 
kleurig plaatje van de Tomano 
bloem. 

Oostenrijk 
luchtpostblad, 11 schilling, 
veelkleurig, vliegtuig voor gesti

leerde aardbol, links een kleurig 
plaatje van het beroemde 'gouden 
dak' uit de binnenstad van Inns

bruck. 

Polen 
 briefkaart, 15 zloty, lichtbruin 
en zwart, kasteel in een land
schap, links wapen van de stad 
Swiecie, die in 1988 haar 650
jarig bestaan herdacht. 

NADAMA 
P«Aft 

MlflSKlCH 

sujiecic 

Portugal 
 in de reeks 'Portugese architec

tuur' kwam een briefkaart van 29 
escudo uit met de huizen 'Trans

montanas'; 
 bovenstaande briefkaart ver

scheen ook met een bijdruk links 
'18891989/100 jaar in dienst van 
de vrede/Interparlementaire Unie', 
daaronder een gestileerde zuilen

hal. 

Verenigde Naties (New York) 
 enveloppen, 25 c , veelkleurig, 
hoofdgebouw; links hetzelfde ge
bouw vergroot, twee formaten, 
zonder venster; 
 luchtpostblad, 39 cent, veel
kleurig, hoofdgebouw, daarnaast 
links embleem, links het gebouw 
vergroot, van buiten blauw, van 
binnen wit papier, 
geïllustreerde briefkaarten, 
reeks van tien kaarten, vijf van 15 
cent en vijf van 36 cent, alle veel
kleurig en met plaatjes van het 
hoofdgebouw, zowel van binnen 
als van buiten, aan de achterkant 
hetzelfde plaatje vergroot; beide 
reeksen worden in een apart 
mapje verkocht. 

Boeken
plank 
Notities van de Nederlandse Acade
mie voor Filatelie (aflevering 5); 32 
pp.; zwart/wit illustraties; formaat 
15x21 cm. 
Vier auteurs leverden bi|dragen voor 
deze aflevering van 'Notities'; D. de 
Vries ('De UPU en het Postmonopolie' 
en 'Chronopost'), F. Jacobs ('Ganzsa
chen'; eerste /ConfroZ/rafemissie, deel 
1), L.J. Hut ('Overtreinbneven en wat 
hiermee samenhangt'; deel 3) en H. 
Buitenkamp ('Pakketposttarieven naar 
het buitenland vanaf 1899', deel 1). 
Zoals altijd is ook deze aflevering van 
'Notities' weer uitstekend gedrukt. De 
opgenomen artikelen zijn zonder uit
zondering interessant, al is het jammer 
dat het beknopte bestek van 'Notities' 
het kennelijk noodzakelijk maakt de bij
dragen zo nu en dan in aflevenngen op 
te delen. Zeker bij een publikatie met 
een lage frequentie ('Notities' ver
schijnt tweemaal per jaar) kan dat be
zwaarlijk zijn. 
Uitgegeven door de Nederlandse Aca
demie voor Filatelie. Verkrijgbaar door 
overmaking van/ 10.  op Postbankre
kening 5010746 ten name van de pen
ningmeester van de Nederlandse Aca
demie voor Filatelie te Assendel ft. Een 
abonnement op vier achtereenvol
gende nummers kost f 35. 
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Verzamelgebied 
Nederland 

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

Eindelijk: de 
Klüssendorf-zegels 
Eindelijk is het dan zover: na jaren van 
lobbyen door de leveranciers bij PTT (die 
de kat uit de boom keek) verschijnt vol
gende week de eerste Nederlandse fran-
keerzegel met instelbare waarde 
De verschijningsdatum van de zegel (over 
de benaming zullen we het verderop heb
ben) is 22 augustus; automaten staan op
gesteld in Delft, Gouda, Den Haag (Kerk
plein), Den Bosch, Rotterdam (Coolsingel) 
en Veenendaal. 
Klüssendorf is uit de concurrentieslag als 
winnaar tevoorschijn gekomen; de strijd 
ging tussen Frama en Klüssendorf. 

PTT was er alles aan gelegen automaat
stroken te krijgen die zoveel mogelijk 
het uiterlijk van een postzegel benaderen. 
Frama, met machines waarvan de afdruk 
sterk doet denken aan frankeermachines 
en kassabonnen, moest de wedstrijd 
daarom wel verliezen. Niet alleen het ui
terlijk van de afdruk, maar ook de moge
lijkheid postzegelpapier te gebruiken 
pakte in het voordeel van Klüssendorf uit. 

Uiterlijk 
Het resultaat is een fleurige zegel in geel, 
blauw en rood, in driekleuren raster
diepdruk op de Goebel-pers gedrukt. De 
groene driehoek op de zegels kwam tot 
stand door menging van blauw en geel. 
Geel Is verder te vinden in de trap linksbo
ven en blauw in het vlechtwerk, de kleine 
blokjes en het woord 'Nederland'; de rest 
is rood. 
Alle cilinders hebben raster 125. Het ont
werp is van PTT Nederland Kunst en 
Vormgeving. De afmetingen zijn 36 bij 
19.5 millimeter (beeld), respectievelijk 43 
bij 25.5 millimeter (zegel). De zegels wor
den geleverd in rollen van tweeduizend 
stuks; elke vijfde zegel is op de rugzijde 
genummerd met een viercijferig Inkjet 
nummer (basis naar links), type L4. Het 
buitenste nummer op de rol heeft nummer 
2000; naar binnen toe loopt de nummering 
dan af: 1995,1990, enzovoort. 
Het GZV-artikelnummer is 101199. 

Druktechnische beschrijving 
De cilinder is twee maal 5 x 20 zegels 

groot (twee banen naast elkaar van 5 
maal 20 zegels). Randverschijnselen 
staan op de linker-, midden- en rechter-
rand. Voor de beschrijving ga ik uit van het 
modelvel (voor akkoord getekend op 9 
juni). 
Links naast de rijen 3/6 staan drie aaneen
gesloten paskruizen, rechts idem naast de 
rijen 3/5. Links zien we een naar links 
open ladder (zonder staander), rechts 
idem naar rechts open. Op de midden-
baan staat een gesloten ladder. Treden 
tussen de rijen 4/5,9/10, enzovoorts om 
de 5 zegels. De ladders zijn tussen de 
rijen 13/14 even onderbroken. 
Op de middenbaan, naast de rijen 15/16, 
is een schuine rode registerbalk te zien; 
naast 16/17 een horizontale rode, naast 
17 een gele, naast 18 weer een rode en 
naast 19 een blauwe. 
Op deze in rood uitgevoerde ladders be
vindt zich de steunperforatie: 85 pennen 
tussen twee treden, lengte 127.5 millime
ter, ofwel tussen elke twee gaten (van hart 
tot hart gemeten) anderhalve millimeter 
(13 1/3), ter hoogte van de treden 1 pen 
opzij, en 4 pennen opzij langs de tree. 
Tussen elke twee zegels zitten twee hori
zontale geplaatste gaten; dit ten behoeve 
van het transport in de automaat. Alle per
foraties worden aangebracht met een spe
ciaal daarvoor gemaakte scheerperforaat-
trommel. 
De enig aanwezige tanding zit op de vel-
randen; de zegels zelf zijn ongetand en 
wel vierzijdig! In de automaten worden ze 
horizontaal, ter hoogte van de transport-
gaten, losgesneden. Paren of strippen 
kunnen niet voorkomen. 
Het gebruikte papier is rasterdiepdrukpa-
pier HS3 16307%, dat aan de beeldzijde 
onder UV-licht wit oplicht en nalicht (fosfo-
resceert) en dat aan de gomzijde wit op
licht maar niet nalicht (fluoresceert). Het 
papierdoorzicht is Hip, de glansdiagonalen 
zijn -70/30 graden. De papierrichting loopt 
in de dwarsrichting van de zegel, dus met 
de rol mee: f . 
De gom is door Joh. Enschedé aange
bracht: D2b. 

Welke benaming? 
PTT Post hanteert voor deze zegels de 
benaming automaatstrook. Pieter Houde-
wind schrijft In 'Philatelie' (zie juni 1989, 
pagina 389) dat de term 'automaatzegel' 
gelukkig niet gebruikt is. Dat zou volgens 
hem maar verwarring geven met rolzegels 
uit de automaat. Volgens mij ligt dit echter 
niet zo eenvoudig. 
Of het ding 'zegel', 'vignet' of 'strook' moet 
heten is niet zo relevant. Belangrijker is 
het dat het in dit geval gaat om iets waar
mee post gefrankeerd kan worden, dat te
gen vooruitbetaling te koop is en dat niet 
per se dezelfde dag nog gebruikt moet 
worden. Zo'n ding noemen we gemaks
halve een 'frankeerzegel'. Wat uitvoering 
betreft bestaan er tot dusver drie soorten 
frankeerzegels: 

- zegels met een van te voren vastge
stelde waarde-aanduiding 

- zegels met een bij aanschaf instelbare 
waarde-aanduiding en 

- zegels zonder waarde-aanduiding, met 
bij een decreet vastgestelde frankeer-
waarde. 

Tot de laatstgenoemde categorie behoren 
bijvoorbeeld de zegels zonder waarde
aanduiding van Israël (zie 'Philatelie' 
1989, pagina 421/422). 
De eerste en derde categorie frankeerze
gels hebben nooit aanleiding gegeven tot 
discussie over verzamelwaardigheid, ca-
talogiseringswijze etc. Waarom dan wel bij 
de tweede categorie? Is het vanuit f ranke-
ringsoogpunt relevant of bij de aankoop 
van een zegel van 75 cent, deze zegel uit 
een vel danwei uit een rol met alleen ze
gels van 75 cent wordt gescheurd? Maakt 
het verschil als het zou gaan om een vel 
met zegels van 10 cent op de bovenste rij, 
van 25 cent op de tweede en - zo verder -
van ƒ 7.- op de onderste rij? 
Bij Klüssendorfzegels verschilt de waarde 
75 cent net zoveel van de waarde ƒ 7.- als 
bij de overeenkomstige zegels van het 
type-Beatrix het geval is. Bij de Beatrix is 
er weliswaar ook nog een kleurverschil, 
maar bij de Hongaarse zegels van 1946 -
om een voorbeeld te noemen - bestaat 
het enige verschil tussen de diverse waar
den uit een zwart cijfertje, dat via een 
aparte drukgang en met gebruikmaking 
van een ander drukprocédé werd aange
bracht op 'basiszegels' die voor alle waar
den gelijk waren. 
Als we dichter bij huis blijven behoeven 
we slechts naar de portzegels van voor 
1912 te kijken, zoals die in Nederland en 
de overzeese gebiedsdelen in gebruik wa
ren. 
Om kort te gaan: op 22 augustus ver
schijnt een nieuwe serie met vooralsnog 
veertien verschillende waarden, die net 
als de Crouwel- en Beatrixzegels als 
langlopende frankeerzegels zullen wor
den gebruikt. De NVPH kan dus alvast 
zo'n vijfentwintig catalogusnummers re
serveren... 

De waarden 
De waarden van de nieuwe automaatze
gels zijn 55, 65 en 75 cent en ƒ 1.-, 1.20, 
1.30,1.40,1.50, 2.25, 2.50, 4.50, 5.-, 5.50 
en 7.-. Je zou je kunnen afvragen waarom 
in dit rijtje de waarde 1.40 voorkomt; die 
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waarde is er juist bij de Beatrixzegels uit
gehaald. 
Waarvoor dienen de waarden ƒ 1.30, 
2.25,4.50 en 5.50? De zegel van ƒ 1.30 is 
bestemd voor luchtpostbrieven, die van 
ƒ 2.25 voor een brief binnenland (50-100 
gram) en de ƒ 4.50, 5.50 en 7.- voor pak
jes. 
In West-Duitsland had men al vóór de in
voering van de Klüssendorfmachines vele 
jaren ervaring met speciaal uitgevoerde 
(afwijkend van de aan de loketten verkrijg
bare) frankeerseries voor gebruik in auto
maten, vervaardigd in rollen. 
Bij de Klüssendorfzegels gaat het om ze
gels die in rollen werden vervaardigd; het 
zijn dus rolzegels. Ze zijn verder bestemd 
voor gebruik in automaten; het zijn dus au
tomaatzegels. Jammer voor Houdewind! 
Op de Duitse automaten staat ook ver
meld dat het gaat om Briefmarken (post
zegels). 

Consequent zijn 
De Nederlandse verzamelaar, respec
tievelijk de georganiseerde filatelie zou 
consequent moeten zijn. Ofwel de zegels 
worden normaal, met alle waarde-aandui
dingen, opgenomen in de collecties Ne
derland (en dus ook in de catalogus), pre

cies zoals met de Beatrixzegels of de 
nieuwe zegels van het Internationale Ge
rechtshof gebeurt. Ofwel men doet dat 
niet. 
Dat de Nederlandse filatelist bezorgd is 
over de financiële gevolgen van deze 
emissie is op z'n plaats, l^aar dat mag nog 
geen reden zijn deze zegels daarom maar 
in een apart hokje te stoppen, of ze een 
'andere' verzamelwaardigheid toe te ken
nen. 
Hopelijk is filatelistisch Nederland wijs ge
noeg om deze opvatting te delen. 
Toegegeven, er zal een gat in de porte
monnee vallen, maar dat is tot nu toe bij 
elke nieuwe (langlopende) frankeerserie 
het geval geweest. Er is toch niemand die 
slechts drie waarden van het type-Veth (5, 
6, en 7/2 cent) of maar drie van de Juliana 
Reginazege\s (30, 35 en 40 cent) in zijn 
Nederland-verzameling opneemt? 

Honderd jaar KNVB 
Op 5 september aanstaande wordt een 
zegel van 75 cent uitgegeven ter gelegen
heid van het honderdjarig bestaan van de 
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
(KNVB). 
De zegels, die in loketvellen van 10 bij 10 
zegels verkrijgbaar zijn, zijn ontworpen 
door Armand Mevis en Linda van 
Deursen. 
De KNVB-zegels zijn gedrukt op de 
Goebel-pers in vijfkleuren rasterdiepdruk; 
de kleuren zijn blauw, zwart, grijs, rood en 
beige. Er is gedrukt in dubbelvellen van 2 
maal 10 bij 10 zegels. Alle cilinders 
hebben rastermaat 125. 
De randverschijnselen zijn als volgt. De 
telcijfers (ontwerp Crouwel) werden in 
zwart gedrukt: 1-10 links, 10-1 rechts. 
Paskruizen staan boven zegel 1 en onder 
zegel 91 van het L-vel en boven zegel 10 
en onder zegel 100 van het R-vel. Niet alle 
paskruizen zullen ook op de loketvellen 
staan. 
'Aambeelden' in zwart staan op alle linker
en rechtervelranden naast de rijen 5/6. 
Verticale registerbalken zijn geplaatst bo
ven de zegels 3 (beige), 4 (rood), 5 (grijs), 
6 (zwart, rood), 7 (blauw) en 8 (rood). Bo
ven zegel 9 IS een schuine rode register-
balk geplaatst. Deze balken staan zowel 
op het L-vel als op het R-vel op dezelfde 
posities. 
Onder de zegels 99-100 staan plaatnum-
mers ' 1 ' , voorafgegaan door een zwarte 
'L' of 'R', en wel in blauw, zwart, grijs, rood 
en beige (van links naar rechts). Onder de 
zegels 91 tot en met 94 staat de tekst 
GZV-Artikelnummer: 100139 Aanvang 
Verkoop: 5 september 1989. Het modelvel 
werd op 5 april 1989 voor akkoord gete
kend; fiet is geperforeerd. 
Zoals gebruikelijk is bij druk op de Goebel-
pers hebben de zegels scheerperforaat 
123/4:14 (16 tanden horizontaal, 25 tan
den verticaal); twee velranden zijn geheel 
doorgeperforeerd, de boven- en onder
rand werden van twee extra perforatiega-
ten voorzien. 
De drukrichting is L. 
Het gebruikte papier is rasterdiepdrukpa-
pier HS3 16307%, dat aan de beeldzijde 
onder UV-licht wit oplicht en nalicht (fosfo-
resceert) en dat aan de gomzijde wit op
licht maar niet nalicht (fluoresceert). Het 
papierdoorzicht is Hip, de glansdiagonalen 
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zijn -70/30 graden (modelvel), respec
tievelijk -45/45 graden (oplagevel). De pa
pierrichting loopt in de dwarsrichting van 
dezegel:«—>. 
De gom is door Joh. Enschedé aange
bracht: D2b. 

Recente oplagen van 
de Beatrix-zegels 
In verband met de automatisering van 
PTT Post Zegelwaarden is een nieuw type 
bestelnummer (vijfcijferig in plaats van 
driecijferig) ingevoerd. 70001 en hoger 
zijn gereserveerd voor 1987, 80001 en ho
ger voor 1988 en 90001 en hoger voor 
1989. 
In de eerder gepubliceerde tabel van de 
Crouwelzegels was deze omschakeling al 
merkbaar. Niet bekend was echter dat in 
december 1987 een aantal bestelnum
mers werd herdoopt met nummers van het 
nieuwe type. Deze bestellingen hebben 
dus twee nummers, een oud en een nieuw. 
In de afgedrukte tabel werd ten onrechte 
de indruk gewekt dat het om twee bestel
lingen ging. Dank aan de heer C.J.M. Cor-
nelissen van PTT Post Zegelwaarden 
voor diens rechtzetting. 

55 cent rol 824 = 70017 (per 7-12-1987) 
65 cent rol 825 = 70019 (per 7-12-1987) 

Verder kon een groot aantal vraagtekens 
in dé tabel worden weggewerkt; te zijner 
tijd volgt een aangepast overzicht van de 
Crouwel-emissie. 
Net als bij de vorige maand gepubliceerde 
gegevens over de Crouwel-zegels kunnen 
we bij de Beatrix-zegels constateren dat 
er sinds 1987 - even afgezien van de 
75 cent - zeer weinig oplagen zijn ver
schenen. 

De op bladzijde 472 afgedrukte overzich
ten spreken voor zichzelf. 
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Oplagen Beatrix-zegels (emissie-Struycken) 

velzegels 

bestelling 
nummer 

75 cant 
733 
764 
807 
818 = 70096 (07-
846 = 70094 (07-
866 = 70095 (08-
873 = 70098 (07-
80006 
80163 
80358 
80276 
90019 

f 1.00 
90043 

f1.20 
80162 

f 1.50 
90044 

f3.00 
90045 

12) 
12) 
12) 
12) 

datum 

04-12 
19-03 
01-06 
30-06 
14-10 
24-11 
14-12 
14-01 
11-05 
17-11 
09-09 
12-01 

21-03 

11-05 

21-03 

21-03 

aantal 
vel len 

300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
600.000 
100.000 
600.000 
600.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

afgeleverd 
akkoord 

14-01 
17/18-03 
10-09 
15-09 
19-11 
11-12 
25-02 
? 
21-07 
21-11 
12-12 
27-01 

17-04 

11-07 

18-04 

13-04 

eerste da tum 

16-01-87 
19-03-87 
17-09-87 
12-11-87 
23-12-87 
21-01-88 
07-03-88 
17-05-88 
02-08-88 
27-12-88 
13-01-89 
13-03-89 

22-05-89 

25-07-88 

12-05-89 

12-06-89 

aantal 
val len 

285.006 
293.106 
291.558 
282.458 
247.306 
292.650 
276.950 
269.100 
593.450 

96.850 
578.758 

* 

116.086 

102.750 

129.456 

108.006 

etsingnummers 
(zwart-fond) 

UR 
17R 
I7R 
LyR 
L/R 
UR 
UR 
UR 
L/R 
L/R 
L/R 
L/R 

UR 

UR 

UR 

UR 

8-2 
8-2 
8-2 
10-2 
10-2 
11-4 
12-4 
12-4 
12-4 
12-4 
13-5 
13-5 

13-3 

12-1 

13-2 

13-2 

druk-
rlch-
t ing 

B 
B 
O 
O 
B 
B 
B 

B 
O 
O 
B 

B 

B 

B 

B 

papier 
door
zicht 

111-80 
111-80 
Hip 
Hip 
111-80 
Hip 
l l lp 

l l lp 
l l lp 
l l lp 
l l lp 

l l lp 

1-45/45 

l l lp 

l l lp 

glans 

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

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

-60/40 

-60/40 

-60/40 

-60/40 

gom 

D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 

D2b 
D2b 
D2b 
D2b 

D2b 

D2b 

D2b 

D2b 

corr. 
tand 

scrtip 
schp 
schp 
schp 
schp 
schp 
schp 

schp 
B 
schp 
schp 

schp 

schp 

schp 

schp 

*: nog niet uitgeleverd 

Oplagen Beatrix-zegels (emissie-Struycken) 

rolzegels 

t>esteliing 
nummer 

70 cent 
777 [524?] 

75 cent 
734 
754 
817 = 70021 
843 = 70020 
874 = 70097 
80010 
80173 
80275 
90021 
90039 

[07-
[07-
[14-

12] 
121 
121 

datum 

26-03 

04-12 
15-01 
30-06 

18-01 
11-05 
09-09 
17-02 
13-03 

75 cent [vierzijdig geland] 
741 10-12 

90 cent [vierzijdig getand] 
776 26-03 

f 1.50 
90022 

f2.50 
80091 

f7.00 
847 

17-02 

24-03 

? 

aantal 
rollen* 

150'+200=^ 

10.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 

500^ 
10.000 
20.000 
20.000 
1.000' 

500 ' 

75 ' +200=^ 

10.000 

10.000 

10.000= 

afgeleverd 
akkoord 

05-05 

20-01 
03-03 
13-08 
08-10 
05-01 
27-01 

-
19-10 
15-03 
20-03 

12-08 

16-03 

15-04 

25-11 

eerste da tum 

22-06-87 

04-02-87 
13-03-87 
30-11-87 
04-12-87 
04-02-88 
18-02-88 
08-08-88 
26-01-89 
17-05-89 
04-04-89 

20-01-87 

23-12-87 

19-05-89 

27-04-88 

30-11-87 

gave 
rollen* 

150'+2002 

6.060+840 
15.170+420 

9.410 
9.285 

22.190 
500^ 

12.340 
20.670 
19.330 
1.000' 

500'- f420 

75 ' +200^ 

9.800 

15.500 

10.790= 

rug- druk-
nummer rich

t ing 

O 

O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 

L4 

O 

, O 

O 

O 

papier 
door
zicht 

lllp 

111-80 
lllp 
lllp 
lllp 
lllp 
lllp 

111-80 
lllp 
lllp 

lllp 

lllp 

lllp 

111-80 

glans 

-60/40 

-45/45 
-45/45 
-45/45 
-45/45 
-45/45 
-45/45 

-45/45 
-45/45 
-45/45 

-45/45 

-45/45 

-60/40 

-60/40 

gom 

D2b 

D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 
D2b 

D2b 
D2b 
D2b 

D2b 

D2b 

D2b 

D2b 

corr. 
tand 

O 

schp 
schp 
O 
B 
O 
O 

O 
schp 
schp 

B 

schp 

schp 

O 

*; 1000 zegels, tenzij anders aangegeven: ': rollen van 5.000; :̂ rollen van 10.000; =: rollen van 500 
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De diverse drukmethoden 
van de laatste jaren 
Voor de bijzondere uitgiften die Johan En
schedé in de periode 1970 tot en met 
1988 voor PTT drukte werden verschil
lende persen gebruikt. Bijgaand overzicht 
laat zien welke druktechnieken werden 
toegepast en in welke mate. 

Vooral het zeer spaarzame gebruik van de 
plaatdruktechniek en het afnemend ge
bruik van de Chambon-pers, de Palatia-
persen en de Regina-pers mogen opmer
kelijk worden genoemd. Na 1975 was de 
Chambon-pers lange tijd uit de roulatie; 
slechts enkele waarden uit de Crouwel-
reeks werden ermee gedrukt (met als 

nieuwe feature óe scheerperforatie). 
De verhuizing van de drukkerij (het histori
sche pand in de Haarlemse binnenstad 
werd ingewisseld voor een modern onder
komen op het industrieterrein Waarderpol
der) heeft de Chambon-pers niet meer 
meegemaakt. 

Na een relatieve toename van het gebruik 
van de Palatia-persen verdwenen deze 
bijna geheel; in 1985 werden ze nog even 
ingezet bij de vervaardiging van de een-
kleurige Europazegels. 
In 1982 valt op het geringe gebruik van de 
Regina-pers voor bijzondere uitgiften. 
Misschien bestaat er verband met de in
voering van de Beatrix-zegels, waarvoor 
de Regina-pers extra moest worden inge
zet? Een dergelijke invloed is echter eind 
1971, ten tijde van de invoering van de 

Juliana Reginazege\s, niet duidelijk waar
neembaar. Daarna, tot 1985, werd de Re
gina-pers nog wel enigermate ingezet, 
maar vanaf 1985 (na de komst van de vijf-
kleuren Goebel-pers) is het gebruik voor 
bijzondere uitgiften nog maar zeer inci
denteel. In 1985 slechts werd de pers bij 
een deel van de Bevrijdingszegels van 65 
en 70 cent ingezet; dit ter ondersteuning 
van de Goebel-pers. In 1987 werd de Re
gina-pers nog gebruikt voor de Rode-
Kruiszegels van 55 cent en voor velzegels 
Kind. 
De twee zegels die in de tabel onder 1984 
bij de Goebel-pers staan vermeld zijn de 
Europazegels in 5000-rollen, die pas in 
1985 werden gedrukt. De opmars van de 
Goebel-pers is vervolgens zeer spectacu
lair. 

Druktechniek/pers 

plaatdruk 
plaatdruk + Regina 
plaatdruk + Palatia 
plaatdruk -t- offset 
offset + Palatia 
Palatia 
Chamtx>n 
Regina 
Goet)el 
offset 

70 

5 

6 
11 

5 

71 

4 

1 
11 

3 

72 

6 
13 

8 

73 

1 

3 
9 

6 

74 

2 
2 

15 

2 

75 

2 
14 

6 

76 

3 

11 

10 

77 

17 

8 

78 

6 

10 

3 

79 

1 

4 

9 

4 

80 

7 

9 

9 

81 

2 

14 

7 

82 

3 

5 

12 

83 

14 

6 

84 

2 

8 
(2) 
12 

85 

1 

2 
27 

4 

86 

18 
12 

87 

4 
19 
5 

'̂  
88 ' i 

12 
13 

Lid ZEEUWSE 
POSTZEGELVEILING 

I.F.S.D.A. 
(voorheen schriftelijke veiling PRIOR) 
Westerzicht 390 - 4385 BN Vlissingen - Tel. 01171-1974 / 01184-64869 

Onze 17e veiling (1e zaalveiling) zal plaatsvinden op 

ZATERDAG 9 SEPTEMBER a.s. 
in Restaurant ZEELANDIA, Bloemenmarkt 19, 4701 JA ROOSENDAAL 
Als specifieke verzamelaarsveiling biedt de Z.P.V 

• Betrouwbare en korrekte omschrijving van de kavels. 
• Gunstige inzendprovisie variërend van 13,25 tot slechts 8% van de opbrengst. 
• Verkaveling gericht op de verzamelaar. Zowel de gevorderde- als ook de begin

nend verzamelaar zal beslist iets van zijn gading kunnen vinden. 
• Ovenweegt u om uw collectie - of doubletten hieruit - te verkopen, probeer het 

eens bij de Z.P.V. en neem kontakt met ons op. Inzendingen zijn dagelijks 
mogelijk en een snelle afrekening wordt gegarandeerd. 

• Bij ons staat betrouwbaarheid hoog in het vaandel, immers: ,,tevreden klanten 

• ^o^^ " ^ ^ ^ " 9 " S. Prior en P. la Gasse 

O P A A N V R A A G O N T V A N G T U O N Z E C A T A L O G U S G R A T I S . 
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Internationale 

POSTZEGEL-
EN MUNTEN

VEILING 
In de zalen van "Motel Eindhoven" 

Aalsterweg 322 - Eindhoven tel 040-116033 

Z A T E R D A G 
2 S E P T E M B E R 
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 

interessante collectie 
MUNTEN 

en 
BANKBILJETTEN 

veelal uit particulier bezit 

Kijkdagen ten kantore 
ZATERDAG 26 AUGUSTUS 

t/m DONDERDAG 31 AUGUSTUS 
Dagelijks van 9 00 t/m 18 00 uur 

Dinsdags en Donderdags 
van 9 00 t/m 21 00 uur 

POSHEGELHANDEL 
M. VAN LONDEN FILATELIE 
Nieuweweg 4 4811 LW Breda 
Tel 076 229410 b g g 076-141262 

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 

EERSTE DAG ENVELOPPEN NEDERLAND ZONDER ADRES PRI
MA KWALITEIT EN DE ECHTHEID WORDT GEGARANDEERD 
De nummers voor E70 zin zonder adres zeldzaam en in de NVPH catalogus staat vermeld 
Voor exemplaren (tot ca 1968) zonder adres gelden meestal hogere pnizen 
E42 
E45 
E46 
samen 
E47 
E48 
E49 
1961 
E50 
E51 
E52 
E53 
E54 
1962 
E55 
E56 
E57 
E58 
E59 
E60 
1963 

15 50 
25 00 
55.00 
92 50 
75 00 
5 50 

33.00 
112 50 
24 00 
37 50 
37 50 
7 00 

33.00 
119 00 
17 00 
49 00 
15 00 
25 00 
12 50 
20.50 
125 00 

E61 
E62 
E63 
E64 
E65 
E66 
E67 
E68 
E69 
1964 

22 50 
10 00 
12 50 
5 00 

12 50 
4 50 
4 50 
4 50 

10.00 
79 00 

E70 
E71 
E72 
E73 
E74 
E75 
E76 

2 00 
3 00 
3 00 
2 75 
3 75 
1 75 
4.75 

1965 
E77 
E78 
E78A 
E79 
E80 
E81 
1966 
E82 
E83 
E84 
E84A 
E85 
E86 
E87 
1967 
E88 
E89 
E90 
E91 
E92 
E93 

20 00 
1 75 
1 50 
3 00 
3 50 
2 25 
4.00 
15 00 
1 50 
4 50 
3 00 
8 85 
15 00 
3 50 
4.50 

32 50 
1 50 
8 75 
2 75 
2 50 
5 00 
9,75 

E94 
E95 
E96 
E97 
E98 
E99 
E100 

6 00 
12 50 
6 00 
9 00 
6 00 
6 00 
12.50 

1969 55 00 
E101 
El 02 
E103 
E104 
E105 
El 06 
E107 
E108 
El 09 

3 00 
3 00 
3 00 
15 00 
3 00 
4 50 
4 50 
8 00 
14.00 

1970 55 00 
E110 
E111 
E112 
E113 
E114 

4 00 
17 50 
5 00 
14 00 
9.00 

1971 47 50 
E115 
E116 
E117 
E118 
E119 
E119A 
El 20 

2 25 
15 50 
5 00 
2 50 
5 00 
2 25 
9 00 

E121 
E122 
1972 
E123 
El 24 
E125 
E126 
E127 
El 28 
El 29 
1973 
El 30 
E131 
El 32 
El 33 
El 34 
El 35 
El 36 
1974 

14 00 
12.50 
59 50 
3 50 
15 00 
3 50 
7 50 
4 00 
4 50 
11.00 
46 00 
14 75 
9 00 
3 25 
17 50 
3 00 
2 25 
5.50 

52 50 
El 37 
El 38 
El 39 
El 40 
E141 
El 42 
El 43 
El 44 
El 44 A 

8 50 
2 00 
5 25 
2 00 
2 25 
2 50 
2 00 
4 50 
45.00 

1975 70 00 
El 45 
El 46 

2 00 
5 75 

El 47 
El 48 
E149 
El 50 
E151 
El 52 
El 53 
E153 A 
1976 

1 75 
1 75 
2 25 
2 25 
4 25 
8 75 
3 50 

45.00 
75 00 

E154 
E155 
El 56 
El 57 
El 58 
E159 
E159 A 
El 60 
E161 
E162 
El 62 A 
1977 

3 75 
2 00 
1 75 
2 00 
3 50 
3 50 
2 00 
1 50 
1 75 
2 75 
4.50 

El 63 
E164 
El 65 
El 66 
El 67 
E168 
El 69 
El 70 
E170A 

2 00 
3 00 
1 25 
1 25 
2 00 
1 00 
1 00 
2 00 
2.75 

1978 

1961-E47 t/m 1977-E170A m EEN koop 9 9 9 , 0 0 andere nummers op aanvraag leverbaar. 

Postzegelhandel 
KIENHORST 

koopt alles 
postzegels, munten 

goud, zilver 
speciaal te koop gevraagd: 

uitgebreide 
landenverzamelingen 

NEDERLAND 

steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 05410- 15879/ 

11190 

Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076 - 215912 

Nu ook in Groningen: 
Noorder
stationstraat 21 
9716 AN Groningen 
Tel. 050 - 714412 
Fax 050 - 710772 

Bel of schrijf 
voor de uitgebreide veilingkatalogus 

Deze wordt U gratis toegestuurd 
I i m b u r g s e 
POSTZEGEL 

EINDHOVEN 
Veilinghuis 

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

, Telefoon 077-737171 (ook 's avonds) 

BUITENLAND 

K O N I N K L I J K H U I S speciale env en kaarten a ƒ 3,-Pr 
Juliana 80 j r , Pieter van Vollenhove 50 j r , Willem Alexander 22 jr,, 
Maurits 21 jr e a 
Spec 1ste-DAG-STEMELS OpCEPT-zegels meto a Counc of 
Homehelp, Council of Europe, Fil loket Drunen en Valkenswaard 
a ƒ 1,50/env + zegels 

T E L . 0 5 9 7 8 - 1 8 4 7 8 

POST Sc ZEGEL 
W H Bosgrastraat 26 
9665 PD Oude Pekela 
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Honderd jaar Koninklijke 
Nederlandsclie Voetbalbond KNVB 
Op 8 december van dit jaar bestaat de Koninklijke Neder-
landsche Voetbalbond (KNVB) honderd jaar. In verband met 
het bereiken van deze respectabele leeftijd geeft PTT op 5 
september aanstaande een bijzondere postzegel uit. De heer 
J.J. Leusman uit Enschede gaat in de nu volgende bijdrage 
op het jubileum in, waarbij onder meer aandacht wordt be
steed aan de bond en zijn afdelingen. 

Het honderdjarig bestaan van 
de KNVB wordt filatelistisch 
herdacht met de uitgifte van 
een postzegel van 75 cent (1). 
De zegel toont een 'straatvoet-
ballertje' - zo beginnen de al
lergrootsten immers vaak - en 
een schematische voorstelling 
van het doelpunt dat Marco 
van Basten maakte in de finale 
van het Europees kampioen
schap 1988 in de wedstrijd te
gen de Sovjetunie. 

75 cent 
iNEDmUU) 

18St/1989 Koninklijke 
Nederlandse hs 
Voetbal 
Bond 

mt I ^ U 
1. Nederland, 1989 - Herdenkingszegel 
'Honderd jaar KNVB' 

Omdat niet iedereen zo'n 
schema zal kunnen 'lezen' 
volgt hier de vertaling ervan: 
Arnold Mühren brengt vanaf 
punt A via de met 1 aangege
ven zigzaglijn de bal op. Intus
sen spurt Marco van Basten 
vanaf punt B via de met 2 aan
gegeven streepjeslijn naarde 
rechterzijde van het veld. 
Mühren stuurt de bal via de 
met 3 aangegeven lijn naar 
Van Basten, die op dat punt de 
bal ineens op zijn schoen 
neemt en vla de met 4 aange
geven dubbele lijn over de met 
een K aangeduide Russische 
doelman Dassajev in het doel 
schiet. 
Zo'n schematische weergave 
van spelsituaties treffen we in 
instructieboeken over voetbal 
dikwijls aan. Ze dienen om de 
spelers bepaalde spelontwik-
kelingen te laten doornemen. 

De technische gegevens van 
de KNVB-zegel zullen onge
twijfeld in de rubriek 'Verza-
melgebied Nederland' aan bod 
komen. Wij keren terug naar 
het bondsjubileum. 

Geschiedenis 
De bond heette aanvankelijk 
Nederlandsche Voetbal-en 
Athletiekbond; hij was geves
tigd in 's-Gravenhage. Oprich
ter was W.J.H. 'Pim' Muiier 
(1865-1954), die ook de eerste 
voorzitter was en wel van 1889 
tot 1892. In 1895 verdreven de 
voetballers - dit op voorstel 
van de later als Barbarossa 
bekend geworden journalist 
Schröder - de atleten uit hun 
gelederen. De naam van de 
bond werd nu Nederlandsche 
Voetbal Bond. In 1929, bij het 
veertigjarig bestaan, kreeg de 
bond het predikaat 'Koninklijk' 
(2). Tijdens de Tweede We
reldoorlog moest dat woord op 
last van de bezetter weer ver
dwijnen (3), maar het werd er 
na de oorlog uiteraard weer 
aan toegevoegd. In 1977 ver
huisde de bond naar Zeist (4). 
De KNVB telt twintig afdelin
gen die over het gefiele land 
zijn verspreid. De oudste afde
ling is de Amsterdamsche 
Voetbal Bond, die op 27 sep
tember 1894 werd opgericht 
(5). Nog in datzelfde jaar volg
den de Rotterdamsche (6) en 
de Haagsche Voetbalbond (7), 
weldra gevolgd door de Gel-
dersche (1896,8) en Twent-
sche Voetbalbond 0899, 9). 
Deze en ook de daarna nog 
gevormde bonden waren tot 1 
augustus 1940 autonoom. Op 
die datum werden ze echter af
delingen van de KNVB. Tege
lijkertijd schaarden de Katho
lieke Voetbalbond {\CyB), de 
Christelijke Voetbalbonden de 
afdeling voetbal van de Arbei
ders Sportbond zich onder de 
paraplu van de KNVB. Daar
mee werd het voetballen in 
Nederland overkoepeld door 
die ene nationale bond, die nu 
zijn honderdjarig bestaan her
denkt. 

Het begin 
Ook al werd de voorloper van 
de KNVB, de Nederlandsche 
Voetbal- en Athletiekbond, dan 
in 1889 opgericht, dat wil nog 
niet zeggen dat er in Neder
land pas in dat jaar voor het 
eerst werd gevoetbald. 
De eerste maal dat er een 
voetbal op Nederlandse bo
dem rolde was omstreeks 
1865, toen in ons land woon
achtige Engelsen zich ermee 
bezighielden. Dat waren werk

nemers uit de textiel in Twente 
en personeelsleden van de 
Britse legatie in Den Haag. 
Ook Jezuïtische scholieren in 
Vianen - vermoedelijk echter 
geen Engelsen - hebben ge
voetbald. Het bleef echter een 
buitenlands vermaak, dat ver
dween toen de beoefenaars 
ervan weer naar hun vader
land terugkeerden. De Neder
landers waren er klaarblijkelijk 
niet aan verslaafd geraakt, 
want tot 1879 was er van geor
ganiseerd Nederlands voetbal 
geen sprake. 
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2. Nederland, 10 oktober 1940 - Frankeermachinestempel van de KNVB in 's-
Gravenhage 
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3. Nederland, 6 november 1942 - Frankeermachinestempel van de NVB in 's-
Gravenhage; nu zonder de 'K' van Koninklijke 
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4. Nederland, 1980 - Frankeermachinestempel van de KNVB in Zeist 
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5. Nederland, 1989 - Frankeermachinestempel van de oudste afdeling van de 
KNVB, de Amsterdamsche Voetbal Bond 
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6. Nederland, 1977 - Frankeermachlnestempel van de afdeling Rotterdam van de 
KNVB, waarmee 20 cent Strafport werd voldaan 
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7 Nederland, 1984  Berichtkaart van de afdeling 'sGravenhage van de KNVB met 
frankeermachinestempel, helaas zonder vignet 
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8 Nederland, 1989  Frankeermacfiinestempel van de afdeling Gelderland van de 
KNVB 

o 21. XI .83 ^ > 

[l€DI:I^LANL 

9. Nederland, 1983  Frankeermacfiinestempel van de afdeling Twentfie van de 
KNVB met fiet Tw/entse Ros als symbool in tiet vignet 

Yoetbaiiegels 
De KNVBzegel van 5 septem
ber is niet de enige voetbalze
gel die in Nederland ver
scheen. Zo werd al in 1928 
een voetbalzegel uitgegeven 
als onderdeel van de serie ter 
gelegenheid van de Olympi
sche Spelen in Amsterdam 
(10). Het is de eerste Olympi
sche postzegel ter wereld 
waarop een voetballer is afge
beeld. Slechts eenmaal eerder 
was elders, in Hongarije (11), 
een postzegel uitgegeven met 
de afbeelding van voetballers. 
De Nederlandse PTT was ech
ter niet scheutig met de uitgifte 
van voetbalzegels. Pas zesen
veertig(l) jaar later, in 1974, 
werd een zegel uitgegeven 
naar aanleiding van het we
reldkampioenschap in West
Duitsland (12). En dan te be
denken dat voetbal in Neder
land volkssport nummer één is 
en dat de KNVB bijna een mil
joen leden telt! 
Twee jaar later werd duidelijk 
gemaakt dat voetbal ook kin
deren bijzonder aanspreekt: in 
de sene kinderpostzegels van 
1976 werd een voetbalzegel 
opgenomen, die was geba
seerd op een kindertekening 

(13). in 1979 verscheen we
derom een voetbalzegel (14), 
ditmaal ter herdenking van het 
feit dat in 1879 het georgani
seerd voetbal in Nederland 
werd ingevoerd. Dat wapenfeit 
staat op naam van de grootste 
voetbalpropagandist die ons 
land heeft gekend, de al ge
noemde Pim Muiier, die op 
veertienjarige leeftijd de (in
middels 'Koninklijke') Haar
lemsche Football Club (KHFC) 
oprichtte. 
We kunnen er echter niet aan 
voorbijgaan dat niet KHFC de 
oudste voetbalvereniging 
van Nederiand is, maar UD 
uit Deventer (tegenwoordig: 
Koninklijke D.C. & F.C. Utile 
Duici). Utile Duici werd al in 
1875 opgericht, maar speelde 
de eerste jaren van haar be
staan uitsluitend cricket. Pas 
na de oprichting van HFC ging 
men over tot de beoefening 
van de voetbalsport. 

Ensriii iliclit 
Hoewel het voetbal in Neder
land aanvankelijk een sport 
was voor 'de beter gesitueer
den' heeft de sport in de achter 
ons liggende honderd jaar een 
enorme vlucht genomen  en 

1 o Nederland, 1928  De eerste Olympisctie postzegel ter »/ereld met de afbeel
ding van een voetballer, dit is ook de eerste Nederlandse voetbalzegel 11 Honga
rije, 1925  De eerste postzegel ter wereld met een afbeelding van voetballers 12 
Nederland, 1974  Postzegel ter gelegenfieid van het wereldkampioenscfiap 1974 
in WestDuitsland 13 Nederland, 1976  Kinderpostzegel met een afbeelding van 
een voetbalspelmoment zoals een kind dat tekende 14. Nederland, 1979  Postze 
gel ter gelegenfieid van fionderd jaar georganiseerd voetbal in Nederland 15 Ko
rea (Noord), 1985  Postzegel met een fragment uit de finalewedstrijd tussen West
Duitsland en Nederland in München (1974) met Ruud Krol Nederland verloor de 
wedstrijd met 21 17 Nicaragua, 1978  Blok met Johan Neeskens (rechts) en de 
Fransman Dominique Rocheteau 18 Liberia, 1978  Blok met rechts Johan 
Cruyf/ 19 Libena, 1978Zegel met Willy van de Kerkhof en Ruud Krol 20 Guiné 
Bissau, 1981 Zegel met afbeelding van Rob Rensenbnnk 
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16 Argentinië, 1978 - Speciale envelop met bijzonder stempel, beide gewijd aan de 
3-1 overwinning die Argentinië in 1978 in de finale van het wereldkampioensctiap op 
Nederland behaalde 
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21 Argentinië, 1978 - Speciale envelop met bijzonder stempel ter gelegenheid van 
de duizendste goal op het wereldkampioenschap, gemaakt door Rob Rensenbnnk 

EUROPACUP 1971 
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22. Zwitserland, 1970 - Bijzondere envelop ter gelegenheid van de Europacupwed
strijd Ajax-FC Basel op 20 oktober 1970 

dan vooral in de breedte. Was 
het Nederlandse voetbal vroe
ger uitsluitend een sport voor 
mannen, tegenwoordig wordt 
ook door een groot aantal 
vrouwen onder de vlag van de 
KNVB gevoetbald. Verder 
wordt de laatste jaren meer en 
meer aandacht besteed aan 
voetbalcompetities voor ge
handicapten. Ook het zaal
voetbal heeft inmiddels een 
grote omvang bereikt. En wel
licht herinnert u zich dat in ja
nuari van dit jaar ons land het 
eerste wereldkampioenschap 
zaalvoetbal - ofwel five a side, 
zoals het internationaal wordt 

genoemd -organiseerde; het 
Nederlandse team behaalde 
daarbij een eervolle tweede 
plaats achter kampioen Brazi
lië. Helaas liet PTT deze kans 
filatelistisch onbenuti 
Tot eind 1954 kenden we in 
ons land alleen amateurvoet
bal. Onder druk van de in 1953 
opgerichte 'wilde' Nederlandse 
Beroepsvoetbalbond, en ook 
doordat vele goede spelers 
voor veel geld in het buiten
land gingen spelen, werd 
naast het amateurvoetbal het 
semi-profvoetbal ingevoerd. 
De Beroepsvoetbalbond kon 
toen vrij snel worden opgehe-

IM ERCONTINfNTAl.E 
B E K E R 

FEIJENOORD 

T " 

23 Nederland, 1970 - Vlagstempel 'Intercontinentale beker Feijenoord', de Rotter
dammers behaalden de beker dankzij een gelijkspel (2-2) en een overwinning (1 -0) 
op Estudontes de la Plata 

INTERCONTINENTALE 
BEKER 

A.F.C. AJAX 
1972 

24 Nederland , 1972 - Soortgelijk stempel als 23 , maar nu voor Ajax, dat door een 
gelijkspel (1 -1) en een overwinning (3-0) op Interdependiente Buenos Aires even
eens de intercontinentale beker won 

ven en het Nederlandse voet
bal kwam weer uitsluitend on
der de vleugels van de KNVB. 

Succesvol 
Hoewel Nederland maar een 
klein land is, hebben onze 
voetballers internationaal ge
zien dikwijls respectabele 
prestaties verricht. Welke 
voetbalfan weet niet van de 
historische overwinning die het 
Nederlands elftal op 13 maart 
1913 behaalde, toen het En
gelse amateurelftai met 2-1 
werd verslagen op Houtrust in 
Den Haag? Wie herinnert zich 
niet de heroïsche wedstrijden 
tegen de Belgische Rode Dui
vels? De behaalde derde 
plaatsen op de Olympische 
Spelen van 1908,1912 en 
1920 werden als ware triomfen 
beschouwd. En er zijn maar 
weinig oudere voetballiefheb
bers die geen weet hebben 
van de we gaan naar Rome-
tijd, toen Nederland dacht aan 
de eindstrijd om het wereld
kampioenschap in de Itali
aanse hoofdstad te kunnen 
deelnemen. Helaas werd onze 
ploeg ai in Milaan, in de eerste 
ronde van het toernooi, door 
de Zwitsers met 3-2 verslagen 
én uitgeschakeld. 
Ook in 1938 werd Nederland al 
in de eerste ronde van het we
reldkampioenschap in Le Ha
vre aan de kant gezet door een 
3-0 nederlaag in de verlenging 
tegen Tsjechoslowakije. 
De eerste grote successen be
reikte het Nederlands elftal in 
1974, tijdens het wereldkampi
oenschap in West-Duitsland. 
De Oranjeploeg bereikte de fi
nale, maar verloor met 2-1 van 
de Westduitsers (15). In 1976 
werd een derde plaats bereikt 

tijdens het Europees kampi
oenschap in Joegoslavië. In 
1978 werd bij het wereldkam
pioenschap in Argentinië an
dermaal de finale bereikt, die 
in de verlenging met 3-1 van 
gastland Argentinië werd ver
loren (16). De grootste triomf 
bereikte het Nederlands elftal 
echter vorig jaar, toen dankzij 
doelpunten van Ruud Gullit en 
Marco van Basten (1) in de fi
nale met 2-0 van de Sovjetunie 
werd gewonnen en de Euro
pese titel werd veroverd. 
Ondanks al deze successen 
werden tot nu toe geen Neder
landse voetballers op Neder
landse postzegels afgebeeld. 
Wel echter op buitenlandse. 
Zo vinden we Johan Neeskens 
op een blok van Nicaragua 
(17), Johan Cruyff op een blok 
van Liberia (18), Willy van de 
Kerkhof en Ruud Krol samen 
op een postzegel van Liberia 
(19) en Rob Rensenbrink op 
een zegel van Guiné-Bissau 
(20). Het feit dat laatstge
noemde in Argentinië de dui
zendste goal van het wereld
kampioenschap maakte werd 
herdacht met een bijzonder Ar
gentijns stempel (21). 
Ook het behalen van verschei
dene Europacups door Ajax 
(22), Feijenoord en PSV, en 
het in de wacht slepen van de 
intercontinentale beker door 
Feijenoord in 1970 (23) en 
Ajax in 1972 (24) zijn succes
sen die veel enthousiasme on
der de Nederlandse voetbal
lers en supporters teweeg 
hebben gebracht. 

J.J. Leusman, Enschede 
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DE OP ÉÉN m GROOTSTE GROEIT NOG S1EEDS 

Munt- en 
Postzegel-
handel 

,,J. de Ruiter" 
De Ruiter weet wat 
hij wil en opende 
,,De Dordtse KW 
Wij zijn op zoek naar: 
* Verzamelingen Nederland 

en Overzee 
* Frankeerzegels 
* Verzamelingen Buiten

land 
* Winkelvoorraden 
* Ambitieuze weder

verkopers 
* Mensen die onze gratis 

prijslijst aanvragen 
(incl. gratis serie postzegels, 
1 per adres) 

KROMME NERING 2 
2995 BH HEERJANSDAM 
01857-1500 

Munt- en 
Postzegel-
handel 

„De Dordtse M" 

NIEUW 
* Inkoop 
* Verkoop 
* Taxaties 
* Nieuwtjesdienst 
* Postzegel- en Munten-

accessoires 
Openingstijden: 
* di.-wo.-vr. 9.30-17.30 uur 

do. (koopavond) 
9.30-20.30 uur 

za. 9.30-16.30 uur 

'S HEER-BOEIJENSTRAAT 1-3 
3311 EN DORDRECHT 
078-136438 

Tevens zoeken wij nog een goede 
bestaande lokatie elders in het land. 
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Agenda van f ilatelistische 
gebeurtenissen 

Opgaven voor deze rubriek in liet olc-
tobernummer 1989 dienen uiterlijlc 1 
september aanstaande m het bezit te 
zijn van de hoofdredactie, Lis 20, 
1273 CD Huizen. 
Hoewel deze agenda met de meeste 
zorg wordt samengesteld, l(an de re
dactie geen aansprakeliilcheid aan
vaarden voor het al dan niet plaats
vinden van de genoemde evenemen
ten op de aan haar opgegeven ti jd
stippen. 

Tentoonstellingen 
7 tot en met 10 september: 
's-Gravenhage. Propagandatentoon-
stelling (thema Europa) in het kader 
van de European Festivities en georga
niseerd door de Zuidhollandse Vereni
ging van Postzegelverzamelaars en de 
vereniging VN/VE-Filatelie Postkan
toor Prinsenstraat/hoek Kerkplein 
Openingstijden op 7/9 van 9-20 30 
uur, op 8/9 van 9-19 uur, op 9/9 van 
9-17 uuren op 10/9 van 12-17 uur 
Herdenkmgsenvelop met bijzonder 
vlagstempel Inlichtingen W Bakker, 
Prins J W Fnsolaan 876, 2263 ET 
Leidschendam, telefoon 070-279007 
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 uuren op 17/9 van 10 tot 17 uur 
Aanmelding L Folkerts, Molenklef-
weg 14a, 5801 HA Venray, telefoon 
04780-83337 
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, Beatnxsingel 21,3341 XA Hen
drik 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 Inlichtingen HJ 
Ruiter, Satellietenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen 
7 tot en met 15 oktober: 
Cadiz (Spanje). Internationale ten
toonstelling 'Aviacion y Espacio 89' 
(aero- en astrofilatelie) in liet Palacio 
de la Deputacion Achthonderd kaders, 
jurering volgens FlP-reglement Inlich
tingen 'Aviacion y Espacio 89', So-
ciedad Filatelica Gaditana, Apartado 
393,11080 Cadiz, Spanje 

13,14 en 15 oktober: 
Castelfidardo (Italië). Tentoonstelling 
ter gelegenheid van de negende inter
nationale muziekfilatelie-prijs 'Augusto 
Massan' Hotel Parco, Via Donizette 2 
Inlichtingen Comune di Castelfidardo, 
Provincia di Ancona, 1-60022 Castelfi
dardo, Italië 
LIchtenvoorde. Tentoonstelling (cate-
gone 3) ter gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel 1989, georganiseerd 
door de afdeling Lichtenvoorde van De 
Globe Sporthal Hamaland, Van der 
Meer de Walcherenstraat 210 kaders 
Inlichtingen C R Keesman, Burg 
Goldbergstraat 10, 7051 CD Varsse-
veld, telefoon 08352-41831 (na 18 30 
uur) Bestellen enveloppen zie Bond
spagina's 
14 en 15 oktober: 
Amersfoort. Tentoonstelling (catego
rie 3) ter gelegenheid van de Dag van 
de postzegel 1989 en het vijftigjarig 
bestaan van de Philatelisten Vereni
ging Amersfoort Cultureel centrum De 
Drietand, Neptunusplem 34 Ope
ningstijden op 14/10 van 11-17 30 en 
op 15/10 van 11 -17 uur 212 kaders 
Inlichtingen C van der Zouwen, Fran-
klmstraat 102,3817 VH Amersfoort, 
telefoon 033-613433 Bestellen enve
loppen zie Bondspagina's 
Amsterdam. Tentoonstelling (catego-
ne 3) ter gelegenheid van de Dag van 
de Postzegel 1989 Gebouw Neder
land, Delflandlaan/ingang Schipluiden-
laan 212 kaders Openingstijden op 
14/10 van 10-17 uur en op 15/10 van 
10-16uur Inlichtingen HJ Nijme-
ijer. Postbus 6726,1005 ES Amster
dam Bestellen enveloppen zie Bond
spagina's 
Groningen. Tentoonstelling (categorie 
3) ter gelegenheid van de Dag van de 
Postzegel 1989, georganiseerd door 
de I V Philatelica afdeling Groningen 
HetVinkhuis, Boraxstraat4 Ope
ningstijden beide dagen van 10-17 
uur Inlichtingen H W Hamming, Van 
Trojenweg 10,9751 VL Haren, tele
foon 050-346790 (prive) of 050-
229333 (zaak) Bestellen enveloppen 
zie Bondspagina's 
Roermond. Tentoonstelling (categorie 
3) ter gelegenheid van de Dag van de 
Postzegel 1989 en het vijftienjang be
staan van Fi-Do Roermond De Donde-
ne, Donderbergweg 47, Roermond 
Openingstijden op 14/10 van 11-19 en 
op 15/10 van 10-17 uur Inlichtingen 
N Zeyen, Kooldragererf 7, 6043 SK 
Roermond 
Rotterdam. Tentoonstelling (categorie 
2) ter gelegenheid van de Dag van de 
Postzegel 1989 206 kaders Inlichtin
gen PM van der Sluis, Parkmos 1, 
2914 LR Nieuwerkerk aan de IJssel 
Bestellen enveloppen zie Bondspagi
na's 
Waalwijk. Tentoonstelling (categorie 
3) ter gelegenheid van de Dag van de 
Postzegel 1989 en het dertigjarig be
staan van de VPV De Langstraat en 
Omstreken 220 kaders Sociaal-cultu
reel centrum De Leest, mr Van Cooth-
straat Openingstijden op 14/10 van 
14-22 uuren op 15/10 van 10-16 uur 
Inlichtingen J J P Claessen, Boeke-
laerstraat 1,5142 VL Waalwijk, tele

foon 04160-32421 Bestellen envelop
pen zie Bondspagina's 
16 tot en met 22 oktober: 
Krimpen aan de IJssel. KRIMPEN 
'89, jubileumtentoonstellmg (categorie 
3) georganiseerd door de afdeling IJs
sel- en Lekstreek van de I V Philate
lica ter gelegenheid van het tienjang 
bestaan Diderik van Alkemade Scho
lengemeenschap, Groenendaal 5 
Thema veilig verkeer Openingstijden 
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 
20 en 21 oktober: 
Driebergen. Tentoonstelling (catego
rie 3) ter gelegenheid van het veertigja
rig bestaan van de I V Philatelica af
deling Driebergen Inlichtingen J C 
van Vliet, Jagersdreef 86,3972 XH 
Driebergen 
21 en 22 oktober: 
Brielle. Tentoonstelling (categorie 3) 
ter gelegenheid van het twintigjarig be
staan van de I V Philatelica Bnelle-
Westvoorne 200 kaders Inlichtingen 
Th H J van Adrichem, Van Egmond-
plein 16,3231 CV Brielle 
Helmond. PRO-PHIL, propagandaten
toonstelling (categorie 3) ter gelegen
heid van het 12y2-jang bestaan van de 
I V Philatelica Helmond Het Speel
huis, Markt 200 kaders Openingstij
den van 10-18 uur Secretariaat J L 
van Gestel-Verhaar, Nemerlaerhof 44, 
5709 NK Helmond, telefoon 04920-
10984 
3,4 en 5 november: 
Veendam. VEENDAMPHILA2, re
gionale tentoonstelling (categorie 2) 
ter gelegenheid van het 35-jang be
staan van de Filatelistenvereniging 
Veendam en Omstreken Sorgh-
vliethal. Jan Salwaplein 1 Ruim 600 
kaders Openingstijden op3/1 Ivan 
20tot22uur, op4/11 van10tot17 
uur en op 5/11 van 10 tot 16 uur In
lichtingen J Beer, p/a Postbus 345, 
9640 HA Veendam Telefonische infor
matie S Tuin, 05987-26447 
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 
18 en 19 november: 
Borculo. Tentoonstelling (categorie 3) 
ter gelegenheid van het veertigjarig be
staan van de NVPV afdeling Lochem-
Borculo Inlichtingen A J Meulen-
broek, Barchemseweg 51, 7261 DB 
Ruurio 
16 december: 
Alkmaar. Regionale jeugdpostzegel-
tentoonstellmg (regio's 3 tot en met 

6), georganiseerd door jeugdvereni
ging 'De Kleine Postiljon' Ontmoe
tingscentrum De Rietschoot, Sasker-
straat22, Alkmaar/Koedijk Inlichtin
gen Postbus 2,1850 AA Heiloo, tele
foon 072-337041 

Ruildagen 
19 augustus: 
Ede. De Maanen, Fernhoutstraat 4, 
9 30-16 Telefoon 08330-20509 
20 augustus: 
Berkel-Enschot. Het Raadhuis, Raad
huisstraat 54, 10-14 Telefoon 01612-
6507 
26 augustus: 
Oldenzaal. De Zon, Bentheimerstraat 
1,10-17. Telefoon 05410-13640. 
27 augustus: 
Oudenbosch. Cafe De Roskam, Markt 
82,10-13 Telefoon 01652-12664 
Rotterdam-Charlois. De Dijk, Grond-
herendijk 42,10-16 Telefoon 010-
4291287 
2 september: 
Ede. Studiegroep Brittannia Bijeen
komst in De Reehorst, Bennekomse-
weg 24,10-15 Telefoon 02207-
11935 
Gouda. De Regenboog, Scholenpad 4, 
14-16 30 Telefoon 01829-4835 
Lelystad. De Meerkoet, Polderdreef 
13,10-16 Telefoon 03200-28107 
Oosterhout. De Bunthoef, Bloemenhof 
2,13-16 Telefoon 01620-29154 
Zwolle. De Nieuwe Buitensocieteit, 
Stationsweg 4,10-17 Telefoon 020-
322418 
3 september: 
Amsterdam. Novotel, Europaboule
vard 10,10-17 Telefoon 020-322418 
9 september: 
Doetinchem.Zaal Wildenbeest, Roze-
gaardseweg 1,10 30-15 30 Telefoon 
08360-29241 
's-Gravenhage. Postkantoor Kerk
plein, 14-16 15 
Hillegom. De Hoeksteen, Karel Door-
manplem 4,10-17 Telefoon 02520-
20902 
Steenwijk. De Meenthe, Stationsstraat 
1,10-16 Telefoon 05217-1462 
10 september: 
Doefinchem. Cafe-restaurant Veld
hoen, Keppelseweg 420,10-17 Tele
foon 08340-24018 
Leuven (België). Foyer Cultureel Cen
trum, Koning Albertlaan 52,9-17 Te
lefoon 09-3216230086 
Zoetermeer. Willem-Alexandercen-
trum. Oostwaarts 23,10-17 Telefoon 
020-322418 
16 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclamen-
straat 70,11-16 30 Telefoon 02977-
25158 
Ede. De Maanen, Fernhoutstraat 4, 
9 30-16 Telefoon 08330-20509 
Soest. C3, Willaertstraat49,10-16 
Telefoon 020-322418 
Winsum. Ons Centrum, Hoofdstraat 
36,10-17 Telefoon 05951-2053 
17 september: 
Berkel-Enschot. Het Raadhuis, Raad
huisstraat 54, 10-14 Telefoon 01612-
6507 
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Boxtel, 't Huiske, Rechterstraat 56, 
10.30-13. Telefoon 04116-73775. 
Raalte. Huishoudschool, Kennedy-
laan, 10-17. Telefoon 05720-53519. 
Rotterdam. Groothandelsgebouw, 
Stationsplein 45,10-17. Telefoon 020-
322418. 
Rotterdam-Charlois. De Dijk, Grond-
herendi|k42,10-16. Telefoon 010-
4291287. 
ijmuiden. De Spil, Frans Halsstraat 
29,10-17. Telefoon 02550-22310. 
23 september: 
Amersfoort. Bijeenkomst filatelistische 
contactgroep 'Oost-Europa'. Amers-
hof, Snouckaertlaan 11,10-16. Tele
foon 03465-72593. 
Assen. Zalencentrunn Bellevue, dr. 
Nassaulaan 30,10-17. Telefoon 
05905-2874. 
Bodegraven. Parochiehuis, Oud-Bo-
degraafseweg 17,10-17. Telefoon 
01726-13475. 
Dordrecht. CJMV-gebouw, Burg. de 
Raadtsingel 25,10-17. Telefoon 078-
125869. 
's-Gravenzande. Open Huis, Hyacint
straat 24,10-17. Telefoon 01748-
12117. 
Schagen. Hotel De Roode Leeuw, 
Markt 15,10-17. Telefoon 02240-
12000. 
Zeewolde. Kerkgebouw Open Haven, 
Kerkplein 8,10-16. Telefoon 03200-
28107. 
24 september: 
Essen (West-Duitsland). Internatio
nale ruildag. Saalbau Essen (grote 
zaal), Huyssenallee 53,10-17. Inlich
tingen: R. Schneider, Huttropstraße 
54, D-4300 Essen 1. 
Oudenbosch. Café De Roskann, Markt 
82,10-13. Telefoon 01652-12664. 
30 september: 
Deventer. Wijkgebouw Hervormde 
Gemeente, Van Vlotenlaan, 10-17. Te
lefoon 05709-2074. 
Zwolle. Jubal, Jufterenwal 24,10-
16.30. Telefoon 038-216493. 

Veilingen 
14,15 en 16 september: 
Amsterdam. Postzegelveiling Wiggers 
de Vries, Singel 282,1016 AD Amster
dam. Telefoon 020-249740/249749. 
23 september: 
Norwich (Groot-Brittannië). James of 
England, 33 Timberhill, NR1 3LA Nor
wich (Groot-Brittannië). 
28 en 29 september: 
Malmö (Zweden). Postiljonen ab. 
Postbus 4118,520312 Malmö. 

Nieuwe emissies 
Nederland 
5 september 1989: 
Zegel (75 cent) ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van de Koninklijke 
Nederlandse Voetbalbond (KfiMB). 
2 oktober 1989: 
Postzegel (75 cent) naar aanleiding 
van de ratificatie van het Verdrag van 
Londen honderdvijftig jaar geleden. 
24 oktober 1989: 
Drie zegels (55 en 75 cent, alsmede 7 
gulden) voor het Internationale Ge
rechtshof'm Den Haag. 
8 november 1989: 
Drie Kinderpostzegels (55 -i- 25, 
65 -1- 35 en 75 -i- 35 cent); thema: 
'het kind en zijn rechten'. Ook in velle
tje: 1 maal 55 -i- 25 cent, 2 maal 
65 -I- 35 cent en 2 maal 75 -i- 35 
cent; prijs f 5.00) 

31 januari 1990: 
Florazegels: 30, 55,65,70,125 en 
155 cent. 
7 maart 1990: 
Sociale en culturele zegels (Stichting 
Totolika, Antilliaanse Padvinders en 

Padvindstervereniging Nederlandse 
Antillen); 30-1-10,40-1-15 en 155-t-65 
cent. 
7mel1990: 
Honderd )aar Zusters Dominicanessen 
op St. Maarten; 10,55 en 60 cent 
13 juni 1990: 
Drugsbestrijding en 65 jaar SUBT; 
65-1-30 en 115-1-55 cent. 
8 augustus 1990: 
Serie verdienstelijke personen; 40,60, 
80 en 150 cent. 
4 september 1990: 
Honderd jaar Oranjevrouwen; waarden 
nog niet bekend. 
31 oktober 1990: 
Kinderzegels; 60-H20, 70-1-30 en 
125-1-45 cent. 
5 december 1990 
/Cort//7pzeffe/s (verlaagd tarief, uitslui
tend van kracht in de maand decem
ber); 30 en 100 cent. 

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

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 
- Jubileumtentoonstelling '29 bericht 

'89: een wereld van verschil in het 
zestigiarig PTT Museum. Nog tot en 
met 24 september 1989. 

- 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 

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

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

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

- Portret van PTT 
Nederlandse postzegelontwerpen 
met thema postenjen, 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 

gemakkelijk te herkennen 
In het maartnummer van 'Philatelie' werd 
op bladzijde 160 een bericht opgenomen 
over een frauderende PTT-ambtenaar, die 

een aantal proeven en zegels had ont
vreemd en vervolgens pogingen onder
nam het gestolene te gelde te maken. 

Links: opdruk 11 cent op 22y2 cent (zegelbeeld naar linksonder 
verschoven). Rechts: opdruk 15 cent op 17'/2 cent (zegelbeeld 
naar rechtsboven verschoven) 

'Philatelie' meldde destijds onder meer 
de diefstal van elf proeven van de opdruk 
11 cent port op 221/2 cent 1923/24 en die 
van een even groot aantal proeven van de 
opdruk 15 cent port op 1 TVs cent 1923/24 
(postpakket-verrekenzegels, NVPH-num-
mers 1 en 2). 
In het maartnummer werd er al op gewe
zen dat het bij deze zegels gaat om proe
ven en niet om echte zegels. Ter verdui
delijking van het desbetreffende bericht 
worden de postpakket-verrekenzegels 
hier afgebeeld. De constatering dat het 
om proeven gaat en niet om zegels berust 
op summiere verschillen in de plaatsing 
van de opdruk en in de 'matheid' ervan. 
Ook zonder velrand zijn de ontvreemde 
exemplaren gemakkelijk te herkennen en 
wel door de opvallende decentrering van 
de basiszegels. De 11 cent heeft namelijk 
brede, witte randen rechts en boven, de 
15 cent links en onder. Beide waarden 
hebben kamtanding 12y2. 
Het proces tegen de van fraude beschul
digde gepensioneerde ambtenaar is nog 
niet begonnen. 
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OVERUSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. (H VIeeming) 
Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 - Tel. 053-33.55.00 (buiten kantooruren 053-32.13.17) 

Hengelosestraat 76-78 

VEILING 104 
op 1/2 september in het zalencentrum van schouwburg ORPHEUS, 

Churchillplein 1 te Apeldoorn. 

Belangrijke onderdelen uit deze veiling: 
* DUITSLAND met hooggenoteerd en beter 

materiaal (alles gekeurd) van Danzig, Memel, 
Saar, Bund en Berlijn. 

* ZWITSERLAND met o.a. Naba bloc op brief. 

* OOSTENRIJK met o.a. Dolfuss postfris en 
gestempeld. 

* NEDERLAND en OG, ruim aanbod betere zegels, 
series en vooral brieven. Tevens ruim aanbod 
PORTZEGELS. 

De zaterdagmiddagzitting bevat honderden collecties, 
restanten, insteekboeken en dozen, in de prijsklasse van enkele 
tientjes tot duizenden guldens voor o.a. vrijwel komplete 
collecties Nederland. 

INTERESSE? 
Op aanvraag zenden wij U onze 
catalogus gratis toe. (telefoontje 
of briefkaart is voldoende). 

Voor veiling 105 d.d. 16/17 
november ontvingen wij reeds 
een enorme collectie KLEIN-
RONDSTEMPELS op emissie 
hangend haar in 6 banden! 
Inzendingen voor deze veiling 
kunnen tot medio september 
aangenomen worden. 
Informeert u eens naar onze 
zeer aantrekkelijke 
inzendcondities; provisie 
variërend van 12'̂ h tot slechts 
5%!). 

DE O.P.V. REEDS 19 JAAR DE VEILING VOOR DE VERZAMELAAR. 
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Bondsadressen 
Voorzitter 
J G Balkestein 
St Willibrorduslaan 1 
5591 BG Heeze 
Telefoon 04907-3032 

Secretaris 
Ing A van Dooren 
Beethovenlaan 11 
5251 HLVIiimen 
Telefoon 04108-6618 

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

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

Bondsdocumentatiecentrum 
Secretaris/penningmeester 
J Vellekoop 
President Steynstraat 21 
231? ZP Leiden 
Telefoon 071-134424 

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

Filatelistlsche voorlichting 
C Spoelman 
Bondsbibliotbeek NBvFV 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 

Keuringsdienst 
Hoofd H W van der Vlist 
Sctioolkade 31 
1566KVAssendeift 
Keurzendingen uitsluitend aangetekend 
naar de secretaris 
K KouvKenberg 
Thorbeckelaan 238 
2564 BW 's-Gravenhage 

Juryzaiten 
R H Hfl Faust 
Ri|ksvi/eg N57 
6162 AM Geleen 
Telefoon 04490-43076 

Evenementen 
P O tui van Hasselt 
Prins Hendriklaan 101 
3583 EJ Utrecht 
Telefoon 030-510263 

Jeugdzaken 
L M A Grandel, Seinestraat 18 
1966 VG Heemskerk 
Telefoon 02510-34676 

Pers en Publiciteit 
H Gabnels 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 
1100AAAmsterdam(Z0 ) 
Materiaalcommissaris 
J Spiiker, Verdistraat133 
2324 KC Leiden 

'Hdcrfmds c ̂  mivan 
Bondsbureau Zeelantlaan 11 3526 AK Utrecht teletoon 030 894290 Het Bondsbureau is op werkdagen geopend van 
9 tot 17 uur met uitzondering van woensdagmo'gen en vrijdagmiddag Correspondentie van algemene aard alsmede 
mutaties en adreswijzigingen van verenigingssecretariaten moeten worden gezonden aan secretariaat NBvFV Postbus 
4034 3502 HA Utrecht Attentie: het Bondsbureau is van 7 tot en tnet 21 juli wegens vakantie gesloten! 

Dag van de Postzegel 
van noord tot zuid 
De feestelijkheden rond de 
Dag van de Postzegel zullen 
zich dit jaar rond het week
einde van 14 en 15 oktober in 
zeven verschillende plaatsen 
afspelen. De speciale, voor die 
gelegenheid uitgegeven enve
loppe staat in het teken van 
het honderdvijftigjarig bestaan 
van de Spoorwegen. Het cou
vert vertoont een afbeelding 
van een gestroomlijnd postrij-
tuig, dePEC1902, dat-an 
1938 tot 1979 in gebruik was. 
Tegenwoordig is dit rijdende 
postkantoor te zien in het 
Spoonwegmuseum te Utrecht. 
De prijs van een enveloppe 
(die zal worden gefrankeerd 
met een Spoonweg-zegel van 
65 cent) is ƒ 2.50 per stuk. 
Ter gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel zullen ten
toonstellingen en dergelijke 
worden georganiseerd in de 
volgende plaatsen: 

Amersfoort 
Cultureel Centrum 'De 
Drietand', Neptunusplein 34. 
Openingstijden: 14 oktober 
van 11 tot 17.30 uur; 15 okto
ber van 11 tot 17 uur. Entree 
gratis, catalogus ƒ 1.-. Er zijn 
handelarenstands, een jeugd-
hoek en de videofilm Een pas
sie onder de loep wordt ver
toond. 
Besteladres enveloppen: C. 

van der Zouwen. Franklin-
straat 102,3817 VH Amers
foort. 

Amsterdam 
Gebouw Nederland, Delfland
laan 4, ingang Schipluiden-
laan. 
Openingstijden: 14 oktober 
van 10 tot 18 uur; 15 oktober 
van 10 tot 16 uur. Toegang 
gratis. Op 15 oktober Thema
tisch Bekertoernooi (aanvang 
11 uur). 
Bestelwijze enveloppen: Post
bankrekening 4882709 ten 
name van IVI. Kley, inz. Organi
satie Dag van de Postzegel, 
Amsterdam. 

Groningen 
Het Vinkhuys, Boraxstraat 4. 
Openingstijden: 14 oktober 
van 10 tot 17 uur; 15 oktober 
van 10 tot 16 uur. Ruilbeurs: 
zelfde tijden. Entree gratis, ca
talogus ƒ 1.-. 
Inlichtingen en besteladres en
veloppen: H.W. Hamming, 
Van Trojenweg 10,9751 VL 
Haren, Postbankrekening 
1185865. 

LJchtenvoorde 
Postzegeltentoonstelling Ach
terhoek '89, Sporthal 'Hama-
land'. Van der Meer de Wal-
cherenstraat 1. 
Openingstijden: 13 oktober 

o-
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van 20.30 tot 22 uur; 14 okto
ber van 10 tot 18 uur; 15 okto
ber van 10 tot 17 uur. Entree 
gratis, catalogus ƒ 1.-. Ruil
beurs op 14 en 15 oktober: 
zelfde tijden als tentoonstel
ling. Ruilhoek voor de jeugd. 
Besteladres enveloppen: C. 
Holthausen, Beethovenstraat 
1, 7131 AK Lichtenvoorde, 
bankrekening 33.61.55.255 
ten name van Tentoonstel-
lingscomité Achterhoek '89 te 
Lichtenvoorde. 

Roermond 
Limphilex XX, wijkgebouw 
Donderie, Donderbergweg 47. 
Openingstijden: 14 oktober 
van 11 tot 19 uur; 15 oktober 
van 10 tot 17 uur. Ruilbeurs 14 
en 15 oktober: van 11 tot 17 
uur. Entree ƒ 2.-. Catalogus 
gratis. 
Besteladres enveloppen: N. 
Zeyen, Kooldragererf 7, 6043 
SK Roermond. Bankrekening 
17.41.28.258 (of Postbankre
kening 1049241 van de Rabo
bank ten gunste van ge
noemde bankrekening) ten 
name van Penningmeester 
FIDO (H. Denissen). 

Rotterdam 
Hoofdpostkantoor Rotterdam-
Centrum, Delfstseplein 31/33, 
achtste etage. 
Openingstijden: 14 oktober 
van 10 tot 18 uur, 15 oktober 
van 10 tot 16 uur. Entree gra
tis, catalogus ƒ 1.-. Ruilbeurs: 
14 oktober van 10 tot 17 uur, 
15 oktober van 10 tot 15 uur. 
Besteladres enveloppen: Co
mité Dag van de Postzegel, 
Postbus 474,4900 AL Ooster
hout. Postbankrekening 
1543700 ten name van pen
ningmeester Dag van de Post
zegel Rotterdam te Ooster
hout. 

Waalwijk 
Dertig jaar Postzegelvereni
ging De Langstraat en Omstre
ken, Sociaal-cultureel centrum 
De Leest, Mr. van Coothstraat 
11. 
Openingstijden: 14 oktober 
van 14 tot 22 uur, 15 oktober 
van 10 tot 16 uur. Ruilbeurs: 
zelfde tijden. Entree gratis, ca
talogus ƒ 1.-. PTT-stand. 
Verl<verkoop enveloppen Dag 
de Pde Postzegel (gefrankeerd 
rankblanco): ter plaatse. 
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Advies aan organisatoren 
van tentoonstellingen 

Op zaterdagmorgen 25 no
vember aanstaande zal in het 
Jaarbeursgebouw te Utrecht 
een bijeenkomst worden ge
houden voor bestuurderen van 
verenigingen, die het voorne
men hebben een tentoonstel
ling te organiseren. De Bonds-
commissanssen die bemoeie
nis hebben met de organisatie 

van tentoonstellingen zullen 
daar voorlichting geven en vra
gen beantwoorden. De bijeen
komst zal met een gezamen
lijke lunch worden afgesloten. 
Aan het deelnemen aan deze 
voorlichtingsdag zijn geen kos
ten verbonden, maar reiskos
ten komen niet meer voor re
kening van de Bond. 

Tentoonstelling 
Wien '90 

Van 29 augustus tot 2 septem
ber 1990 zal in het Weense 
congrescentrum Hofburg de 
Nationale Motiv-Briefmarken-
ausstellung mit Internationa
ler Beteiligung Wien '90 wor
den gehouden In de histori
sche omgeving van de Hof
burg wil men een bijzonder 
moderne expositie houden 
met de nadruk op Heimat-
sammlungen (streekhistori
sche collecties). 
Deelneming uit andere dan 
Duitstalige landen geschiedt 
op uitnodiging. Zij die inte
resse hebben om aan deze 

tentoonstelling deel te nemen 
kunnen zich wenden tot de 
Bondscommissaris, ir. C. Sta
pel, Delfland 4,9405 NL As
sen, telefoon 05920-52751. 

PTT-videofilms 
beschikbaar 

Voor verenigingen die hun ver
enigingsavonden willen opluis
teren bestaat de mogelijkheid 
videofilms van PTT Post in 
bruikleen te krijgen. De vol
gende films zijn voor filatelis
ten interessant: 
Filateliefilm (32 minuten) 
De Postgolf {15 minuten) 
Beide films zijn op het VHS-
systeem opgenomen. Ze zijn 
verkrijgbaar bij mevrouw Y. 

Ptt 

van Ruijven, Algemeen Secre
tariaat Post/Algemene Zaken, 
Kamer AA 1607, Postbus 
30250, 2500 GG 's-Graven-
hage. 

Descobrex '89 
in Portugal 

De Descobrex '89 wordt van 
25 november tot 3 december 
1989 in Portugal georgani
seerd door een particuliere or
ganisatie buiten de officiële fi-
latelistische instituten om. 
Voor deze expositie kan infor
matie bij het Bondsbureau 
worden ingewonnen. 

Voonitters 
opgelet 

De jaarlijkse Voorzittersverga
dering van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Vereni
gingen zal op zaterdag 20 ja
nuari 1990 te Utrecht worden 
gehouden. 
Nadere informatie en de 
agenda voor deze bijeenkomst 
volgen te zijner tijd. 

% Koop veilig, vertrouwd 
*i . - -1 i l 

bij Nederlands 
grootste speciaalbedrijf 

I T e-
1 1 \ 

w 

Grote sortering geteste en 
goedgekeurde DATA SAFES. 
Speciale kasten voor het veilig 
opbergen van postzegel- en 
muntenalbums. 
Enorme voorraden privé 
brandkasten. 
Brandvrije archief deuren. 
Vloer-en muurkluizen. 
Grote en kleine kantoor-
brandkasten. 

Altijd ± 500 stuks voorradig. 
OOK OCCASIONS. 

Koop t r e c h t s t r e e k s af fabr iek . 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.(X)-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 

INTERSTAMPS 
Z w l j n s b e r g e n w e g 16 
3 0 7 7 P W R O T T E R D A M 
T E L . : 0 1 0 - 4 7 9 2 3 5 9 
B A N K : 80 .08 .61 .094 

Levering onder rembours (ƒ 8,50) of bij 
vooruitbetaling (ƒ 3,50 als bijdrage in de 
verpakkings- en verzendkosten). 
Vanaf ƒ 150,00 geen verzendkosten. 

Bezoek aan huis na telefonische afspraak. 

'VRAAQ GRATIS ONZE PRIJSLIJST EN U O N T V A N G T 5 % 
KORTING OP UW EERSTE BESTELLING' PROBEERT HET! 
U Z U L T ER GEEN SPIJT V A N KRIJGEN! 
I.S. KILOWAAR 1. 

MAUYSIA 
JAMAICA 
MIDDEN OOSTEN 
SINGAPORE 
FIJI 
BOTSWANA 
ENGELAND 
SPANJE HERD 
NOORWEGEN 
KANAAL EILANDEN 
ZUID-W AFRIKA 
TANZANIA 
GRIEKENLAND 
AUSTRALIË 
ZWEDEN 'RABAT' 

S. KILOWAAR i.S. KILOWAAR I.S. KILOWAAR I.S. KILOWAAR 
250 gram 
f 24,50 
ƒ 55,00 
ƒ 55,00 
ƒ 41,50 
ƒ 95,50 
ƒ 65,50 
ƒ 28,00 
ƒ 62,00 
ƒ 24,50 
ƒ 65,50 
ƒ 65,50 
ƒ 68,50 
ƒ 102,50 
ƒ 28,00 
ƒ 28,00 

Ikilo 
f 86,00 
ƒ 194,00 
ƒ 194,00 
ƒ 147,00 
ƒ329,00 
ƒ207,50 
ƒ 86,00 
ƒ219,50 
ƒ 86,00 
ƒ221,00 
ƒ221,00 
ƒ 235,00 
ƒ355,00 
ƒ106,50 
ƒ106,50 

THAILAND 
ENGELSE GEB 
CHINA 
COSTA RICA 
LUXE NW ZEELAND 
NIEUW ZEELAND 
W DUITSLAND 
W EUROPA 
JAPAN 
AFRIKAANSE STATEN 
ZUID-AFRIKA 
ZWITSERLAND 
FORMOSA 
MAUWI 

250 gram 
f 48,50 
ƒ 48,50 
ƒ 48,50 
ƒ 62,00 
ƒ 75,50 
ƒ 21,00 
ƒ 21,00 
ƒ 21,00 
ƒ 18,00 
ƒ 55,00 
ƒ 35,00 
ƒ 48,50 
ƒ 38,50 
ƒ 65,50 

Ikilo 
ƒ182,50 
ƒ 167,00 
ƒ167,00 
ƒ221,00 
ƒ 275,00 
ƒ 66,00 
ƒ 72,50 
ƒ 79,50 
ƒ 59,00 
ƒ 207,50 
ƒ126,50 
ƒ173,50 
ƒ147,00 
ƒ221,00 

SENSATIONELfe PRIJSDOORBRAAK IN GEBRUIKTE MOTIEF 
SERIES/BLOKKEN (komplete series) 
75 series DIEREN ƒ75,00 
40 series BLOEMEN ƒ 40,00 
75 senes SPORT ƒ65,00 
20 senes VOGELS ƒ25,00 
20 series TREINEN ƒ25,00 

40 series SCHILDERIJEN ƒ35,00 
40 series RUIt^TEVAART ƒ35,00 
20 series SCHEPEN ƒ25,00 
20 senes AUTOS/MOTOREN ƒ25,00 
40 series VLIEGTUIGEN/BALONNEN ƒ 40,00 

1000 versch. meest grootformaat'WERELD' ƒ 12,50 
lOOOversch. meest grootformaat 'MOTIEF' ƒ 35,00 
lOOOversch. meest grootformaat 'CUBA' ƒ 35,00 
500 versch. meest grootformaat'D.D.R.' ƒ 14,00 

50versch. blokken 'RUSLAND' ƒ 18,50 
lOOversch. blokken 'RUSLAND' ƒ 39,00 
20 versch. blokken'KOREA' ƒ 9,50 

S U P E R - A A N B I E D I N G 
lOOversch. komplete motief series/blokken slechts ƒ 87,50 
200versch komplete motief series/blokken slechts ƒ162,50 
300 versch. komplete motief series/blokken slechts ƒ225,00 



484 / Philatelie juli/augustus 1989 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 
I 

«&.AA^^ 

HOLLANDS 

HILLEGOM 
02520-16510, 

T T T T T T " 

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR 
HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOM-CENTRUM 

TELEFOON 02520-24352 EN 16510 
Door de verhuizing naar dit grotere, geheel gerenoveerde pand in het centrum van HILLEGOM 
kunnen wij een nog grotere service geven aan onze vele klanten in het gehele land. Bezoek 
onze nieuwe winkel! Belangrijk: geen parkeerproblemen, op het aangrenzende Henri 
Dunantplein zijn honderden parkeerplaatsen en zelfs een parkeergarage. Hartelijk welkom! 
Natuurlijk zullen wij, zoals u van ons gewend bent, ook aan uw telefonische bestelling of aan uw 
bestelling per post onze volle zorg en aandacht besteden. 
Profiteer van de vele speciale aanbiedingen in deze advertentie. 

Hoogachtend, uw vertrouwde postzegelleveranciers D. J. Voetelink en C. Voetelink. 

FEESTAANBIEDING geldig tot 1 oktober 1989 
tOO/o KORTING OP DE PRIJZEN UIT DEZE ADVERTENTIE 

LANDEN EN TIJDVAKKEN: 
VAN DE VOLGENDE 

ENGELAND 
JERSEY 
GUERNSEY 
ISLE OF MAN 

1967-1980 
1969-1980 
1969-1980 
1973-1980 

NED. ANTILLEN 1961-1980 
SURINAME 1975-1981 
INDONESIË 1960-1980 
FAR-OER 1975-1981 

VERENIGDE NATIES: 
NEW YORK 1951-1980 
GENEVE 1969-1980 
WENEN 1979-1980 

VERENIGD EUROPA: 
GEPT 1961-1970 
MEELOPERS 1961-1970 
F.D.C. 1961-1970 

B E S T E L P R E M I E : IEDERE BESTELLER VAN ƒ 7 5 , - OF MEER HEEFT RECHT OP EEN 
R E U Z E N I N S T E E K B O E K (64 PAGINA'S) , _ _ _ _ 

TER WAARDE VAN ƒ 4 1 , - VOOR SLECHTS ƒ 2 7 , 5 0 
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 
32,— 
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 

0 
31,50 
4,25 
9,50 
17,50 
17,50 
28,— 
21,— 
14,— 
21,— 
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 

EERSTE-DAG-ENVELOPPEN 
Onbeschreven, samenstelling onze keus 

PAKKET A 
25 verschillende 

ƒ 27,50 

PAKKET C 
75 verschillende 

ƒ 89,50 

PAKKET B 
50 verschillende 

ƒ 59,50 
PAKKET D 

100 verschillende 
ƒ 1 1 9 , -

S N E L L E L E V E R I N G ? 0 2 5 2 0 -
g e a P E R T E L E F O O N 2 4 3 5 2 
^ B E S T E L L E N ! ! 1 6 5 1 0 

WERELDNIEUWTJES - DIENST 
Alle nieuwe uitgiften worden gegarandeerd geleverd en 
tegen de laagste prijs. Ook voor blokken, postzegel
boekjes, miniatuurvellen en hele vellen, eerstedag-en-
veloppen, E.D.B's en postzegelmapjes. 

A A N B I E D I N G : 
ALLE 24 KINDERVELLETJES 
COMPLETE KOLLEKTIEl 
Postfns Gestempeld 
2 7 5 , - 2 3 0 , -

BIJ V O O R U I T B E T A L I N G A L T I J D 
2<yo E X T R A K O R T I N G ! 

P.T.T.-POSTZEGELMAPJES 
1982 
9,75 
8,50 
19,50 
7,50 
7,50 
7,50 
10,50 
6,25 
11,25 

87,-

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

1984 
17 6,50 
18 8,75 
19 6,-
20 5,75 

7,50 
6, 
6 -

24 6 -
25 9 75 

56,- 61,-

1985 
26 5,25 
27 5,25 
28 9,-

5,-
5,— 
4,50 
4,50 

33 6,75 

44,-

19 
34 4 50 
35 5 -
36 6,50 
37 4 90 
38 3 50 
39 3,95 
40 4,90 

4,50 
4,75 

42,-

1987 
43 5 25 
44 515 
45 4 85 
46 5,35 

49 5,35 
50 5 25 
51 4 90 
52 5 25 
49,-

6 50 
5,25 
5 25 
4 75 
5 — 
4 50 
5 25 
5 25 
6 50 
5 25 

52,-
AANBIEDING: KOMPLETE KOLLEKTIE , „ ^ 
P.T.T POSTZEGELMAPJES, 62 stuks ... J 373,-

NOG "GATEN" IN UW VERZAMELING? 
Stuur ons Uw MANCOLIJST, meestal kunnen we de 
ontbrekende zegels uit voorraad leveren en anders 
zoeken we ze voor U op bij onze relaties! 

VERENIGD EUROPA - EERSTE-DAG-ENVELOPPEN 
50 verschillende, onbeschreven, onze keus ƒ 45,-

100 verschillende, onbeschreven, onze keus ƒ 95,-
150 verschillende, onbeschreven, onze keus ƒ 145,-
Begin nu goedkoop een leuke verzameling! 

Vrijblijvende aanbieding zolang de voorraad strekt! 

S LeudhtturÊËi Depothouder 
van: 

»Hst ttMfaUt»itsmorlc« 
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V C n C N l u D C U n U r A grote voorraad postfris en gestempeld. 
Wij leveren naast complete jaargangen ook losse nummers en series van 
CEPTuitgiften, voorlopers, meelopers West en Oost, F.D.C.'s etc. 
Nummers volgens Zonnebloemcatalogus. 

VOORLOPERS 
1/3 
4/6 
7/10 
11/12 
13/17 
18 
19 
20/39 
40/42 
43/45 
46/51 
52/57 
58/59 
61 
62/64 
65/66 
67/68 
69/70 
71/73 
74/76 
77/80 
81 
82/84 
85/86 

ITALIË 
TRIESTA 
TURKEYE 
SAARLAND 
BELGIË 
BELGIË BLOK 
BERLIJN 
ZWITSERLAND 
ITALIË 
TRIESTA 
GRIEKENLAND 
LUXEMBURG 
PORTUGAL 
FRANKRIJK 
BELGIË 
ITALIË 
TRIESTA 
VER. NAT. 
GRIEKENL 
TURKEYE 
TURKEYE 
BUNDESPOST 
LUXEMBURG 
VATICAAN 

' * 
195 , 

5 0 , 

2 5 , 

4 5 0 , 

165 , 

8 9 , 

1 2 5 , 

1 2 9 0 , 

149 , 

4 9 , 

6 9 5 , 

3 9 5 , 

2 2 5 , 

1 8 , 

1 9 5 , 

4 9 , 

1 1 , 
1 8 , 

3 2 5 , 

4 3 , 

6 9 , 

1 8 , 

8 9 , 

1 5 , 

( ■ ) 

4 5 , 

4 9 , 

1 9 , 

3 2 5 , 

1 3 5 , 

7 9 , 

5 9 , 

1 2 9 0 , 

2 0 , 

3 8 , 

1 6 , 

1 9 5 , 

3 9 , 

1 1 , 
1 4 9 , 

4,

1 1 , 
9,

2 4 , 

3 4 , 

5 9 , 

2,

4 5 , 

9,

Nr. 186 Kompleet 
Postfris ƒ 4.650,-
Gestempeld ƒ 2.575,-

MINIATUURVELLETJES postfris 
248a 
256a 
289a 
303a 
379a 
650a 
730/31 a 
771/72a 
824/25a 
826a 
879/80a 
881a 
884/87a 
938/39a 
944/46a 

1057/58a 
1087/88a 
1131/34a 
1178/79a 
1207/08a 
1215/16a 
1219/20a 
1290/91 a 

5,— 
100,— 

11,25 
3 0 , — 
7 0 , — 
13,75 

8 ,— 
175 ,— 

1 1 , — 
12,50 
17,50 
17,50 
13,75 
27,50 
1 5 , — 

275,— 
16,25 

150,— 
23,75 
18,75 
3 0 , — 
18,75 
27,50 

1341/43a 
1345/46a 
1349/50a 
1387/89a 
1396/97a 
1398/03a 
1469/70a 
1475/77a 
1492/93a 
1496/97a 
1539/40a 
1549/50a 
1551/52a 
1553a 
1574/75a 
1601/04a 
1605/06a 
1607/08a 
1611/12a 
1657/58a 
1659/60a 
1661/62a 
1673/77a 

12,50 
37,50 
37,50 
27,50 
22,50 

7,50 
6 5 , — 
42,50 
3 5 , — 
22,50 
9 0 , — 
1 5 , — 
3 5 , — 
2 5 , — 
1 5 , — 
22,50 
2 5 , — 
3 5 , — 
2 5 , — 
11,50 
11,50 
1 5 , — 
37,50 

Miniatuurvelletjes, nummers Zonnebloem. 
Postfris, nog vele nummers in voorraad. 
Gestempeld beperkt leverbaar. 

F.D.C.'S 
komplete jaargangen 

CEPT 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

315 
204 
36 
31 

279 
65 
75 
78 
78 
59 
53 
59 
61 

102 
66 
68 

275 
80 

110 
112 
104 
143 

K O M P L E E T 
1956/1977 
2 2 0 0 , -

KOMPLETE J 

^ CS 
II II 

0 
Cat. 

1969 
1970 
69/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
81/88 
TOTAAL 

Yvert 

5 4 , -

5 4 , -
2 7 , -
3 2 , -
2 3 , -
2 5 , -
3 3 , -
4 4 , -
2 7 , -
2 5 , -
3 3 , -
2 0 , -

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

200,-
525,-

Yvert 

9,-
32,-
4 0 , -
17,-
13,-
21,-
23,-
25,-
32,-
25,-
32,-

180,-
2 1 5 , -

Yvert 

63,-
15,-
4 1 , -
22,-
23,-
15,-

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

305,-
460,-

AARGANGEN 

Yvert 

295,-
114,-
399,-
101 , -
35, -
20,-
13,-
27,-
16,-
13,-
13,-
20, -
38,-

289,-
7 8 , -
3 1 , -
3 3 , -
5 5 , -
6 4 , -
5 3 , -
4 1 , -
4 1 , -

3 8 5 , -
1035, -

Yvert 

2 4 5 , -

3 2 5 , -
144,-

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

369,-
43,-
36,-
64,-
52,-
49,-
52,-
43,-
42,-

3 7 5 , -
1 0 3 5 , -

Yvert 

4 0 , -
1 7 , -
1 3 , -
4 0 , -

8 , -
3 5 , -
1 5 , -
2 7 , -

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

3 7 9 , -
545.-

Yvert 

41,-
30,-
29,-

99,-

KOMPLETE JAARGANGEN 
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 prijslijsten en speciale aanbiedingen 

Vanaf 

50% 
BESTEUEN: PER POST HOOGEWERFSTRAAT 18, 
2181 EJ HILLEGOM TELEFOON 02520 - 24352 of 16510 
BETALING: b innen 8 dagen per acceptg i ro . 
LEVERING: Franl<o boven ƒ 5 0 , - , VERZEKERING: ƒ 0,50. 
VOORUITBETALING: 2 % l(ort ing bij vooru i tbeta l ing op giro 
4208936 of bank 306972484 of girobetaalkaart of Euro
cheque bij de bestel l ing 

Jaar NEDERLAND VERENIGD EUROPA 

CEPT Meelopers 

DUITSLAND 

BUNDESPOST BERLIJN D.D.R. 

Jaar 

Cat. NVPH Zonnebloem Michel Michel Michel Cat. NVPH Zonnebloem Yvert Yvert Yvert Yvert Yvert 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

38,-
2495,-
280,-
89,-

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

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

0 
13,-
81,-
179,-
58,-

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

0 

525,-
120,-
12,-
15,-

275,-

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

184,-

269,-
2290,-
1075,-
239,-
195,-
510,-
18,-

161,-

47,-
11,-

0 

110,-
1925,-
205,-
49,-
149,-
139,-

2,-
84,-

43,-
9,-

755,-
255,-

4950,-
595,-
580,-
975,-
300,-
127,-
200,-
55,-
92,-
22,-

O 

660,-
195,-
785,-
405,-
435,-
275,-
198,-
108,-
195,-
62,-
117,-
24,-

0 
535,- 3900,-

7250,- 6395,-
360,- 260,-
425,- 420,-
247,- 155,-
290,- 200,-
295,- 125,-
59,- 65,-

107,- 100,-
}23,- }29,-

}20,- }25,-

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,-

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

} 

215,-
47,-

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

4 4 , -

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

8 5 , -
2 3 , -

1 1 2 , -
7 7 , -

150!-
54,-

I 30,-

} 3 ; : : 

3 0 , -

345,-
248,-
875,-

81,-

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

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

96,-
90,-

185,-

182, 

^ 1 2 , . 

256, 
250, 

4 1 , 

9 3 5 ! -

66!' 
272,-
595,-

42, 

89,-
13,-
73,-

155,-
950,-

24,-

} « ■ 

} 30,

645,-

1250,-

480,' 
765,

1965,

645,

645,

260,

505,

605,

745,

172,

489,

149,-

249,-

202,-

529,

488,

128,

110,

85,

1025,

124,

50,

35,

58," 
48/60 3950,- 990,- 9 3 5 ,  349,  4 7 7 5 ,  2695, 8725,- 3390,- 9425, 11450, 2035,- 1790,- 48/60 1275, 579,- 1775, 3690, 2595, 1 3 2 5 ,  9145,- 3 1 8 0 , 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

32,

62,

44,

14,

61,

28,

47,

42,

64,

110,

24,

47,

34,

11,

43,

16,

37,

36,

45,

60,

28,

55,

61,

57,

45,

34,

42,

42,

79,

46,

29,

43,

47,

39,

39,

62,

34,

38,

67,

36,

6,

10,

14,

16,

6,

12,

33,

15,

47,

78,

3,

6,

12,

15,

6,

7,

22,

12,

35,

60,

18,

8,

9,

28,

6,

35,

6,

15,

20,

29,

15,

10,

11,

34,

8,

17,

8,

18,

17,

20,

15, 19,

} ^ } ^
}l7, }20,

26,-

9,-

28,-

6,-

6,- 8, 
13,- 14 
19,- 15 

48,-

73,-

44,-

106,

41,-

44,-

39,-

39,-

46,-

51,-

49,-

75,-

38,-

82,-

41,-

39,-

39,-

39,-

46,-

47,-

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1 0 , 
17,

7,

} « ■ 
} « ■ 
}11,

7, 1 8 , 

42, 
16,-

^ 1 1 , -

8, 
20,

37,

43,

14,

130,

92,-

86,-

57," 
77," 
28,-

31," 
20," 
22," 
36,-

54,-

31,

61,

48,

51,

29,

67,

113,

18,

44,

10,

18," 
19," 
11,

18,

12,

13,

29,

7,

12,

109,

95,

74,

66,

41,

1055,

35,

35,

71,

90,

16,

10,

19,

12," 
11," 
11," 
12,

17,

23,

10," 
61/70 495,- 345,- 479,- 429,- 2 3 5 ,  1 7 5 ,  1 7 0 ,  155, 1 0 5 ,  115, 520, 4 8 5 ,  61/70 45,' 75, 315, 490,' 455, 145,- 1650,- 139,-

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

61,

57,

62,

68,

24,

49,

29,

22,

19,

23,

49,

42,

42,

37,

17,

34,

22,

14,

11,

13,

52,

293,

70,

98,

97,

86,

106,

92,

80,

63,

43,

223,

54,

80,

82,

69,

94,

78,

69,

54,

13,

20,

33,

13,

93,

23,

55,

31,

49,

35,

13,

19,

8,

73,

14,

37,

26,

34,

27,

63,

59,

52,

41,

53,

42,

55,

70,

45,

44,

32,

46,

43,

31,

31,

31,

37,

50,

31,

29,

56,

22,

20,

15,

43,

15,

32,

39,

29,

29,

46,

20,

20,

15,

33,

16,

27,

31,

27,

27,

44,

40,

51,

51,

44,

50,

50,

61,

55,

62,

44,

40,

51,

45,

42,

48,

48,

58,

53,

59,

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

10,

12,' 
54,

16,' 
17,

15,

52,

25,

45,

44,

23,

14,

15,

14,
"  / 1 4 1 

92,

57,

42,

38,

71,

69,

45,' 
35,' 
76,' 
30,

51,

109,

65,

63,

136,

55,' 
62,' 
73,' 
65,' 
70,' 
59,

76,

100," 
75,

74,

81,

50,

53, 
40, 
26,

45,' 
69,' 
29,' 
43,' 
55,' 

10,

13,

8,

13,

13,

35,

14,

20,

20,

28,

56,

39,

73,

46,

63,

101,

39,

53,

58,

66,

19,

27,

18,

39,

41,

25,

41,

39,

41,

26,

71/80 405,- 275,- 1 0 2 5 ,  839, 359,- 255,- 5 1 5 ,  355, 295,- 260,- 498,- 475,- 71/80 285,' 510, 665, 695,- 4 8 0 ,  169,- 580, 309,-

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

101,

22,

54,

60,

48,

39,

55,

38,

19,

13,

38,

38,

31,

24,

35,

35,

111,

134,

127,

136,

133,

127,

144,

75,

96,

113,

104,

115,

112,

105,

135,

33,

38,

77,

31,

60,

66,

62,

93,

25,

29,

60,

22,

49,

49,

38,

89,

50,

88,

63,

63,

64,

61,

55,

67,

30,

54,

37,

42,

46,

37,

40,

63,

29,

65,

37,

38,

35,

34,

34,

53,

33,

49,

37,

38,

34,

33,

33,

49,

58,

57,

60,

53,

58,

64,

52,

59,

52,

56,

56,

49,

53,

59,

49,

56,

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

55,

94,

90,

96,

70,

52,

66,

68,

93,

97,

85,

96,

151,

51,

85,

96,

126,

134," 
100,

81,

36,

25," 
24,

111," 

114," 
216,

93," 
103,

286,

148,

122,

119,

75, ' 
91 , 

93, ' 
102,

75,

81,

69,' 
139,

38,

41,

45,

49,

58,

49,

27,

28,

92,

113,

62,

105,

96,

107,

65,

89,

49,

32,

43,

49,

52,

48,

42,

49,

81/88 4 0 9 ,  230, 995,- 850,- 455,- 359,- 500,- 345,- 319,- 299,- 4 5 5 ,  420, 81/88 580, 740, 599,' 1179,' 7 1 5 ,  325,- 725, 359,-

TOTAAL 5 1 5 0 ,  1825, 3 3 7 5 ,  2 4 2 5 ,  5 7 5 0 ,  3450, 9 7 0 0 ,  4150, 9926, 11900, 3 4 4 5 ,  3 1 0 0 ,  rOTAAL 2 1 4 5 ,  1869,- 3275,' 5895, 4150, 1 9 0 0 ,  11850 3895,-



De nieuwe 

PTT Post heeft gróót nieuws; de Auto-
maatstrook voor frankering van poststuk
ken. Voorkipig nog als cxperimeatia het 
kader van "Postkantoor 1990'! Straks, bij 
bewezen succes, overal in het land. 

Vanaf 22 augustus 1989 kunt u op zes 
postkantoren gebruik maken van een daar 
aanwezige zclfbedienings-frankeerauto-
maat. Daarmee kunt u de Automaat
stroken zelf bedrukken, naar keuze met 
een der 14 verschillende, voorgeprogram
meerde frankeerwaarden, van 55 cent tot 
700 cent. De Automaatstroken zijn, 
evenals onze gewone postzegels, door 
Joh. Enschedé en Zonen gedrukt op fosfo-
rescerend, gegomd papier. 

Natuurlijk zorgt De Zegelkoerier bij dit 
nieuwe, filatclistisch zo belangwekkende 
verschijnsel, voor fraaie 1'DC's. 

7 verschillende FDC's schrijven 
filatelistische geschiedenis. 
In de serie verschijnt voor elk van de 

zes postkantoren een speciaal ontworpen 
FDC, alsmede een FDC met een auto
maat-illustratie en stempel "PTT Post 
Filatelie-Groningen". Samen brengen zij 
een markant moment in de ontwikkeling 
van de moderne filatelie in beeld. 

Het historisch karakter daarvan zult u 
onderkennen: de introductie van een 
geheel nieuw filatclistisch fenomeen is 
immers een zeldzaamheid! 

Blijkt de Automaatstrook aan te slaan, dan 
volgen natuurlijk meer postkantoren en 
garandeert De Zegclkoerier de voortzet
ting van de serie met de uitgifte van 
nieuwe FDC's voor de dan "geautomati
seerde" postkantoren. 

Kies nu uit de vier 
bestelmogelijkheden 

ASN-OOl: 1 FDC "Filatelie-Groningen" 
met Automaatstrook 65 cent. 
Prijs f 3,75. 

ASN-002: 6 versch. "Postkamoor-PDC's 
plus 1 FDC "Filatelie-Gronin
gen", elk met Automaatstrook 
65 cent. Scrieprijs f. 26,25. 

ASN-003:4 FDC's "Filatelie-Groningen", 
samen voorzien van de 14 Auto-
maatstrook-frankeerwaarden. 
Serieprijs f. 72,50. 

ASN-004:14 FDC's "Filatelie-Groningen", 
elk voorzien van één der 14 
Automaatstrook-frankecrwaar-
den. Serieprijs f. 99,75. 

(Ic ZeticItó)ericT 
— ^ % — 

/)( hcstdboii (fotoiopie mag ook) invullen en in 
envelop zenticn naar. De Zegelkoerier AiittcoorJ-
niiminer 73, ,11.^0 l'B llaanlingen (een posaef;el i$ 
Jan niet noJii^) 
Ihj hesteUinnen beneden / 35,~ leorJt f. 3,50 m rcke-
Mni,(;gebracht zoor administratie- en verzendkosten. 
Bestellingen van de vakhanJel zvorden uitgevoerd 
door: J.A. \'isser Postccgelgrootliandel BV, te 
Dordrecht, 'i'liurn en Taxj'i, te Amsterdam. 

Tel. 010-4355422,1'osihus S|)0,a30 AM Vlam-dmsen. 

I 1 
JA, deze unieke emissie hoort ook 
in mijn collectie. Ik bestel hiermee 
de volgende Automaatstrook FDC's: 

.. X (ASN-001) 1 FDC 'Filatelie-Groningen' ä 
f. 3,75. 

_ X (ASN-002) 6 "Posikantoor-FDC's" plus I FDC 
"Filatelie-Groningen". Serieprijs 
f. 26,25. 

_ X (ASN-003) 4 FDC's "Filatelie-Groningen". 
Serieprijs f. 72,50. 

_ X (ASN-004) 14 FDC's "Filatelie-Groningen". 
Serieprijs f. 99,75. 

Het verschuldigde bedrag voldoe ik binnen 10 dagen na 
levering met de mee te zenden acceptgiro, overeenkomstig 
de voorwaarden van De Zegelkoerier. 

de heer/mevrouw:. 

adres; 

postcode: 

woonplaats; 

postrek./bankrek.nr. -

datum: „ 

handtekening: 
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Bulgaria '89: organisatie 
herstelde zich voorbeeldig 
De internationale postzegel
tentoonstelling Bulgaria '89, 
die van 20 tot en met 27 mei in 
de Bulgaarse hoofdstad Sofia 
werd gehouden, leverde vrij
wel alle Nederlandse deelne
mers een bekroning op 
In tegenstelling tot de in 1979 
gehouden Philaserdica '79 
was de opzet ditmaal uiterst 
modern De duizenden kaders 

Gedurende Bulgaria '89 waren 
maar liefst veertien speciale 
stempels beschikbaar Helaas 
waren de postzegels al na en
kele dagen uitverkocht, zodat 
men vaak z'n toevlucht moest 
nemen tot overfrankenng Bij 
de - later verkrijgbaar gestelde 
- tentoonstellingscatalogus 
was een blokje gevoegd 
Om alle collecties snel te kun-

Het fraaie Nationale Cultuurpaleis bood onderdak aan duizenden kaders 

waren verdeeld over liefst acht 
verdiepingen van het fraaie 
Nationale Cultuurpaleis, dat in 
het centrum van de stad ligt en 
omgeven is door monumenten 
en fonteinen 
In het begin was er op Bulgaria 
'89 sprake van een wat onge
makkelijke situatie - er waren 
onder meer geen catalogi en 
persfaciliteiten beschikbaar-
maar dat veranderde gelukkig 
al snel Een gesprek met de 
heer P Kourdalanov leverde 
bij voorbeeld als resultaat op 
dat de 'Hollandse vnenden' 
van deze hoge functionans 
van zijn auto met chauffeur ge
bruik mochten maken Als in
termediair trad daarbij op een 
van de diensthoofden van de 
Bulgaarse PTT, mevrouw 
Ljuba Anatschkowa 
Zowel de inzending van konin
gin Elizabeth II van Groot-Bnt-
tannie als die van prins Rainier 
III van Monaco behoorde tot 
de grote publiektrekkers Zelfs 
de lage temperatuur en de 
aanhoudende regen konden 
met verhinderen dat de bezoe
kers zich in een lange rij 
schaarden om de tentoonstel
ling maarte kunnen bezichti
gen 

nen vinden was met altijd even 
gemakkelijk, ook de overal 
aanwezige zaalwachters kon
den op dit punt geen assisten
tie verlenen 
Maar op deze schoonheids
foutjes na was Bulgaria '89 
echter een prachtige tentoon
stelling, in een stad die rijk aan 
musea en monumenten is en 
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Bulgaarse briefkaart ter gelegenheid 
van Philexfrance 89 met Bulgana 90 
stempel 

die een schril contrast vormde 
met tien jaar geleden Was er 
destijds nauwelijks een auto in 
Sofia te bekennen, nu bleek de 
Bulgaarse hoofdstad te zijn uit
gegroeid tot een metropool 
met druk verkeeri 
Nederland was vertegenwoor
digd met eenentwintig inzen

dingen, inclusief literatuur Er 
werd aan deze inzendingen 
negentien maal eremetaal toe
gekend De belangrijkste be
kroningen vindt u hieronder 
Bert Buurman, Amsterdam 

Bekroningen Bulgana '89 
Goud J L Klem (posthistone Bo
hemen), M Plantinga (Anatolie 
1920-1922)en J A Rompes (voor-
filatelie Hongarije)* 
Groot verguld zilver J D H van As 
(Palestina) L M A Grandel 
(Oranje-Vrijstaat), H van Doore-
malen (Brno) en M Vermeer (Ce
res 1871-1875) 
Verguld zilver J Veraart (Neder
land 1876)** 

Groot Zilver S Teeling (Zeppelin-
post), J LC TSchroots (luchtpost 
Zweden), K F Wetzlar (Thurn und 
Taxis) en O M Wiegant (Noorwe
gen luchtpostverbindingen) 
Zilver M Pama(Fam-6 S Juan-
Paramanbo) 
Verzilverd brons G Berger (Van 
Beethoven) F Jacobs (geldzuive-
nng Duitsland 1948), J de Jager 
(Kleinrondstempels) en C Spoel
man (Schaumburg-Lippe) 
Brons 
D Koot (Start van een ruimtereis) 
en R Volmer (Universiteit Leiden) 

ereprijs ** felicitaties 

Een vrouw uit 
duizenden! 
In een buitenwijk van Sofia 
vlak bij de luchthaven, woont 
Ljuba Anatschkowa (42) Met 
haar echtgenoot - een legerof
ficier - en haar dochter (die 
economie studeert) huist ze in 
een moderne, van alle gemak-

Ljuba Anatsctikowa 

ken voorziene flat Zoals zo
veel Bulgaarse vrouwen heeft 
ze een volledige dagtaak, in 
haar geval bij de landelijke 
PTT waar ze een belangrijke 
functie vervult 
Ze heeft zich voorgenomen de 
Nederlanders eens te laten 
zien waartoe Bulgaarse gast
vrijheid in staat is Ze weet 
iedere instantie naar haar hand 
te zetten, verzorgt ons overal 

toegang en weet voor ieder 
probleem een oplossing Ze 
zorgt voor taxi's (die we onder 
geen voorwaarde mogen beta
len) bespreekt onze dagelijkse 
diners en vindt het vanzelf
sprekend dat we gratis het Pal
mares (normale toegangsprijs 
$ 70 -) meemaken Met haar 
als gids bezoeken we musea 
en kerken, in een van de gods
huizen offert ze zelfs kaarsjes 
voor ons zieleheiM Dne maal 
maakt ze met ons een auto
tocht naar het Vitoscha-ge-
bergte de laatste maal afge
rond met een diner in een ber-
grestaurant waaraan alle Ne
derlanders deelnemen 
De voorlaatste avond van ons 
verblijf worden we uitgenodigd 
voor een 'simpel avondbrood' 
bij haar thuis Het blijkt een uit 
gebreid diner te zijn, waarvoor 
dochterlief uren in de keuken 
heeft moeten doorbrengen 
Ljuba Anatschkowa is voor ons 
een reddende engel onze be
perkte kennis van het Bulgaars 
en de Cynllische lettertekens 
speelt ons dankzij haar verta
lingen (waartoe ze twee lijvige 
dictionaires met zich meetorst) 
geen parten 

Als we voor ons vertrek in de 
hal van de luchthaven staan te 
wachten duikt onze gastvrouw 
plotseling op met voor ieder 
een prachtige roos ten af
scheid 
Zeven verwende Nederlanders 
zullen zich nog lang dat kleine 
vrouwtje herinneren, dat hun 
bezoek aan Su/gana 89 tot 
een feest maakte Ljuba 
Anatschkowa een vrouw uit 
duizendeni B.B. 



488 / Philatelie juli/augustus 1989 

Moderne filatelie: nu ook op 
Nederlandse tentoonstellingen 
Binnen de Internationale Federatie van Filatelisten (FIP) 
wordt al enige tijd gesproken over moderne filatelie (mofit): 
de filatelie van onze tijd, filatelie van vandaag die morgen al 
de filatelie van gisteren is. De heer J. Voskuil, Bondscom
missaris voor FlP-aangelegenheden, gaat in de nu volgende 
bijdrage in op de zogenoemde moAT-richtlijnen. 

Moderne filatelie is in bewe
ging, maar het begrip is nog 
niet uitgekristalliseerd. Richtlij
nen opgesteld voor de 'klas
sieke' tentoonstellingsklassen 
(traditionele en thematische fi
latelie, postgeschiedenis, 
luchtpost en ruimtevaart, post-
waardestukken) kunnen soms 
met moeite, en soms in het ge
heel niet worden toegepast op 
deze vorm van filatelie. Dit 
heeft geleid tot FlP-richtlijnen 
voor moderne filatelie (mofit). 
Het bestuur van de Neder
landse Bond van Filatelisten-
Verenigingen heeft besloten 
deze richtlijnen ook op onze 
tentoonstellingen van toepas
sing te verklaren, waarbij ze -
waar dat nodig mocht zijn -
worden aangepast aan onze 
nationale omstandigheden. 

Kans voor ieder 
In de filatelie is het een bekend 
gezegde dat Iedereen moet 
kunnen verzamelen waf hij of 
zij leuk vindt en zoals hij of zij 
het leuk vindt. Een moff/-hoek 
op een tentoonstelling geeft nu 
eenieder de kans op een Ne-
deriandse expositie haar of 
zijn persoonlijke wijze van ver
zamelen op het gebied van 
moderne filatelie te laten zien. 
Uiteraard kan dit niet geheel 
zonder beperkingen. Er zijn 
een paar regels, maar die zijn 
erg ruim. Dat moet ook wel, als 
we zien wat er met moff/wordt 
beoogd. De bedoeling is pro
paganda te maken voor onze 
hobby door te tonen op welke 
creatieve en originele wijzen 
postzegels, brieven en 
briefkaarten (maar ook stem
pels en dergelijke) kunnen 
worden verzameld als het gaat 
om postale zaken van deze 
tijd. 

Tien jaar 
Als we het hebben over 'deze 
tijd' dan betekent dat in begin
sel 'binnen de laatste tien jaar'. 
Ik spreek hier om twee rede
nen nadrukkelijk van 'in begin
sel'. De eerste reden is dat er 

slechts 'richtlijnen' worden 
gegeven en er geen wet van 
Meden en Perzen wordt op
gelegd; er moet een zekere 
souplesse bij de toepassing 
van de regels mogelijk zijn. 
De tweede reden ligt in de in
terpretatie van het begrip 'de 
laatste tien jaar'. Als we vanaf 
1990 tien jaar teruggaan, bete
kent dit de periode van 1981 
tot en met 1990. Maar neem 
nu eens de Crouwel-cijferze-
gels: die zijn in omloop sinds 
1976. De eerste jaren van die 
zegels zouden buiten een mo-
ffl-verzameling vallen als die 
bijvoorbeeld chronologisch 
zou worden opgezet. Voor de 
zegels van het Internationale 
Gerechtshof in Den Haag geldt 
dit in nog sterkere mate: de 
huidige uitgifte dateert van 
1951 en pas dit jaar komen er 
nieuw ontworpen zegels uit. 
Ook posthistorisch gezien kan 
de periode van tien jaar niet al
tijd naar de letter worden ge
volgd. Een voorbeeld: Neder
land nam vijf jaar deel aan de 
VN-vredesmacht in Libanon 
(Unifil): van 1979 tot en met 
1984. Te strikte toepassing 
van de tienjarige periode zou 
leiden tot het postaal in tweeën 
knippen van deze vredesope
ratie en dat zou niet juist zijn. 
In het algemeen zal 'tien jaar' 
dan ook moeten worden opge
vat als: tien jaar gerekend 
vanaf het moment waarop de 
zegels hun frankeergeldigheid 
veriiezen of waarop gebeurte
nissen postaal worden beëin
digd. Toegepast op ons deta
chement in L/n/W betekent dit 
dat 1993 het laatste jaar zou 
zijn waarin binnen de richtlij
nen voor mofil hier te lande 
over dit onderwerp kan worden 
tentoongesteld. 

Uitzonderingen 
Er is geen regel zonder uitzon
deringen. Ook bij de soepele 
toepassing van de richtlijnen 
voor mofil is dit gezegde juist. 
Die uitzondering is dat er een 
inleiding tot de verzameling 
moe/worden gegeven. 
Ik stel deze eis willens en we-

Tabel A 

Categorie 

1 
2 
3 

Maximaal aantal 
mofH-kaders* 

50 
30 
20 

Maximaal aantal 
kaders per inzender 

4ä5 
3 a 4 
2a3 

' : juiste aantal te bepalen door organisatoren; bij overschrijding dient in beginsel 
voorrang te worden gegeven aan inzendingen die voor het eerst (niet als eerste!) 
worden aangemeld om te worden tentoongesteld 

tens hard. Waarom? Omdat in 
alle FlP-richtlijnen is opgeno
men dat een inleiding of een 
plan (de omschrijving verschilt 
wat tussen de diverse tentoon
stellingsklassen) bij een inzen
ding dient te worden opgeno
men. Dit is een nieuwe regel. 
De praktijk van het jureren 
leert ons dat juist dit punt nogal 
eens wordt vergeten. 
Voor de rest heeft de inzender 
op moffZ-gebied een vrijwel on
beperkte vrijheid. Er bestaat 
geen verdere indeling in ten
toonstellingsklassen. Er zijn 
geen vereisten waaraan men 
moet voldoen om toegelaten te 
kunnen worden tot een be
paalde tentoonstellingscatego
rie (zoals een nationale ten
toonstelling of een tentoonstel
ling categorie 2). 
De jury die de inzendingen in 
de wedstrijdklasse beoordeelt, 
zal de inzendingen in de mofil-
hoek niet jureren. Wel is het 
mogelijk dat het publiek zich 
uitspreekt over de meest aan
sprekende inzending(en). Mo-
f//-inzendingen kunnen chro
nologisch, thematisch of op 
elke andere wijze worden op
gezet - als er maar een directe 
relatie bestaat tussen het ge
kozen onderwerp en het ten
toongestelde filatelistische 
materiaal. 

Vrijheid centraal 
De inzenders zijn overigens 
volledig vrij in de wijze van pre
sentatie van hun collectie. 
Hierbij moet verder nog wor
den aangetekend dat mofil-'m-
zendingen niet het persoon
lijke eigendom van één eige
naar behoeven te zijn. Ook fi
latelistische studiegroepen of 
scholen kunnen zich bijvoor
beeld met een gezamenlijke 
inzending voor een tentoon
stelling aanmelden. 
Aanmelding houdt echter niet 
automatisch in dat de organi

satoren van een tentoonstel
ling alle aanmeldingen moeten 
of kunnen aannemen. Zelfs 
staat het hen vrij in het geheel 
geen moff/-hoek in te richten. 
Ook hier moet vrijheid blijven 
bestaan. Om de maximale om
vang van een moW-hoek op 
een tentoonstelling enigszins 
te regelen wordt gedacht aan 
de vuistregel die in tabel A 
wordt weergegeven. 
Voor de goede orde moet nog 
wel worden opgemerkt dat de 
normale regeling voor kader-
huur ook op de mofil-hoek be
trekking heeft. 
Voor inzendingen in de cate
gorie moff/wordt een bewijs 
van deelname uitgereikt; an
dere bekroningen worden niet 
toegekend, tenzij bij een be
paalde tentoonstelling een 
speciale publieksprijs beschik
baar wordt gesteld. 

Commentaar wellcom 
Tenslotte nog dit: met mofil 
wordt een nieuwe wijze van 
het tonen van verzamelmoge-
lijkheden in de filatelie gescha
pen. We zullen hier met elkaar 
op moeten inspelen en we zul
len ervaring moeten opdoen. 
Dit geldt niet alleen voor po
tentiële inzenders, maar ook 
voor organisatoren en voor 
tentoonstellingsbezoekers. 
Er zullen daarbij best wel eens 
kreten van bewondering of van 
afschuw worden geslaakt; de 
regeling zoals die er nu ligt, zal 
misschien nog wel eens wat 
moeten worden aangepast. 
De praktijk zal moeten uitwij
zen of we de goede richting 
uitgaan. Allen daarbij veel suc
ces en veel plezier toege
wenst. Uw commentaar of uw 
visie op dit onderwerp is uiter
aard van harte welkom bij uw 
Bondsbestuur. 
J. Voskuil 
Bondscommissaris voor FlP-
aangelegenheden 
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UNIEK IN NEDERLAND HOREN WIJ DAGELIJKS 
VAN ONZE SPECIALE AFDELING KILOWAAR MET ZIJN ENORME GROTE KEUS -
OOK U KUNT BIJ BEZOEK ALLE KILOWAAR VRIJBLIJVEND BEKIJKEN 

MISSIE KILOWAAR - RECHTSTREEKS VAN DE MISSIE 
iets interessant bu i ten land is alti jd mogel i jk 

AFRIKA1A-div landen-groofform -Mot iefenH W 
AUSTRALIË AU-M - 50% GF - nieuw 1988 
BELGIË BE-M goede sortering metgrootform interessant 
BUND BU-M veel grootform - Berli|n met uitgezocht + H W 
BRITSE GEMENEBEST 1A zeldzaam mooie kilo veel groot + H W 
CANADA CA-M met grootformaat en betere - met boekieszegels 
DENEMARKEN DE-M met boekieszegels-grootformaat enH W '88 
ENGELAND EN-M veel grootformaat- H W en nieuv* 1988 
FINLAND SF-M met boekjes zegels + grootform 
lERLAND-M moderne sortering - met grootform nieuw 1988 
LUXEMBURG LU-M veel grootfor Toeslag-i-HW nieuw 1988 
MIDDENOOSTENIAhoofdzakelijkgrootform - i -HW schaars 

KILO 
85 — 
5 0 -
6 5 -
35 — 
92,50 
47,50 
50,— 
3 0 , -
45,— 
55,— 
70,00 

230,— 

5 KILO 

240,— 
3 0 0 , -
1 5 0 , -
435,— 
2 1 0 , -
225,— 
1 1 0 , -
200,— 
250,— 
3 2 5 , -

MOTIEFIA-uitsluitendmotief-bloemen,dierene d -i- H W 
NEDERLAND IA veel grootformaat en hogere waarden 
NIEUW ZEELAND NZ-M veel grootformaat - motief e d 
NOORWEGEN NO-M nieuwe sortering 1988 - met Hogere Waarden 
OOSTENRIJK 00-M zeer interessante kilowaar -f H W 
SCANDINAVIË 1 goede sortering met grootform en Hogere W 
SCANDINAVIË IA pracht sortering -veel groot-HW + nieuw '88 
TANZANIA IA zeer veel dieren zegels - veel groot -i- H W 
TAIWAN (formosa) met veel grootformaat en hogere waarden 
U S A AM-M altijd interessant-pre-cansels met uitgezocht 
WERELD WE-M veel grootform zeerinteressant -F Hogere W 
WEST EUROPA 1A pracht kilo 1988 -veel grootform -i- H W 
ZUID AFRIKAZA-M veel grootform en hogere waarden 
ZWEDEN SU-M het nieuwste-i-HW compl series-nieuw 1988 
ZWEDEN RABAT SU-R de nieuwste 1988 - veel compl series 
ZWITSERLAND CH-M met grootformaat -i- toeslag -F H W 

125,— 
69,50 
42,50 
47,50 
50,— 
6 5 , -
95,— 
95,— 
9 5 , -
3 0 , -
47,50 
8 5 , -
5 0 , -
50,— 
42,50 
5 0 , -

595 
310 
185 
210 
225 
300 
425 
425 
425 
110 
175 
375 
225 
225 
200 
225 

LEUCHTTURM INSTEEKBOEKEN - NU .... STUNTPRIJZEN 

^^. 

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 bi| afname van 
1 X ƒ 29,— 5 X ƒ 25,75 
3 x / 2 7 , 5 0 10 X ƒ 23,50 
REUZEN STOCKBOEK - 64 BLADZIJDEN ZWART 
GEWATTEERD - LEUCHTTURM PRIJS ƒ 55,50 
U betaal bi| afname van 
1 X ƒ 45,50 5 X ƒ 41,25 
3 X ƒ 43,50 10 X ƒ 38,— 

OOK ENORM GESORTEERD IN POSTFRIS 
Nederland en West Europese landen 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 16 WITTE biz 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 12,75 
U betaal bg afname van 
1 X ƒ 10,75 5 X ƒ 9,50 
3 x / 1 0 , — 1 0 x / 9 , — 
GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 32 WITTE bIz 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 20,— 
U betaal bi| afname van 
1 X ƒ 15,75 5 X ƒ 14,— 
3 x ƒ 14,75 10 X ƒ 1 3 , — 

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

5% afhaaikorting op Stockboeken - per postorderbetaling 
binnen 10 dagen na ontvangst door bijgesloten ac
ceptgirokaart - geen bestellingen onder ƒ 45,-- bij be
stellingen onder ƒ 150,- half porto - boven ƒ 150,- porto vrij. 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 15,50 
U betaal bij afname van 
1 X ƒ 12,50 
3 X ƒ 11,50 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHTTURM PRIJS f 24,50 
U betaal bij afname van 
1 X ƒ21,50 
3 X ƒ 20,50 

16 ZWARTE bIz 

5 X ƒ 10,75 
10 X ƒ 9,75 

32 ZWARTE bIz 

5 X ƒ 19,25 
10 X ƒ 1775 

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

MOTIEF INSTEEKBOEKEN 
met afbeeldingen van de volgende motieven 
BLOEMEN - DIEREN - TRANSPORT - SCHEPEN - TREINEN -
VLINDERS-VOGELS 
leder insteekboek in dezelfde uitstekende kwaliteit en uitvoering als hier
boven beschreven en als TOPPER op de STUNTPRIJZEN voor de
zelfde prijs als hierboven vermeld - bij 3 - 5 of 10 x hetzelfde boek mag 
dit met verschillende motieven. 

LUXE BAND MET CASSETTE 
met afbeeldingen van de volgende motieven 
BLOEMEN - DIEREN - TRANSPORT - SCHEPEN - TREINEN -
VLINDERS-VOGELS 
In deze Luxe 4-nngs band met luxe cassette kunt u zelf naar believen de 
inhoud samenstellen uit een enorme keus van mogelijkheden. 

NUKENNISMAKINGSPRIJS ƒ28,50 
Per 3 stuks (verschillende motieven mag) ƒ 75,-
Meerdere motieven in voorbebereiding. 
BESTEL NU (per telefoon) het insteekboek of Luxe band met Luxe cas
sette met het motief wat u wenst. 

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

AUSTRALIË-zeer veel grootformaat + nieuw 
DUITSLAND-met grootform. + toeslag -i- H W. 
ENGELAND 'BLEU PETER'-altijd interessant 

bij afname van 5 x 25 kg 
WERELD 'KLOSTER SIEGEL' de betere kilowaar 
ZWITSERLAND 'CARITAS HELVETIA' de betere 
FRANKEER GELDIGE EN ÜNGESTEMPELDE ZEGELS kopen wij in iedere 
hoeveelheid van ieder land - bel voor info - 010 - 482 67 25 

9 KILO 
285,— 
255,— 
150,— 

355,— 
265,— 

25 KILO 
750,— 
700,— 
385,— 
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 'Ä KILO 1 KILO 
AUSTRALIEAU-Agroteennieuwesoitering1988prachtig 9,— 22,50 75,— 
BELGIEBE-Azeermooi-nieuw1988-(-HogereWaarden 18,50 42,50 165,— 
BUNDBU-Anieuwsort Berli|nnietuitgezocht-nieuw1988 11 ,— 25,— 85,— 
BUNDBU-BalleentoeslagmetBerli|n + HW+nieuw1988 50,— 125,— 4 5 0 , -
BR COMMONWEALTH BR A pracht sortering met Hogere Waarden 23,50 53,50 195,— 
CANADA CA-A nieuwe en grote sortering met Hogere Waarden 12,50 30,— 115,— 
CEPTEUROPACE-Aveellanden-prachtsortering'884-HW 27,50 62,50 2 4 5 , -
CEPTEUROPACE-Bveellanden-grotesortering 17,50 45,— 175,— 
CHINACI-Agoedesortering-t-Hogere Waarden 22,50 55,— 200,— 
DDR DR-A pracht sortering met Sper en blokjes 37,50 140,— 
DDR DR-B zeer grote sortering 12,50 25,— 95,— 
DENEMARKEN DE-A-dunpapier-prachtsortering-veel 1988 ,13,50 28,50 105,— 
DENEMARKEMDE-B-dubbelpapier-nieuweuitgaven1988 9,— 22,— 85,— 
ENGELAND EN-A met de nieuwe uitgaven 1988-geen kerst 9,— 22,50 80,— 
ENGELAND EN-B mooie sortering met nieuw 5,50 14,50 50,— 
FAROER-FO-Agoedesortering-f Hogere Waarden 125,— 300,— —— 
FINLAND SF-Auitg 1988-boekjeszegelsnietuitgezocht 11,50 26,50 95,— 
GHANA3A-zeermooi-veelmotief-veelHogereWaarden 22,50 52,50 195,— 
GRIEKENLANDGR-Agroteenprachtigesortering 22,50 55,— 200,— 
GRIEKENLAND 3A grote en prachtige sort -i-veel Hogere W 30,— 65,— 255,— 
<IERLANDIE-A-mooieenmodernesorteringmet1988 19,— 47,50 165,— 
KANAAL EILANDEN KE-A mooie moderne sortering-1-nieuw 1988 18,50 40,— 145,— 
KANAAL EILANDEN KE-B pracht sort + nieuw 1988 +Alderney 31,50 72,50 2 7 5 , -
LUXEMBURG LU-A grote moderne sortering-met nieuw 1988 22,50 55,— 200,— 
LUXEMBURG LU-B pracht sortering 1988-toeslag + veel HW 3 9 , - 84,50 3 2 5 , -
MotiefMOAuitsluitendbloemen-dieren+HogereWaarden 19,— 47,50 165,— 
NOORWEGEN NO-A nieuwste sortering 1988-met Hogere Waarden 20,— 47,50 180,— 
HaORWEGEMNO-Bprachtsortering +Hogere Waarden 17,50 3 5 , - 1 2 5 , -
00STENRIJK3-A-prachtsortering + hogewaarden 47,50 107,50 415,— 
SCANOINAVIESK-Aenormesortering-allelanden + HW 2 3 , - 5 5 , - 2 0 5 , -
USA AM-Agrotesort samendrukzegelsnietuitgezocht-1988 9,— 22,50 80,— 
WERELDWE-Aenormegrotesortering-i-HW ennieuw1988 19,50 44,75 165,— 
WESTEUROPAWE-Afantastischmooiesortering + nieuw1988 22,50 52,50 185,— 
WESTEUROPAWE-Bgrotesorteringveel landen + Hogere Waarden 9,— 25,— 100,— 
IJSLAND 3 hyper modern en oudere sortering-I-Hogere W 52,50 130,— 485,— 
IJSLAND 3A enorme en nieuwe sort 1988 +veel Hogere Waarden 66,50 160,— 625,— 
ZWEDEN SU-A grote sortering met nieuw 1988 +Hogere Waarden 11 ,— 27,50 95,— 
ZWITSERLAND CH-A grote sortering met de nieuwste uitg 1988 11,— 27,50 95,— 
ZWITSERLAND CH-B alleen Juventute/Patria met H Waarden 39,50 8 5 , - 3 2 5 , -

BREDENH0F-P0S1ZEGBJMP0RT Bovenstraat 286-A - ROTTERDAM-IJSSELMONDE 
Tel. (010) 4826725 - Giro 5834 
ledere dag geopend van 9 tot 6 uur, zaterdags van 9 tot 5 uur 
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Wij lazen 
vooru 
Schandaal in 
Groot-Brittannië 
Groot-Brittannië heeft er een 
filatelistisch schandaal bij. De 
vroegere voorzitter van de di
rectie van het zo gerespec
teerde filatelistische bedrijf 
Stanley Gibbons, Glive Fei
genbaum, zal terecht moeten 
staan voor het het Britse 
Hooggerechtshof; dit naar 
aanleiding van een aanklacht 
van de procureur-generaal van 
het tot het Britse Gemenebest 
behorende eilandengebied Tu
valu. 
Deze eilandengroep in de 
Grote Oceaan (oppervlakte: 
24.6 km^ plus 1.3 miljoen km^ 
zeegebied, bevolking: onge
veer zevenduizend zielen) 
heette tot 1975 de Ellice Eilan
den. De eilanden vormden sa
men met de nabijgelegen Gil
bert Ellanden één bestuurlijk 
en postaal gebied. 
Sinds het gebied onafhankelijk 
is heeft het een postzegele-
missiebeleid gevoerd waarvan 
de omvang omgekeerd even
redig is aan het aantal inwo
ners. De plaatselijke post, ge
woonlijk niet geteisterd door 
een overmaat aan te verzen
den poststukken, sloot een 
contract af met de heer Fei
genbaum, die vervolgens 
zorgdroeg voor het laten ont
werpen en drukken van ontel
bare reeksen gewone en bij
zondere uitgiften. Feigenbaum 
deed dat via zijn bedrijf Phila
telie Distribution Corporation, 
zo meldt het blad Stamps (dat 
weer een deel van zijn infor
matie ontleende aan het zon
dagsblad The Sunday Times). 
PDC zorgde ook voor de ver
koop van de zegels aan filate
listen. 
Feigenbaum, die nog steeds 
een belang van dertien pro

cent in Stanley Gibbons heeft, 
wordt ervan beschuldigd niet 
alleen veel grotere hoeveelhe
den van iedere emissie te heb
ben laten drukken dan con
tractueel was vastgelegd, 
maar ook grote aantallen mis-
drukken, afwijkende perfora
ties en andere zogenaamde 
kostbare variëteiten te hebben 
laten produceren en verkopen. 
Het hof had Feigenbaum al 
eerder verboden met deze ac
tiviteiten door te gaan, maar 
daaraan heeft hij zich niet ge
stoord. Er staat hem nu gevan
genisstraf te wachten voor het 
niet opvolgen van dit gerechte
lijk bevel. Scotland Vardheeft 
inmiddels bij verschillende 
drukkers in totaal zeven mil
joen zegels in beslag geno
men, waarvan 1.3 miljoen zo
genaamde foutdrukken. 
Overigens loopt tegen Feigen
baum ook nog een zaak met 
betrekking tot het in omloop 
brengen van allerlei foutdruk
ken van oudere emissies van 
Gibraltar, een postaal gebied 
waarmee hij eveneens een 
contract had. 

Agencies in trek 
Overigens zijn er heel wat van 
die betrekkelijk nieuwe landen 
die commerciële bedrijven in
schakelen voor het laten ma
ken en verkopeh van postze
gels die het land van uitgifte 
nooit hebben gezien. Een van 
die agencies is GAPHGO 
(vroeger bekend als de Crown 
Agents). Dat bedrijf kondigt in 
paginagrote advertenties reek
sen emissies aan voor ge
bieden als de Bahamas, Fiji, 
St. Kitts, Zambia, het eiland 
Man, Swaziland en Vanuatu. 
Na verloop van tijd duikt veel 
van dit postfrisse materiaal (zó 
fris dat zelfs de post er niet aan 
is geweest) op in annonces 

:ster Sldmp 
went into 

£1 million, 
quadarthe 
: ciUbe for 

' by Royal 
and second 
o mark the 

r u Do\ UM, oaicunioc, naywaru!> neaui, weM 
Sussex, RH17 6PD. The format required should be 
specifiaércg^VHS, Beta, PAL. ' 
Police "still counting stamps" 
"MO further developments concerning the 
^ ^ overproduction and faked varieties investigations 
can be reported this month because, as a detective 
on the case told us In early June, police are "still 

^counting stamps". 

H^irtRTwrarWVfe's at 'SWLSO^ 
APPROXIMATELY half the world's postal 

administrations — 107 — will be represented at 

Hoe omvangrijk het Feigenbaum-schandaal is blijkt uit dit cuneuze benchtje uit The 
Philatelic Exporter de politie heeft z'n handen vol aan het 'tellen van postzegels' 

van handelaren, die duizenden 
postzegels met een giganti
sche cataloguswaarde voor 
bedragen van enkele tientjes 
tot honderden guldens aan
bieden. 
Soms blijkt zo'n aanbieding 
trouwens ook grote aantallen 
facsimile's te bevatten; in feite 
gaat het dan om - letterlijk -
waardeloze aanbiedingen. 
De laatste tijd verscheen dit 
soort aanbiedingen in een 
groot aantal niet-filatelistische 
publieksbladen. De directie 
van een van onze grootste 
banken, die een dergelijke ad
vertentie in een op grote 
schaal verspreid huisorgaan 
had opgenomen, verklaarde -
nadat de Bond aan de bel had 
getrokken - dat ze dergelijke 
advertenties niet meer zal 
plaatsen. 

Nog meer 
schandalen 
Ook Zuid-Afrika heeft een 
(overigens onschuldiger) 
schandaaltje, zo meldt 
Stamps van juni jl. Daar werd 
tijdens de nationale tentoon
stelling die vorig jaar novem
ber in Pietermaritzburg werd 
gehouden met groot vertoon 
een nieuwe filatelistische 
ridderorde ingesteld. 
De onderscheiding is ver
noemd naar de beroemde 
poststeen bij de Mosselbaai. 
Voordat erfaktorijen waren, 
legden de in de Mosselbaai 
aanlopende schepen bij deze 
steen post neer, bestemd voor 
vaartuigen die in tegenges
telde richting koersten. De 
nieuwe 'ridderorde' heet der
halve Order of the Postal 
Stone. 
Een aantal vooraanstaande, in 
zwarte toga's gehulde filatelis
ten moest zich tijdens de ten
toonstelling in een grote hal 
verzamelen, alwaar zij werden 
ontvangen door Herman 
Steyn, voorzitter van de Zuid-
afrikaanse Stichting Filatelie 
en tevens het hoofd van de Fi
latelistische Dienst van de 
Zuidafrikaanse Posterijen. 
Steyn was voor de gelegen
heid gehuld in een rode toga. 
Na veel fanfaregeschal, een 
gebed en zang van een da
meskoor reikte Steyn een aan
tal gouden en zilveren erete
kens uit. De laatste medaille 
was een gouden - voor hem
zelf. En daarover wordt nu in 
Zuid-Afrika veelbetekenend 
gelachen... 

Lezen geeft 
plezier 
Het blad De Postwagen van 

de vereniging Hilversum en 
Omstreken liet in het meinum
mer zes pagina's zien uit de 
eerste jaargang van het Ne-
derlandsch Tijdschrift voor 
Postzegeikunde. Genoemd 
tijdschrift was het het vereni
gingsorgaan van de in 1884 
opgerichte Nederlandse Ver-
eeniging van Postzegel-Verza
melaars. In die beginjaren 
werd het blad nog met de hand 
geschreven en daarna gelitho-
grafeerd. 
Het veertigjarig jubileum van 
de Duitse Bondsrepubliek 
krijgt in het meinummer van 
het Duitse bondsblad Philate
lie aandacht in het posthistori
sche vlak. Andere bijzondere 
bijdragen in hetzelfde nummer 
gaan over de Raad van Eu
ropa in Straatsburg en de 
Luchtbrug naar Berlijn, die 
veertig jaar geleden weer kon 
worden afgeschaft. 

De Neue Zürcher Zeitung 
van 28/29 mei ji. wijst op het 
grote succes van de Frama-
automaten voor frankeerstro-
ken. Ze zijn van Zwitsers fabri
kaat en komen uit Lauperswil 
in het kanton Bern. Zo'n twintig 
landen hebben de machines 
inmiddels in gebruik. Zwitser
land zelf is er nu al weer der
tien jaar geleden mee begon
nen, om precies te zijn op 9 
augustus 1976. 
Overigens heeft de Nederland 
PTT gekozen voor automaten 
van het fabnkaat Klüssendorf, 
zoals de rubnek 'Automaat
stroken' in 'Philatelie' al heeft 
gemeld (juni 1989, pagina 
389). Ook in dit nummer wordt 
aandacht aan de automaatze
gels geschonken (rubriek 'Ver-
zamelgebied Nederland'; zie 
de bladzijden 470 en 471). 

Het lezen van een filatelistisch 
blad vormt en verrijkt uw kennis 
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NIEUW 
W 74 / W 74 A Automaat-Stroken op F.D.C. 

Met ingang van 22 augustus 1989 zal de P.T.T.-Post B.V. in Nederland proeven gaan nemen om de service aan het 
publiek uit te breiden. 

Op 6 verschillende plaatsen in Nederland zullen nieuwe automaten worden geplaatst, waar het publiek voorfrankering 
automaatstroken kan trekken. 

SPECIALE COVERS - MOLEN-REEKS I e Dag v. Uitgifte - AUTOMAATSTROOK 
UITGIFTE: 22 augustus 1989 - Moienreeks No. W 74 
Afstempeling Fil. Dienst Groningen. Automaatstrook brieftarief ƒ - 7 5 
Compleet verzorgd - 1 e dag van verkoop ƒ 3,50 
UITGIFTE: 22 augustus 1989 - Moienreeks No. W 74 A Set van 6 covers 
Afstempeling in 6 verschillende steden t.w. Delft - Den Bosch - Gouda - Den Haag -
Veenendaal - Rotterdam - Automaatstrook Drukwerk ƒ -,65 
Compleet verzorgd - 1 e dag van verkoop per set (6) ƒ 18j~" 

Vraag bij uw handelaar om deze "W" covers Moienreeks Automaatstroken. 

Indien niet verkrijgbaar bij uw postzegelhandelaar: door storting ƒ 3,50 resp. ƒ 18,- + ƒ 2,50 adm./verzendkosten 
op postgiro: 3255307 t.n.v. Zaanstad - Postbus 16 - 1566 ZG Assendelft, waarna toezending z.s.m. zal plaatsvinden. 

f »tirnalla Jfor ßpnxaixMa» 

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

POSTZEGELS EN 
POSTALE GESCHIEDENIS 
VAN DE HELE WERELD 

Schiff Veilingen 
"Speciaal voorspecialisten®" 

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

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

JACQUES C. SCHIFF, JR., INC. 
195 Main Street 
Ridgefield Park, N.J. 07660 U.S.A. 
Telefoon 09-1-201-641-5566 

OFFICIAL AUCTIONEER 

«rORLD STkMP EXPO '■*■" 
Unted States Postal Service 
Nov 17  Dec 3 1969 
Wasti ngton Convent on Center 
Washngton DC 

Postzegelhandel 
QUIRIJNS 
AMSTERDAM 
De hoogste prijs voor uw 
collecties/partijen 
P O S T Z E G E L S . 
Gratis tax. Bez. aan huis. 
Correcte afwikkeUng 
Kantoor/Bezoekadres 
Bosb. Toussaintlaan 51 
1215 CB Hilversum 
035219470 
Bezoek in Amsterdam alleen volgens afspraak. 

U kunt ons de gehele week 
bereiken van 8.0022.00 uur. 

VÖÖR U VERKOOPT, 
BEL ONS! 
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Honderdvijftig jaar 
spoorwegen in Nederland (2) 
Kwam in het eerste deel van dit tweeluil< het thema 'Spoor
wegen op postzegels' ter sprake, in het tweede deel behan
delt de auteur, mr. A. van der Flier uit 'sGravenhage, achter
eenvolgens spoorpoststukken, treinpoststukken (waaron
der treinbrieven), spoorwegbriefkaarten en tot slot spoor
wegzegels. 

Nog steeds wordt in ons land 
de meeste post per trein ver
voerd. Zolang dat in gesloten 
postzakken gebeurt vinden we 
daar geen enkel spoor van te
rug op de brieven die we ont
vangen. Vroeger werden ech
ter ook vele brieven 'los' per 
trein vervoerd; die dragen wél 
de sporen van treinvervoer in 
de vorm van bijzondere stem
pelingen. 
In deze tweede aflevering be
handelen we achtereenvol
gens  overeenkomstig de no
menclatuur die de heer Van 
der Willigen in 1961 in 'Philate
lie' publiceerde  de volgende 
poststukken: 

1. Spoorpoststukken 
2. Treinpoststukken, met als 

onderdeel treinbrieven 
{2a.) 

3. Spoonwegbriefkaarten, die 
vallen onder postwaarde
stukken 

4. Spoonwegzegels 

1. Spoorpoststukken 
Onder spoorpoststukken ver
staan we alle stukken die 'los' 
per trein vervoerd zijn. Vanaf 
1855 gebeurde dat per 'postrij
tuig', maar ook vóór die tijd 
kunnen we al stukken herken
nen die door het 'hulpkantoor', 
bulten het 'postkantoor' om, 
rechtstreeks aan de trein wer
den afgeleverd. We kunnen 
dat laten zien aan de hand van 
twee brieven, beide afkomstig 
van het hulpkantoor Ameron
gen en beide bestemd voor 
hetzelfde adres in Arnhem. 
Op de eerste brief  uit 1854, 
dus vóór er postrijtuigen waren 
 stempelde Amerongen op de 
(op de afbeelding uitgevou
wen) achterkant van het stuk 
met zrjn hulpkantoorstempel. 
Bovendien stempelde het met 
de 'gebrokencirkelstempel' 
Tiel het kantoor waar Ame
rongen onder viel. Maar deze 
brief is nooit in Tiel geweest: 
hij werd van Amerongen naar 
de lijn UtrechtArnhem ge
bracht, waar hij op de trein 
ging. 
De volgende brief, die uit 1865 

stamt, werd door Amerongen 
met zo te zien nog hetzelfde 
stempel op de voorzijde ge
stempeld en daarna in de trein 
voorzien van twee stempels: 
het datumstempel N.R. Spoor
wegvan de Nederlandsche 
RhijnspoonwegMaatschappij 
en het haltestempel Veenen
daal. Deze haltestempels wa

ren nodig omdat men toen nog 
met een afstandstarief werkte 
en dus precies moest weten 
vanaf welke plaats de brief 
vervoerd was. Overigens vin
den we ook nä 1870 nog hal
testempels, toen dit afstands
tarief in een uniform tarief 
werd omgezet en ze voor hun 
oorspronkelijke doel niet meer 
nodig waren. 
Behalve het datumstempel 
N.R. Spoorwegvjerden ook 
nog de stempels H. Spoom/eg 
voor de Hollandsche IJzeren 
SpoorwegMaatschappij en 
Expeditie Moerdijl< voor de 

Belgische  spoorweg Antwer
■ penMoerdijk gebruikt. Men 
kan zich afvragen waarom de 
naam van die laatste spoor
weg met  zoals bij de andere 
twee wél het geval was  in het 
stempel genoemd werd. Het 
lijkt me niet uitgesloten dat 
men het destijds (de 'Belgi
sche Opstand' lag nog vers in 
het geheugen) een beetje 
moeilijk vond een Belgische 
maatschappij in het stempel te 
vermelden. Toen twintig jaar 
daarvoor de eerste spoorweg
wet in België tot stand kwam 
werden als oostelijk en zuide

lijk eindpunt respectievelijk de 
Pruisische en de Franse grens 
genoemd. In het noorden was 
echter Antwerpen het doel; 
daarboven bestond geen 'be
vriende natie'. De Beneluxge
dachte was toen nog heel ver 
verwijderd... 
In november 1865 kwamen de 
trajectstempels in gebruik. 
Deze stempels vermeldden 
niet meer de spoorwegmaat
schappij, maar het desbetref
fende spoortraject. De gewone 
stempels uit die tijd hadden 
een tijdsaanduiding, maar dat 
achtte men bij de treinen min
der toepasselijk. Daarom werd 
in plaats daarvan aanvankelijk 
een takje geplaatst, dat later 
werd vervangen door een Ro
meins cijfer of een letter, aan
gevend in welke trein en in 
welke richting het stempel ge
bruikt werd. 
Zo had AMSTieräam) Win
tersw{\]k) /^betrekking op de 
vierde trein van Amsterdam af, 
terwijl ARNH(em)Oldenz{aa\) 
B inhield dat het om de tweede 
trein uit Oldenzaal naar Arn
hem ging. 
Ook bij de nummerstempels 
kregen de spoorwegen hun 
deel. 736wasAmsterdam
Emmerik, 737AmsterdamOI

"il / ' 

1 Brief van Amerongen naar Arnhem uit het voor'postrijtuigtijdperk' Hulppostkantoor A 
eigen langstempel als met een gebrokencirkelstempel van kantoor Tiel, w/aaronder Ami 
gebeurde niets 

<:^,, 
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C (^ C<: - V 
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^ > 
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2 Brief van Amerorjgen naar Arnhem, in het postrijtuig gestempeld met datumstem
pel W R Spoorviegen haltestempel Veenendaal, hulpkantoor Amerongen stem
pelde alleen met langstempel 

i j 1 , ; . ( l \ A . V 11 1 

3 Kaart met kleinrondtra)ectstempeMMS71(erdam)W;N7Ef?Sl^(ijk) IV 

"il 

3 

/ ' 

1 

1 Brief van Amerongen naar Arnhem uit het voor'postrijtuigtijdperk' Hulppostkantoor Amerongen stempelde zowel met het 
eigen langstempel als met een gebrokencirkelstempel van kantoor Tiel, w/aaronder Amerongen ressorteerde, in de trein 
gebeurde niets 
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4 Kaart rnet kleinrond-trajectstempel ARNH{em)-OLDENZ(aa\) B 

Links 5. Nummerstennpel ƒ37 (Amsterdam-Oldenzaal) op los zegel Rechts 6 
Grootrondstempel Amsterdam-Uitgeest B op los zegel 

NEDERUNDSCH MAANDBUD VOOR PHIUTEUL 

7 Blokstempel Emmenk-Amsterdam op een m Duitsland geposte bnef met Duitse 
postzegels 

8 Treinpoststuk uit 1942 met een spoorzegel op de voorzijde De bnef werd door de 
toenmalige hoofdredacteur van het Maandblad 'Philatelie' gezonden aan de toen
malige Bondsvoorzitter 

denzaal, J35 Expeditie Moer
dijk (nog steeds!) en later Rot
terdam-Antwerpen. MIkwam 
iets later voor Utrecht-Zwolle, 
de toenmalige Centraal-
Spoonweg Maatschappij. 
In 1895 werden de traject
stempels in het type 'groot-
rond' uitgevoerd; in 1910 kre
gen we de 'blokstempels', die 
het tot het einde van het 'losse' 
brievenvervoer per trein zou
den uithouden. Men kent al 
deze stempels niet alleen van 
spoorwegtrajecten, maar ook 
van vele interlokale tramwe
gen. Het boekje Spoor en Post 
geeft een puntenwaardering 
voor alle stempels, vanërend 
vani tot 100. 

2. Trein-poststukken 
Van 1924 tot 1944 en van 
1951 tot 1979 was het mogelijk 
om brieven - tot 1927 alléén 
expressebrieven - aan het ba
gageloket van het station af te 
geven. Tegen extra betaling 
werden ze dan met de eerst
volgende trein In het bagage-
rijtuig meegenomen. Op de 
plaats van bestemming aange
komen werden ze vervolgens 
aan de PTT overhandigd, die 

voor de bestelling zorgde. Van 
1924 tot 1944 bedroeg het ta
rief hiervoor tien cent, te vol
doen met vrachtzegels van de 
spoorwegen (één van 10 of 
twee van 5 cent). 
Vanaf 1951 werden door de 
Nederlandse Spoorwegen 
speciale 'treinbriefzegels' uit
gegeven. Het tarief was aan
vankelijk 15 cent. In 1964 werd 
dit verhoogd tot 50 cent, maar 
dat mocht niet vanwege de 
'prijsbeheersing'. Het tarief 
was slechts van 1 maart tot 12 
april 1964 van kracht; toen 
werd het weer 15 cent. Maar in 
1965 werd het toch 25, in 1966 
35 en in 1967 45 cent. In 1972 
stelde men het tarief tenslotte 
op 55 cent. In verband hier
mee werd een geheel nieuw 
type zegel werd uitgegeven, 
waarop voor het eerst ook het 
woord treinbriefzegel woor-
kwam. Tot 1951 was het voor
schrift dat deze zegels op de 
achterzijde van de poststuk
ken geplakt moesten worden, 
maar in de praktijk vinden we 
ze ook wel op de voorkant. 
Van de zegel van 45 cent be
staan twee uitvoeringen: de 
eerste nog met de letters NS, 
de latere voorzien van het in
middels ingevoerde beeldmerk 

van de NS (1970). Er komen 
ook ongetande exemplaren 
voor, die onder meer bestemd 
waren om als model te dienen 
bij het persbericht waarin de 
nieuwe zegels werden aange
kondigd. 

2a. Trein(pers)brieven 
De trein(pers)brieven worden 
beschouwd als een bijzondere 
categorie, omdat ze op het sta
tion van aankomst niet aan 
PTT worden overgedragen. 

maar door de krant-zelf wor
den afgehaald. De post heeft 
hier dus geen enkele bemoeie
nis mee. Vanwege het post-
monopolie moest er echter 
toch altijd een frankeerzegel 
op zo'n brief zitten, die dan te
gelijk met de treinbriefzegel 
door de NS werd afgestem
peld. We vinden ook vaak 
combinaties: de brief is ge
deeltelijk per bus en gedeelte
lijk per trein vervoerd. Het af
gebeelde stuk (13) is bij voor
beeld van Uden naar Oss per 
bus vervoerd, waarvoor een 

Correcties 
In de eerste aflevering van 
'150 jaar Spoorwegen in Ne
derland' Zijn helaas enkele sto
rende fouten geslopen; ver
scheidene lezers maakten ons 
daarop attent. 
Ten eerste heet het water dat 
door de spoorbrug Dordrecht-
Zwijndrecht wordt overspan
nen niet meer Merwede (die 
houdt op waar de Noord noord
waarts gaat), maar Oude 
Maas. 
Ernstiger is dat de zomerpost-
zegel uit 1950 de verkeersbrug 
bij Keizersveer en niet de 

spoorbrug bij Sliedrecht af
beeldt; die zegel tioort dus ei
genlijk in het verhaal helemaal 
niet thuis. Hoe de auteur - die 
ooit wel eens over laatstge
noemde brug reed - er toe 
kwam zich het idee fixe toe te 
eigenen dat hij op dat moment 
over 'de brug van de postzegel' 
kwam is met te verklaren. Mis
schien leken ze wel op elkaar. 
In elk geval was dat idee fixe 
een waanidee. 
Tot slot: bi) Venio was de Ber-
gisct)-Märl(iscfie EisenbafinXe 
vinden, die niet op z'n Chinees 
als Beigisctie behoort te wor
den uitgesproken of geschre
ven. Fl. 
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DE N E D E R r A N D E N 

atte v«£2ekertng«it 

9 Treinpoststuk uit 1961 met nieuw model treinzegel; op de voorzijde van de bnef 
plakken v»as toen voorschrift 

THE ASSOCIATED PRESS 
NEWS PHOTO SERVICE 

8386, FARRINGDON STREBT, 
LONBON E.C.4 ENGUND. 

BESiSI 
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PHOTOS 
IDO NOT FOLD 

10 Treinpoststuk uit maart 1964 met treinzegel van 50 cent, deze zegel is slechts 
zes w/eken in gebruik geweest 

C l « » 

O ! » 

CX!»» 

CM»,» ^ 

«1» «am 

^ ^ ^ D I E N S T A A N D U I O I N G NS 

m 
W L 

i & 1 •"•—f(nrs, 744 1 g 
; 1 1 Ks ' » 

w ~ 

vtA Hn »js smTio 

„ 

ErNBRIEF L^^'H 

'^'^ürji^.^ ^ 

' .^.. .«.̂  

r =,>, i'f.,.^ f < 

*) ï _ ' ~ ~ i ~ 3 S " ' ^ ; 
!) 

12 Eerstedagtreinpoststuk bij de tanefverhoging en de invoering van de treinzegel 
van 25 cent De Nederlandse Spoorwegen gebruikten de term treinbriefzovie\ voor 
wat Van der Willigen 'treinpoststukken' noemde als voor wat hij met 'treinbnef' 
aanduidde (waar PTT mets meer mee van doen had) 

DItNSTAANCjUIDIH;» NS 

—..■■ : / W ^  ■ : 
TREINBRIEF ««' 

AHN het Brabants Daablad 

Emmaplein 2 

„ . . . , . .« . , „K 

VHertogenbosch 

•1 

Wordt afgehaald 

13 Autobus/treinbrief uit 1966 Het traject UdenOss werd per bus afgelegd en 
vandaar ging het verder per trein De bnef werd aan het station afgehaald, PTT deed 
er dus niets aan Van der Willigen noemt dit een treinbrief 

45 CENT 

rw 

' 

«^1 

45 CENTB 

1 4 ^ 

GBHC 

■ 45 CENT 

11. Velletje treinzegels van 50 cent  wederom een nieuw model 

Links 14. Ongetande treinbnefzegel in het nieuwe tanef van 45 cent uit 1967, het 
gaat hier om een spec/menexemplaar voor de pers. Rechts 15 Paartje trein
bnefzegels van 45 cent uit 1970, met het nieuwe vignet van de NS 

buszegel van de BBA. is ge
bruikt. In Oss is de brief op de 
trein gegaan en daar zijn de 
treinbriefzegel en de postzegel 
afgestempeld. In 'sHertogen
bosch werd de brief daarna op 
het station afgehaald. 
Zo'n 'buszegel' kon trouwens 
ook in de andere richting ge
bruikt worden: voor bundels 
kranten die van het station  of 
van de drukkerij  per bus naar 
de 'verdeelplaats' op het dorp 
werden vervoerd: één zegel 
per vijf kilo kranten. 
Het IS niet venwonderlijk dat de 

krantenuitgevers er bezwaar 
tegen hadden dat ze wél altijd 
die postzegels moesten beta
len, maar dat de post niets aan 
deze brieven behoefde te 
doen. In 1979, toen de moge
lijkheid van treinpoststukken 
voor particulieren opgeheven 
werd, kwam daar een eind aan. 
Tegenwoordig heeft slechts 
een beperkt aantal krantere
dacties en fotopersbureaus 
het recht treinbrieven te ver
zenden, dat wil zeggen: zolang 
ze onderweg niet behoeven te 
worden overgeladen en als ze 

maar aan het station worden 
afgehaald. Deze stukken moe
ten dan zijn voorzien van een 
speciaal door de NS uitgege
ven etiket 'Controlezegel 
Perstreinbrief', dat vermeldt 
dat het stuk 'vrij van port' is 
krachtens een speciale ver
gunning van PTT. 

3. Spoorweg
briefkaarten 
Ook de spoorwegbnefkaarten 
zijn alweer geschiedenis. Een 

telefonisch bericht dat be
paalde goederen zijn aange
komen is nu eenmaal altijd 
sneller dan een briefkaart. En 
welke ontvanger heeft er te
genwoordig geen telefoon? 
Spoonwegbriefkaarten zijn ge
wone briefkaarten, voorzien 
van een opdruk van de spoor
wegen die duidelijk maakt dat 
bepaalde goederen zijn aan
gekomen en aan het station 
kunnen worden afgehaald. Ze 
werden gebruikt van 1872 tot 
1964. Een volledige beschrij
ving van alle kaarten vindt u in 
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16 Treinbrief naar Leeuwarden met twee treinzegels, 's zondags gold dubbel tarief 

N.V. NEDiRLANDSE SPOORWEGEN 

Inhoud, 50 Frankeerzege ls 
a 45 cent 

De als treinbrief toegelaten stukken 
moeten aan het (bagage) loket worden 
aangeboden. 
S215.Q00t'& Model 1222 

17 Omslag van door de NS verkochte treinzegels, waaruit blijkt dat men deze als 
'frankeerzegels' beschouwde 

^ ^ i ^ Perstreinbrief 
ALLEEN TE VËflZENOeH MËT tN OE 
OVEREENKOMST VtHaElDE TREItÄN 

AAN REDAKTIF 

l/liiSin q^ft/ 

ODOH HC Al̂  TË GCVEN AAN loket 

<^r. rullet l 

1—^^ 
18 Perstreinbnef van na 1979, er zijn inmiddels geen postzegels meer nodig, inge
volge de speciale vergunning zoals die vermeld wordt op de 'controlezegel' 

BRIEFKAART 

ÏCennïsgevIrïg wegens aankomst 
van goederea* 

A.N 

19 Ongebruikte spoorbriefkaart van 5 cent (versneden exemplaar), in feite is dit 
drukuitschot', maar toch 

^̂  I 
I s W iS !0% t r tt \(if'' 

20 Echt gebruikte spoorbnefkaart met vernietigingsstempel Valkenburg, het tijdstip 
van inbestellinggeving werd in Hulsberg gestempeld 

■ ■ mm» ■ ■ » »jUBOMBg^nwn^flW 

21 Deze spoorweg(vracht)zegels mogen als Cinderella's worden beschouwd 
We zien zegels met respectievelijk het inschrift Holl IJzeren Spoons/ Mij, NederI 
Staatsspoorwegen en Nederlandse Spoonvegen 

Posthistorische studies XII, De 
Spoorwegbriefkaarten van Ne
derlanddoor C. Stapel, uitge
geven in 1988 door de Neder
landse Vereniging van Post
stukken en Poststempelverza
melaars, en destijds bespro
ken in 'Ptiilatelie' (1988/517). 
We volstaan dus maar met en
kele afbeeldingen die voor 
zictizelf spreken. Er komen 
ook ongebruikte stukken in 
verzamelingen voor, die door 
bemiddeling van de zojuist ge
noemde vereniging verkregen 
zijn. 
Het opmerkelijke van de ge
bruikte kaart (20) is dat er twee 
versctiillende plaatsnaam
stempels op voorkomen. De 
kaart werd door het station 
Valkenburg ter plaatse gepost 
en afgestempeld om 1 A/(amid
dags). De kaart werd blijkens 
het links geplaatste stempel 
tussen Sen 4 /\/(amiddags) in 
Hulsberg in de bestelling ge
geven. Want dat tijdstip was 
bepalend voor de 24 uur die de 
NS de goederen gratis moes
ten bewaren voor de afhaler. 

4. Spoorwegzegels 
Een artikel over spoorwegen in 
Nederland zou niet compleet 
zijn zonder ook de spoorweg
zegels even te noemen. Bij de 

treinpoststukken zagen we al 
dat van 1924 tot 1944 het extra 
recht voor de Spoorwegen vol
daan moest worden door mid
del van vrachtzegels. Die 
dienden dan voor frankering 
en moeten dus worden be
schouwd als 'niet door de Post 
uitgegeven frankeerzegels'. 
Datzelfde geldt natuurlijk ook 
voor de genoemde trein
briefzegels. Voor het overige 
Zijn alle vrachtbriefzegels Cin
derella's. We kennen ze met 
de Inschriften NederI. Staats
spoorwegen, Holl. IJzeren 
Spoorweg Mij., Nederlandsche 
Spoorwegen en met overdruk
ken voor de Ned. Buurtspoor
weg Mij. en de Ooster Stoom
tram Mij. De gele exemplaren 
werden verkocht door de 
Spoorwegen, de rode door 
Van Gend & Loos. Bij de ze
gels van de Hollandsche IJze
ren SpoorwegMaatschappij 
zijn de kleuren respectievelijk 
violet en groen. De oplagen 
voor zover bekend  variëren 
van enkele miljoenen tot en
kele tienduizenden. Voor na
dere gegevens verwijs ik naar 
Spoor & Postin Nederlanden 
het artikel van mr. G.W.A. de 
Veer in 'Philatelie'van 1964 
(pagina 356 en 408). 

Mr. A. van der Flier, 
'sGravenhage 
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Z U M S T E I N ZWITSERLAND 
Zumsteln cat. Zwitserland/üecht. 1990 kleur 

gebonden/23,-;nngband ƒ 25,— 
cat. West-Europa 3 delen 1990 ƒ 135,-; 
supplement Oost-Europa 1990 14,— 

Gibbons (eng) spec. cat. England/Brit. 
Commonwealth 1990 115,— 

Michel 1990 cat. West-Europa ƒ 66,-; 
Oost-Europa ƒ 55,-: Duitsland kleur 645 biz. ƒ 27,50 

Scheps (frans) cat. Israel 1989 300 biz. m. post-
waardestukken 64,50 

Afa (deens) cat. Denemarken/Geb. 1989 kleur 38,— 
CP (eng.) off. cat. VR China 1990 kleur 174 bIz. $-prijzen 34,50 
Delbeke (ned.) handboek 'De Post vanuit de Nederlanden 

1813-1853 naarde (huidige) Beneluxlanden met 
cat. Ned. portstempels 245 bIz. 65,— 

v.Loeper(duits)wereldcat. automaatzegels 1989 80blz. 13,50 
Yvert 1990 cat. Frankrijk kleur 450 bIz. 30,-; Franse 

Gebieden 800 bIz. 56,— 

WERELDCATALOGUS DIEREN 
AV (frans) wereldcat. Dieren op zegels 1989 435 bIz. 90,— 

wereldcat. Bloemen, planten op zegels 
1989 240 bIz. 65,— 

Ceres (frans) sem.-spec. cat. Frankrijk 1990 400 bIz. 39,50 
cat. Franse Gebieden 1990 37,50 

ACS (eng.) cat. Nieuwzeeland 1989 kleur 13,50 
Scott (eng.) spec. Canada 1989 kleür300 biz. 21 ,— 
Aanbieding als voren, editie 1988 slechts 9,75 
Sakura (eng.) cat. Japan 1989 kleur 210 bIz. 19,50 
Seven Seas (eng.) semi-spec.cat. Australië/Geb. 23e ed. 29,50 

zakcat. Australië 1989 kleur 12,50 
Krause (eng.) wereldcat. munten 1989 1856blz. 99,— 
Mevius munten-cat. Nederland/Geb. 1989 12,95 
NVPH spec. cat. Nederland/Geb. 1990 kleur (12/9) 15,— 

KILO WAAR 
500 g. = + 1.500-3.000 zegels -

Australië t/m 1988 
Brits Commonwealth t/m 1988 
Canada t/m 1987 
Denemarken t/m 1988 
Finland Vm 1988 
Groot Bnttannie t/m 1988 
Ierland t/m 1988 
Nederland t/m 1988 
Noorwegen t/m 1988 
Scandinavië t/m 1988 
USA t/m 1988 
Wereld t/m 1988 
West Duitsland t /m 1989 
Zweden t/m 1988 
Zwitserland t/m 1988 

SUPER = 

500 g . 
ƒ 42,50 
ƒ 6 0 , — 
ƒ 4 0 , — 
ƒ 3 0 , — 
ƒ 42,50 
ƒ 3 0 , — 
ƒ 42,50 
ƒ 2 0 , — 
ƒ 4 0 , — 
ƒ 4 0 , — 
ƒ 3 0 , — 
ƒ 3 0 , — 
ƒ 3 5 , — 
ƒ 4 0 , — 
ƒ 3 5 , — 

50% geiegenheidszegels. 

100 g. 

ƒ 1 3 , — 

ƒ 7 ,— 

ƒ 5 ,— 

ƒ 6,50 

DBZ-Deutsche Briefmarken-Zeitung 
verschijnt twee-wekelijks, gem 175 bIz. per editie 
jaar-abonnement26 nrs incl. porti 
halfjaar-abonnement 13 nrs. 
5 proefnummers incl. porto 

100 g . 
super 
ƒ 1 6 , — 

ƒ 1 5 , — 
ƒ 1 4 , — 
ƒ 1 6 , — 

ƒ 1 8 , — 

ƒ 1 7 , — 
ƒ 1 6 , — 
ƒ12,50 
ƒ12,50 
ƒ 1 6 , — 
ƒ 1 5 , — 
ƒ 1 4 , — 

ƒ 82,50 
ƒ45 ,— 
ƒ19 — 

Nieuwe prijslijst gratis. Levering aan nieuwe klanten, alsmede opdrachten tot 
ƒ 3 5 , - 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 's-Gravenhage 
(vlakbij Kon. Schouwburg) S 070 - 652227 

De must voor elke 
verzameiaar! 

Carnet nr.6, "150 jaarSpoorwegen in 
Nederland" is nu al verkrijgbaar bij uw 
postzegelhandelaar, ^ i ^ ^ ^^ 
Edison Postzegel Carnet H ~ ~ ^ £ | 1 ^ ^ ^ 1 ^ 

^ ^ ^ POSTZEGELHANDEL Nr.61989 7,90 

Galileïstraat58, 2561 TH 's-Gravenhage, 
Telefoon: 070-60.32.12 (na 14.00 uur) Woensdag gesloten. 
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403 
417 
418 
421 
422 
423 
424 
426 
427 
429 

4,25 
11,50 
10,00 
5,00 
3,00 

11,50 
5,25 
6,50 
3,50 

15,00 
5,75 
5,75 

12,50 
30,00 

5,00 
10,00 
10.00 
25 00 

5,00 
27,50 
12,50 
6,00 

11,50 
3,00 

11,50 
6,50 
3.75 
7 50 
9,50 

15,00 
7,50 
6,50 
5,25 

75,00 
10 00 
15 00 
25,00 
22 50 
15,00 
7,50 
7,50 

4,75 
6,50 
4,00 
5,00 
5,00 
2,00 
4,50 
4.50 

12 50 
3 25 
3 75 
6,50 

430 
436/39 
440/41 
447 
733 
923 
960/65 
986 
995 
1033 
1035 
1048/49 
1140/41 
ongebru 
166 
167 
197 
200 
201 
204 
234 
238 
244/45 
246/48 
264/65 
285 
289 
297 
304 
306 
309 
312 
313 
314/15 
316/17 
318/19 
322/27 
328 
330/33 
334 
337/38 

341/42 
343/44 
345/47 
352 
353 
371 
372/76 
377/77" 
380/85 
386/87 
388/89 
395 

inlichtingen verkrijgbaar bij: 

2,50 
10,00 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 

15,00 
5,00 
3,50 
5,00 
5,25 

11,50 
6 75 

<t 
11,50 
17,50 
6,25 
6,75 
3,00 

15,00 
8,50 

12.50 
6,50 

25,00 
20,00 
32,50 

5,00 
45,00 

6,50 
12,50 
11,50 

6,50 
20 00 
10,00 
23,50 
14 50 
45,00 
15.00 
45,00 
10,00 

7 75 
11,50 

8 50 
10,00 
7,50 
4,50 
4,00 
7,50 

16,25 
12,50 
37,50 

9,25 
12,25 
11,50 

396 
399 
401 
402 
403 
404/16" 
417 
418 
420 
421 
422 
424 
426 
427 
429 
430 
436/39 
440/41 
447 
454/55 
456/57 
458 
459/60 
461 
462/64 
466/69 
476/93 
553/64 
526/37 
565/66 
in paar 
568/71 
m strip 
576/80 
in strip 
587/92 
593/98 
612/17 
620/29 
682/01 
733 
733" 
765/70 
772/76 
795/02 
830/33 
m strtp 
841 
841'/43 
853/58 
876/77 
891/96 
914/15 
916/17 

12 50 
8,75 
5,75 
8 50 
5,00 

13.50 
7,25 
7,75 
8,50 
5,00 
6,00 

18,00 
7,00 
6,50 

10,00 
8,75 

18,00 
7,00 
8,00 
6,75 
7,50 
5,00 

11,50 
11,00 
9,75 
6,50 

42,50 
33,50 
30,00 
16,50 
18 00 
11 50 
12 50 
58,50 
77,50 
11,50 
12,50 
6,75 

22,50 
6 75 

11,50 
12,50 
6 75 
6,75 

13,75 

18,50 
52,50 
15,75 
27,50 

5,25 
52,50 
6,50 
8,75 

919 
923 
929 
930/35 
937/38 
945/50 
960/65 
966/67 
969 
970/74 
976/81 
986 
988 
989/94 
995 
998 
1006/07 
1012/17 
1018 
1027/32 
1035 
1048/49 
1066/71 
1072/75 
1082/87 
1089/90 
1108/13 
1132/38 
1140/41 
LP 7 
25 
28 
29 
31 
32 
33 
36 
37 

5,00 
9,75 
8,50 

46,50 
8,75 

56,50 
70,00 
17,50 
5,00 

27,50 
6,50 
7,25 
8,75 

145,00 
5 00 
7 75 

17,50 
12,50 
5,75 

125,00 
6,25 

11,50 
46,50 
15,00 
12,50 

6,50 
20 00 

8,50 
6,50 

18 50 
12.50 
8 50 

92,50 
10,00 

117,50 
117,50 
40,00 
65,00 

Ook veel met 
genoemde no in 
voorraad 
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Thematisch 
panorama 

Samenstelling: 
D. Veenstra 
De Achtkant 6 
9285 VG Buitenpost 

Water: ontspanning, 
maar ook gevaar 
Water oefent op de mens een 
grote aantrekkingskracht uit: 
de files op zomerse zondagen 
richting Noordzeekust bewij
zen dat. Strand en plas wor
den op warme dagen door 
honderdduizenden bezocht en 
het groeiend aantal subtropi
sche zwembaden mag zich 
ook in een grote belangstelling 
verheugen. 

Toch is ontspanning op en in 
het water met vrij van risico's. 
Zelfs aan het water dreigen er 
gevaren: er rijdt immers al een 
sproetenbus langs onze 
Noordzeekust om te waar
schuwen voor het gevaar van 
huidkanker bij te langdurig 
zonnebaden... 
Niet alleen het eigen gedrag 
(en dat van anderen) levert ri
sico's op; ook de kwaliteit van 
het water Is een risicofactor. 
'Waterrecreatie' kan een aan
trekkelijk verzamelthema zijn. 
Ik wil graag een paar sugges
ties doen om dat thema verder 
uit te werken. 

Vooizorgen 
BIJ waterrecreatie kan de rela
tie tussen ontspanning en ge
vaar op verschillende manier 
worden benadrukt. Heel be
langrijk  en zeker niet alleen 
voor kinderen  zijn bepaalde 
voorzorgsmaatregelen. Ter 
gelegenheid van het 125jarig 
bestaan van het Internationale 
Rode Kruis verschenen (en 
verschijnen) nogal wat jubileu
muitgiften; daar zitten soms 
leuke zegels tussen. Op een 
zegel van 10 cent van de Ba
hamas geeft iemand van het 
Rode Kruis les in water safety. 
Een serie van de Maagdenei
landen is geheel op dit thema 
geënt. Een fraaie Nederlandse 
bijdrage vormt het frankeer
stempel van de Koninklijke Ne
derlandsche Bond tot het Red
den van Drenkelingen in Haar
lem: dat draagt de doordenk
tekst Leer zwemmend red
den. 
Op of in het water kan altijd 
iets misgaan en dan is snelle 
hulp van groot belang. Red
dingsbrigades kunnen erger 

voorkomen. Het werk van 
deze organisaties wordt tref
fend in beeld gebracht op een 
Poolse briefkaart, maar ook op 
zegels van van Roemenie. 

Drenkelingen 
Maar er is uiteraard nog meer 
materiaal; als het gaat om het 
redden van drenkelingen uit 
sloten, vaarten, vijvers en 
grachten kan de Nederlandse 
kinderzegel van 40 + 20 cent 
uit 1977 (NVPHnummer 
1146) worden gebruikt. Verder 
kan bij het hier behandelde 
thema gedacht worden aan de 
gevaren van het drukke 'ver
keer' op het water. In Fries
land, een watersportprovincie 
bij uitstek, is het tijdens mooie 
weekeinden op de waterwe
gen drukker dan op de ver
keerswegen. Surfers (fraai af
gebeeld op NVPHnummer 
737 van de Nederlandse Antil
len) vormen een duidelijke risi
cofactor: ze hebben inmiddels 
elke plas in beslag genomen 
en zijn ook aan de Noordzee
kust te vinden. De surfers vor
men door hun aantal niet al
leen een nsico voor anderen, 
maar ze komen soms door 
overmoedig gedrag ook zelf in 
ernstige problemen. Water
skiërs (Nederlandse Antillen 
NVPH 576 en Aruba NVPH 7) 
zijn door hun hoge snelheden 
al helemaal een groep die bin
nen veilige banen moet wor
den gehouden. 

Hulpverlening 
Tot slot even terug naar de 
eerder genoemde Roemeense 
zegels; ze komen uit een serie 
van acht met als thema Men
sen in dienst van het leven. 
Het is typisch een serie die 
past in het thema hulpverle
ning. Afzonderlijke zegels pas
sen bovendien in thema's als 
Rode Kruis, brandweer en 
bergsport. De zegel van 2 L. 
('hulpverlening bij een aardbe
ving') past in een verzameling 
natuurrampen. Druktechnisch 
zijn Roemeense zegels vaak 
slecht uitgevoerd, maar the

matisch zijn ze zeer bruikbaar. 
Overigens is hulpverlening 
een thema waarmee je vele 
kanten op kunt. Maar dat is 
een verhaal op zich. Wie weet 
leest u daar eind volgend jaar 

over, als 'Philatelie' aandacht 
schenkt aan de verschijning 
van de Nederlandse zegel ter' 
gelegenheid van de invoering 
van het Landelijk Alarmnum
mer 0611... 
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Enkele zegels die het thema 'Water: naast ontspanning ook gevaren' in beeld bren

gen 

KARTKA POC2TOWA 

P O L S K A 

OCHOTN(CZA SrZERWA Mil, C)\ OBYvV^TSlSKtfcJ 
ASrrWNti: UrzeSTNC^Y W OCnRONij. UOÜ 

Poolse bnefkaart die het werk van een reddingsbngades belicht 
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Friese versie 
van 'Sail' 
De zomermaanden lenen zich 
heel goed voor allerlei evene
menten. Verscheidene daar
van zijn thematisch interessant 
omdat ze (soms) leiden tot 
postzegels en (vaker) stem
pels; voorbeelden zijn de Tour 
de France en het Wereld mu
ziekconcours in Kerkrade. 
Ik attendeer hier - misschien 
ten overvloede - op het bijzon
dere poststempel dat werd ge
bruikt ter gelegenheid van Ter-
SAILing, een evenement dat 
dit jaar van 29 juni tot en met 2 
juli jongstleden werd gehou
den. De naam TerSAILing\egX 
duidelijk een relatie met 'grote 

Bijzondere poststempel ter gelegenheid 
van TerSAILing 

broer' Sail Amsterdam, een 
manifestatie waaraan in 1985 
een postzegel werd gewijd 
(NVPH 1337). Voor 1990 Staat 
wederom een Sa;7-zegel op 
stapel (verschijningsdatum: 3 
juli). Begrijpelijk dat men op 
Terschelling van de naambe
kendheid van Sail Amsterdam 
gebruik heeft gemaakt. Bij 
Terschelling was een vloot 
present van 48 schepen, af
komstig uit elf verschillende 
landen. Voor scheepvaartsier-
zamelaars is het TerSAILing-
stempel - vooral door de 
woordspeling - interessant. 

Sport - of 
vüiksvermaaic? 
Sport of voiksvermaak? 
Op 5 juni gaf Faeröer vier post
zegels uit ter gelegenheid van 
de jaarlijkse Eiland-spelen, die 
van 5 tot en met 13 juli op de 
eilandengroep werden gehou
den. 
De Eiland-spelen - ook wel de 
Eiland Olympische Spelen ge
noemd - worden georgani
seerd door de IGA, de Island 
Games Association. Achttien 
'eiland-landen' zijn bij deze 
IGA aangesloten, terwijl nog 
twee landen zich voor aanslui
ting hebben aangemeld. 
De Eiland-spelen werden voor 
het eerst gehouden op het ei
land Man, in 1985. Dit jaar was 
Faeröer aan de beurt en in 
1991 zal Aland organisator 
zijn. 

Drie van de zegels van 5 juni -
voetbal, handbal en zwemmen 
- behoeven hier geen bijzon
dere aandacht, maar wel de 
zegel van 200 ore, gewijd aan 
wat in het Engels boat racing 
wordt genoemd. Friezen zullen 
meteen denken aan de jaar
lijkse Sloepenrace van Har-
lingen naar Terschelling, die 
bij ons meer als een evene
ment wordt beschouwd en niet 
zozeer als een echte tak van 
sport. 

leest! De monsterrace heeft 
nog geen poststempel opgele
verd - maar wat niet is, kan 
nog komen! 

Boat racing is op Faeröer zeer 
populair is en trekt veel pu
blieke belangstelling. Karakte
ristiek voor de Faeröerse vari
ant is de speciale vorm van de 
boten. Net als in Friesland ne
men ook op Faeröer zowel 
mannen als vrouwen aan de 
wedstrijden deel. Het gaat hier 
om een typische zomersport. 
Om het nationaal kampioen
schap wordt gestreden tijdens 
de vele zomerfestivals; de fi
nale wordt gehouden op het 
zogenoemde Olavsoka-festi-
val. Voor het onderdeel 
'roeien' in een sportverzame-
ling betekent dit een leuke 
aanvulling. 
We zien overigens dat zware 
sportieve inspanningen - ook 
wel duursporten genoemd -
aan populariteit winnen. De al 
genoemde Sloepenrace werd 
dit jaar onder ideale omstan
digheden gehouden, maar bij 
barre weersomstandigheden 
wordt van de deelnemers 
soms een haast onmenselijke 
prestatie verlangd. 
Zwaar zijn ook de verschil
lende nieuwe sportieve combi
naties zoals de biathlon en de 
triathlon. Een heel bijzondere 
triathlon is de zware Schutte-
vaer-race, die op 22 juni jl. om 
7 uur 's morgens in Stavoren 
van start ging. Aan deze race 
deden 82 schepen en vierhon
derd deelnemers mee. Men 
moest eerst twee kilometer 
naar de haven lopen, vervol
gens via Kornwerderzand naar 
Texel zeilen, op dat eiland 
honderd kilometer fietsen, 
daarna naar de haven van 
Vlieland zeilen, dan een halve 
marathon (21 kilometer) lopen, 
in Harlingen zestig kilometer 
fietsen, op de laatste tussen
stop - Terschelling - nog eens 
dertien kilometer lopen en ten
slotte naar Hindeloopen zei
len. Je wordt al moe als je het 

Landing op 
de maan 
Op 21 juli 1969 om drie minu
ten voor vier in de nacht (Ne
derlandse tijd) zette de Ameri
kaanse astronaut Neil Arm
strong als eerste mens voet op 
de maan. Die gebeurtenis -
die inmiddels twintig jaar ach
ter ons ligt - is ongetwijfeld 
een van de belangrijkste van 
onze eeuw. 
Ru/mteraartverzamelaars 
kunnen in de rubriek Nieuwe 
uitgiften lezen dat dit jubileum 
door een aantal landen - zoals 
de Bahamas, Belize, Kiribati, 
Vanuatu en Liberia- is aange
grepen om jubileumseries uit 
te geven die doorgaans vier 
zegels plus een - kennelijk on
vermijdelijk-velletje bevatten. 
Op het moment dat ik dit schrijf 
gaat het al om dertien landen 
ofwel ruim vijftig zegels en der
tien velletjes. 
De vraag dringt zich op wat de 
'toegevoegde waarde' van 
deze uitgiften is. De afbeeldin
gen zijn bekend en twintig jaar 
is bepaald geen indrukwek
kend jubileumjaar. Over vijf 
jaar zal de oogst nog wel gro
ter zijn. Wijze zelfbeperking 
lijkt hier geboden, al was het 
alleen maar om financiële re
denen. 

Het circus leeft 
De series 'Voor de Jeugd' van 
West-Duitsland en West-Ber-
lijn van 20 april jongstleden 
hebben als thema het circus; 
de zegels leveren circusbeel-
den op maat. Wie een leuk 
thema zoekt - of wie naast een 
bestaande verzameling aan 
iets nieuws toe is - kan hier 
zijn hart ophalen. 
Het circus heeft een rijke histo
rie. Bekende Duitse circusfa
milies als Renz, Krone, Saras-
sani en Althof namen de 
grootse aanpak van de Ameri
kaan Barnum - met zijn circus
tent met drie pistes! - over. De 
naam Barnum heeft de laatste 
tijd aan bekendheid gewonnen 
dankzij een gelijknamige musi
cal met in de hoofdrol Mike 
Burnstyn. 
Het circus leeft nog steeds, 
ook in de filatelie. Voor 'star
ters' is een aardig Duits artikel 
(vijf bladzijden) verkrijgbaar. 

Een tip: bij het zoeken naar cir
cuszegels zoudt u vooral eens 
moeten kijken naar landen als 
China, Mongolië, Rusland, 
Hongarije en vooral Monaco. 

De natuur geeft 
en... neemt terug 
Sommige emissies vragen om 
een kritisch geluid, andere ver
dienen een positieve reactie. 
Tot de laatste categorie be
hoort wat mij betreft de Zuid-
afrikaanse uitgifte Die Nasio-
nale Weidingsstrategie - Nati
onaal Weide Beleid wan 3 mei 
jl. Deze serie van vier zegels 
past uitstekend in een actueel 
thema: het milieu. 
De uitspraak: 'My grootste 
liefde - die veld van Suid-
Af rika - is ook my grootste be
kommernis', gedaan door 
voormalig minister van Land
bouw en Watervoorziening Sa-
rel Hayward, vormde de aan
leiding voor de invoering van 
de Nasionale Weidingsstrate
gie in 1986. Enkele argumen
ten die dit bijzondere beleid 
nodig maakten waren (letter
lijk): 

o Nagenoeg drie miljoen hek-
taar bosveld het nutteloos ge-
word, weens bos- en struik-
indringing; 
o Bykans een miljoen hektaar 
veld in Suidoos-Transvaal - 'n 
gebied met besondere poten-
siaal - het reeds ernstig 
agteruil gegaan; 
o Die omvang van grond-
erosie of bosgrondverlies in 
die RSA word op 300 miljoen 
ton per jaar gestel. Dit komt 
neer op meer as tien ton per 
persoon per jaar, wat twintig 
keer meer is as die wereldge
middelde. 

Het is duidelijk dat de schaal 
van deze problemen voor de 
landbouw heel anders is dan in 
een klein land als het onze, al 
hebben wij dan weer een 
mestprobleem van een om
vang waar men in andere 
landen met ontzag over 
spreekt... 
De Zuidafrikaanse serie geeft 
een beeld van de succesvolle 
toepassing van een nieuw be
leid: 'grondbewaring', om het 
plaatselijke woord te gebrui
ken. Op de zegel van 18 cent 
zien we de 'mensgemaakte 
woestyn': een landschap dat 
dooroverbeweiding, ontbos
sing en ander misbruik door de 
mens is veranderd in een 
woestijn. De zegel van 30 cent 
('Die aarde breek') toont de 
gevolgen van dit menselijk 
'wangedrag': diepe scheuren 
in de aarde, waardoor de 
vruchtbare toplaag is wegges
poeld; vegetatie en dierlijk le
ven zijn tot nul gereduceerd. 
Na deze twee 'afbraak'-zegels 
zien we twee Engelstalige ze
gels die het herstel in beeld 
brengen. Op de zegel van 
40 cent (Ttie helping hand) is 
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te zien dat een betonnen dam 
is gebouwd als eerste stap in 
het herwinningsproces. Op de 
laatste zegel, die van 50 cent, 
staat de veelzeggende tekst 
Ttie earth rejoices; het resul
taat van het hulpprogramma is 
er op zichtbaar: de aarde 'leeft' 
weer! 
Op vele plaatsen in de wereld 
komt het schrikbeeld van de 
'mensgemaakte woestyn' 
voor! In grote delen van Afrika 
zijn vooral de bewoners het 
slachtoffer; elders in de wereld 
wordt ontbost op een schaal 
die niet alleen een bedreiging 
vormt voor de plaatselijke be
volking, maar zelfs voor het 
milieu van de gehele aarde. Zo 
wordt in Brazilië jaarlijks een 
gebied ter grootte van de pro
vincie Overijssel omgeploegd! 
Het zo belangrijke regenwoud 
wordt daar aan onze economie 
opgeofferd, met als gevolg een 
ernstige ecologische versto
ring. De wereld krijgt daarvoor 
uiteraard te zijner tijd (of nu 
al?) de rekening gepresen
teerd. 

Het nieuwe 
emissieprogramma 
Het Nederlandse emissiepro
gramma voor volgend jaar 
dat stond toch al in het juni
nummervan 'Philatelie'? 
Zeker, maar omdat PTT vol
gend jaar vooral gelegen
heidszegels uitgeeft, kan dat 
programma door thematische 
verzamelaars uit een andere 
hoek worden bekeken. Is een 
'gewone' Nederlandverzame
laar vooral nieuwsgierig naar 
het bedrag dat hij of zij kwijt zal 
zijn, thematici letten vooral op 
thematische mogelijkheden. 
De oogst is bepaald niet 
slecht. De afbeeldingen zijn 
weliswaar nog niet bekend, 
maar de meeste zegels zullen 
hun weg naar de thematische 
verzamelingen wel vinden. Al
leen de zegel 'Honderd jaar 
Arbeidsinspectie' lijkt een wat 
vreemde eend in de themati
sche bijt. 

Ook ditmaal is het emissiepro
gramma weer in een wat strak 
keurslijf geperst. Onder het be
paald niet overdadig grote 
aantal zegels zitten nogal wat 
'vaste klanten': Europazegels, 
Zomerpostzegels, Kinderze
gels en niet te vergeten zegels 
voor diverse jubilea, waarvoor 
het aanbod altijd groot is. Ver
der blijken grote evenementen 
goed in de markt te liggen. Je 
zou je alleen kunnen afvragen 
of het rechtvaardig is dat Sail 
Amsterdam naar het zich laat 
aanzien op een vaste, vijfjaar
lijkse emissie mag rekenen. 
Al met al kunnen 'spontane' 
onderwerpen slechts beperkt 
aan bod komen, ook al omdat 
PTT strak vasthoudt aan een 
gemiddeld aantal zegels. Het 
is echt niet nodig iedereen zijn 
zin te geven, maar door het nu 
gehanteerde, nogal rigide sys
teem lijkt het er op dat PTT 
een gevangene van zichzelf 
wordt. 

De belangen van thematische 
verzamelaars mogen dan van 
ondergeschikt belang lijken, 
gelet op de nationale belangen 
lijkt een herijking van het be
leid het ovenwegen waard. 
Misschien een vreemde ge
dachte, maar zou de Europese 
eenwording in 1992 geen aan
leiding kunnen zijn die hero
verweging niet zo lang uit te 
stellen? 

In Icort bestek 
□ Een aantrekkelijk stempel is 
het bijzondere frankeerstem
pel (op machine PB6229), dat 
het Energiebedrijf voor Gronin
gen en Drenthe (EGD) in Gro
ningen dit voorjaar gebruikte: 
Spaarlampenactie 27 februari
15 april. 
□ In verband met de postzegel 
die op 2 oktober van dit jaar 

wordt uitgegeven ('150 jaar ra
tificatie van het Verdrag van 
Londen') wijs ik op het fran
keerstempel Limburg Provin
cies zonder Grens 18391989, 
dat al enige tijd in gebruik is op 
machines van de provincie en 
van nutsbedrijven in Limburg 
(zoals Limagas PB6204 in 
Landgraaf en Waterleiding 
Limburg PB9165 te Maas
tricht). De provincie (FR50031) 
gebruikte aanvankelijk het 
stempel zonder jaartallen, 
maar omstreeks februari 1989 
werd dat vervangen door een
zelfde stempel met de jaartal
len 18391989. Zo'n 'duo' is 
leuk, maar natuurlijk is de 
voorraad van de stempels zon
der de jaartallen beperkt! 
□ Engeland blijft stempels voor 
actuele thema's leveren. Van 
10 tot en met 24 juni was een 
stempel in gebruik met de 
tekst Drink wise 20 juni 1989. 
Van 27 mei tot en met 16 juni 
werd een stempel gebruikt met 
onder meer de tekst Less Fat 
Fortnight 

LESS FAT — 
ifeFORTNIGHT — 

5th18th 
June 1989 

□ Mteuverzamelaars moeten 
attent zijn op de frankeerstem
pels van nationale milieuorga
nisaties en instellingen, zoals 
de Nederlandse Stichting Ge
luidhinder te Delft. Machine 
FR26211 bevatte in januari het 
toepasselijke stempel Geluid
hinder  De NSG heeft iets te
gen lawaai... 
□ Ook de gemeente Zaanstad 
(FR23581) heeft een actueel 
frankeerstempel met de tekst 
Alcohol? Minder is beter!. 
□ Tussen de vele uitgiften ter 
gelegenheid van de tweehon
derdste verjaardag van de 
Franse Revolutie neemt de se
he van Jersey, verschenen op 
7 juli, een aparte plaats in. De 
reeks is toegespitst op 
Philippe D'Auvergne, eerder 
onderwerp van een serie uit 
1987. In Jersey Stamp Bulletin 
(nummer 68/25 april 1989) 
wordt nuttige achtergondinfor
matie verstrekt. 
□ In de DBZ van 9 juni 1989 
(89/12) besteedt de West
duitse filmspecialist Johan 
B.A. van Soeren aandacht aan 
de honderdste geboortedag 
van Charles Chaplin. Er is de 
laatste tijd een opmerkelijke fi

De NSG heeft 
iets teg^ lawaaL. 

D E L F T 
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P o s t b u s 381 
2600 AJ 

NEDERLAND 

latelistische aandacht voor zo
wel de sterren van het witte 
doek als voor die uit de pop
muziekwereld. Onze oosterbu
ren liet al vier bekende pop
sterren op postzegels figure
ren (Buddy Holly, Elvis Pres
ley, Jim Morrison en John Len
non), maar ook Grenada laat 
de megastars schitteren (Elton 
John, Bruce Springsteen, 
gfOodo/dTina Turner, Whitney 
Houston en Madonna). Mu
z/e/cverzamelaars hebben nu 
de kans bij de tijd te blijven! 
D In het interessante en ruim 
geïllustreerde artikel De Rot
terdamse metro is meerderja
rig in 'Philatelie' van februari 
miste ik de frankeerstempels. 
Metroverzamelaars kan wor
den geattendeerd op de fran
keerstempels van de Rotter
damse Elektrische Tram 
(RET). Vooral op frankeerma
chine PB5567 zijn interes
sante stempels gebruikt, bij
voorbeeld '15 jaar metro 9 fe
bruari 1983 Rotterdamse Elek
trische Tram'. 
□ Ierland is één van de landen 
die aantrekkelijke Loi^ezegels 
uitgeeft. De serie Love Stamps 
1989, die op 24 januari werd 
uitgegeven, maakt daarop 
geen uitzondering. Op de ze
gel van 24 p. zien we het van 
bloemen gevormde woord Gra 
(Keltisch voor 'liefde'). De ze
gel van 28 p. is interessant 
voor zowel verzamelaars van 
het thema Schilderijen als die 
van het thema Literatuur: afge
beeld is het schilderij The Son
net \/an William Mulready. 
□ Verzamelaars van het thema 
Aids attendeer ik graag op een 
tweetalig Zuidafrikaans Aids
stempel: we zien de kaart van 
Afrika en de tekst Voorkom 
VIGS/Prevent AIDS. Het 
stempel werd mij toegestuurd 
door de heer W.H. Hardijzer, 
P.O. Box 20106, 0005 Alkan
trant South Africa; lezers die 
belangstelling hebben kunnen 
zich tot hem wenden. 

ICENTJ 
FR 262111 
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Luchtpost Samenstelling: 
W. Dekker 
Postbus 33894 
2503 BD 's-Gravenhage 

KLM-vluchten 
Zoals in het meinummer van 'Philatelie' 
werd vermeld vloog de KLM op 2 juni voor 
het eerst naar Ottawa en Halifax, waarbij 
de laatste plaats werd aangedaan op de 
retourvlucht vanaf Ottawa. Voor beide 
plaatsen had de Nederlandse PTT een 
speciaal stempel vervaardigd. Er werd ge
vlogen met een B747-300, hetgeen in het 
stempel ook staat vermeld. Het toestel 
droeg de historische naam 'Dr. Albert 
Plesman'. 

DtEEflSTEKLMLIJWVmCHT 
MET DE BOEIWG ; 4 7 - 3 0 0 

©AMSTERDAMi-OTTAWA 
rjüüi'mï 

GEEERSTEKLMlIJWVLüCHT 
MEIDE BOEIWG ; 4 ; 3D0 

© AMSTERDAM-HALIFAX 
2"JD"NTÏ989 

Op 3 juni werd Amsterdam-Venetië (Tre-
viso) gevlogen. Deze dienst werd uitge
voerd met de Fokker-100 'Gerardus Jo-
hannis Vossius'. De Nederlandse 
posterijen zorgden voor een fraai bijzon
der stempel. De Italiaanse PTT wilde 
daarvoor niet onder doen en voorzag de 
stukken die op de retourvlucht Treviso-
Amsterdam werden vervoerd van het af
gebeelde bijzonder stempel. 

a m s t a r t l a n i 
> eerste 

kim 
A-J^ »ise 

KLIVI 

De aflevering van het allernieuwste toestel 
van de KLM, de Boeing 747-400, liep 
enige vertraging op. In verband daarmee 
werd de geplande eerste vlucht naar New 
York niet op 1 juni, maar op 7 juni uitge
voerd. Het toestel draagt (als men er voor 
staat) rechts de naam 'Atlanta' en links 
'City of Atlanta'. 

nRSlSCHCDUlFDHIGHT 
BOEING 747-400 

J U K E ) . I S I I 

KLMnovvJDütoh/UninM 
aUTwwNoad 

Vwk109n.B31( 

Over toekomstige eerste vluchten van de 
KLM verklaarde de president-directeur 
van de maatschappij dat men in de nabije 
toekomst hetzij zelf, hetzij via dochteron
dernemingen diensten wil gaan openen 
op Turijn, Florence, Bordeaux, Sevilla en 
Toulouse. 

Isacar-rally 
Op 3 juni jl. organiseerde het Isacar Co
mité Nederland een luchtvaartrally. Zo'n 
honderdtwintig deelnemers vlogen van de 
respectievelijke thuishavens naar het 
vliegveld Texel en vandaar naar Soester-
berg. Onder de deelnemers waren prins 
Bernhard, prins Willem-Alexander en mr. 
Pieter van Vollenhoven. Door diverse 
deelnemers werd ook post vervoerd. De 
PTT zorgde voor een speciaal stempel op 
de poststukken. 

P0S7VLUCHT TEXEL S O E S T E R B E H G ] 

1 S A 

^ ( T H " w CAR 
DE COCKSOORP 3 JUNI 19S9 | 

Ballonpost 
In het meinummer werd aangekondigd dat 
er in Nederland weer een ballonvaart met 
postvervoer zou plaatsvinden. De voor 
deze vaart aangeboden post werd op 20 
mei voorzien van het in hetzelfde nummer 
afgebeelde bijzondere poststempel. Een 
krachtige oostenwind maakte het opstij
gen van de heteluchtballon echter onmo
gelijk: de ballon zou zich binnen enkele 
minuten boven zee hebben bevonden. De 
vaart ging dus niet door, hetgeen met een 
extra stempel op de poststukken werd ver
meld. 

wegens 
weersomstandigheden 
ballonvaart 
niet doorgegaan 

Inzet Boeing 737 
De Hongaarse luchtvaartmaatschappij 
Maiev zette op 11 januari van dit jaar voor 
het eerst een Boeing 737 in op de lijn naar 
Amsterdam. Dat werd filatelistisch vastge
legd door een bijzonder stempel, dat op 
de vervoerde post werd geplaatst. Er werd 
in zwarte kleur gestempeld op de post 
Boedapest-Praag-Amsterdam, en in 
blauw op de post op het traject Praag-Am-
sterdam. Op de retourvlucht uit Amster
dam werd ook een zeer geringe hoeveel
heid post vervoerd; deze post kreeg het
zelfde stempel in rode kleur. 

Inzet IL 62 
Interflug, de luchtvaartmaatschappij uit de 
Duitse Democratische Republiek, vloog -
zoals ook in het aprilnummer van 'Philate
lie' werd vermeld - op 26 maart voor het 
eerst met een IL 62 tussen Berlin-Schöne-
feld en Amsterdam. De post die met deze 
vlucht werd vervoerd kreeg het afge
beelde stempel in blauwe kleur. Hetzelfde 
maatschappijstempel werd geplaatst op 
post, vervoerd op de retourvlucht vanaf 
Amsterdam, maar nu in rode kleur. 
Dit nieuwe toestel van Russische makelij 
werd door Interflug inmiddels op vele tra
jecten ingezet. De vervoerde post werd in 
die gevallen veelal voorzien van een ge
lijksoortig maatschappijstempel: zonder 
datum, zoals bijvoorbeeld op post voor 
Tunis: 

^^^1^ TÜNI8 
AMSTERDAM g^rMKruuc 

f p r v n f let BOEING 737 Pirst n i gh t 
I BUDAPEST- PRAHA-AMSTEFIDAIVI 
I MA e<''>''641 11.1.1989 

IL62 1989 

FokkeMOü 

ERSTFLUG IL62 
1989 

De Fokker-100 wordt een populair 
vliegtuig. Ook dat kan filatelistisch worden 
vastgelegd. In Wenen bijvoorbeeld kregen 

de poststukken die werden vervoerd op de 
eerste Siv/ssa/r-vlucht van een F-100 op 
de lijn Wenen-Genève (datum: 27 maart 
1989) een bijzonder stempel van de Oos
tenrijkse PTT. 
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Leverbaar Rusland 1988 
128 zegels, 8 blokken gebruikt 
100 Auto's 
200 Auto's 
300 Auto s/Voitures 
500 Auto'sA^oitures 
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 Dnehoeken 
200 Dnehoeken 
100 Groente/fruit 
200 Groente/fruit 
100 Godsdienst 
200 Godsdienst 
100 Hond/kat 
200 Hond/kat 
300 Hond/kat 
500 Hond/kat 
100 Kerstmis 
200 Kerstmis 
300 Kerstmis 
100 Klederdracht/ 

haardracht 
200 Klederdracht/ 

haardracht 
too Landkaarten 
200 Landkaarten 
400 Landkaarten 
100 Muziek 
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 RodeKnjis 
100 Raket/ruimtevaart 
200 Raket/ruimtevaart 
300 Raket/ruimtevaart 
500 Raket/ruimtevaart 

1000 Raket/ruimtevaart 
2000 Ruimtevaart 

100 Schepen 
200 Schepen 
300 Schepen 
500 Schepen 

1000 Schepen 
100 Schilderijen 
200 Schilderijen 
300 Schildenjen 
500 Schilderijen 

1000 Schilderijen 
2000 Schilderijen 
3000 Schilderijen 

100 Sport 
200 Sport 
500 Sport 

1000 Sport 
2000 Sport 
3000 Sport 

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

1000 Transport 
100 Uniformen 
300 Uniformen 
100 Vlaggen 
500 Vlaggen 
too 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 
185 Walt Disney 
290 Walt Disney 
400 Walt Disney 
200 Luchtpost 
500 Luchtpost 

1000 Luchtpost 
500 Wereld 

1000 Wereld 
2000 Wereld 

7,50 
20,— 
65,— 

too,— 
7,— 

11,50 
17,— 
35,50 
90,— 

300,— 
5,50 

11,50 
27,50 
62,50 

175,— 
300,— 
600,— 
1 7 5 , -
10,— 
25.— 

8,75 
2 0 , -

7.50 
15,— 
e — 

18,— 
35,— 
65,— 
7,— 

15 — 
35 — 

7,— 

16,— 
7 — 

15 — 
8 0 , -
7,— 

47,50 
9,— 

20,— 
35,— 

7,— 
19,50 
37,50 
85 — 

200,— 
7 — 

11 50 
55,— 
10,— 
2 2 , -
42,— 
10,— 
25,— 
9,— 
6 50 

11 50 
20,— 
40,— 
90,— 

300,— 
7,50 

11,50 
19.— 
45.— 

too.-
6 50 

14 — 
2 1 , -
27,50 
65,— 

165,— 
360,— 

7,— 
14,— 
26,— 
65,— 

165,— 
300,— 

7,60 
18,— 
36 — 
50,— 
14,— 
29,— 
75,— 
7,— 

30 — 
7,— 

45,— 
7,— 

11 — 
20 — 
46 — 

100 — 
7,— 

12,— 
40 — 

7.— 
14,— 
36.— 

125,— 
7,— 

14,— 
66,— 

too , -
7,— 

1 4 , -
55,— 
7,— 

22,— 
30 — 
44,— 
67,50 
950 

40 — 
110 — 

6 50 
11,— 
36,— 

5000 Wereld 
10000 Wereld 
20000 Wereld 

1000 Afnka 
2000 Afnka 
1000 AmenkaN/Z 
2000 AmenkaN/Z 
3000 AmenkaN/Z 
1000 Azië 
2000 Azië 
3000 Azië 
2000 BrilsAzië 
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 
4O0 Albanië 
500 Albanië 

1000 Albanië 

135,— 
300,— 
960,— 

90,— 
150,— 
60 — 

120 — 
200 — 

50,— 
100,— 
250 — 
1 8 5 -
400 — 
200,— 
450,— 

65,— 
300 — 
750 — 

2000 — 
too — 
160 — 
290,— 

14 — 
40 — 
60 — 
90 — 

360 — 
68 komplete senes 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 Allenstem 
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 Barbados 
100 Bahrein 
300 Bangladesh 
100 Bezet Polen 

11 ,— 
22 — 
60,— 

100,— 
25,— 
70,— 
12,— 
30 — 

135,— 
10,— 
37 50 

125,— 
300,— 

10,— 
20,— 

120,— 
10,— 
18,— 
40,— 
60 — 
96 — 

65 stuks 
125,— 
80,— 
33,— 
75,— 
34,— 
76 — 

168 Bezet Polen compleet 
general gouverne 
ment 600,— 

181 Bohemen en Moravie 
complete sets 

200 Beieren 
300 Brazilië 

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

1000 Brits West Indie 
200 België 
300 België 
500 België 

1000 België 
1500 België 

100 Belgische Kol 
500 Belgische Kol 

1000 Belgische Kol 
100 BeriijhWesl 
200 BeriijnWest 
300 BeriijhWest 
400 BeriijnWest 
500 BeriijnWest 
100 Bermuda 
100 Bhutan 
200 Bhutan 
300 Bhutan 
100 Burundy 

1000 Burundy complete 
series 

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

1000 Bulgarije 
1300 Bulgarije 

100 Burma 
200 Burma 
300 Burma 
too Canada 
200 Canada 
300 Canada 
400 Canada 
500 Canada 
600 Canada 
700 Canada 
800 Canada 
too Curacao/Ant 
200 Curacao/Ant 
300 Curagao/Ant 
400 Curacao/Ant 
too Cameroun 
200 Cameroun 
250 Cameroun 
100 Ceylon/Sn Lanka 

286 — 
180 — 
26 — 

400 — 
55,— 

325,— 
5 — 

24,— 
47 50 

150 — 
7,— 

11,— 
2 1 , — 
76 — 

226,— 
6 — 

46,— 
130,— 

15 — 
50 — 

115,— 
290 — 
475,— 

46 — 
16 50 
60 — 

110,— 
7 50 

200 — 
80 — 
33 50 
25,— 
45 — 
30 — 

4 50 
6 50 

26 — 
105,— 
130 — 
270 — 

16 — 
35,— 
95,— 

2 75 
6 — 

14 — 
30,— 
67,50 

146 — 
200,— 
250,— 

30 — 
85.— 

210.— 
400.— 

20 — 
56 — 

110 — 
6.— 

200 Ceylon/Sn Lanka 
300 
100 
200 
600 

Ceylon/Sn Lanka 
Cuba 
Cuba 
Cuba 

1000 Cuba compl series 
100 
200 
300 
5O0 

Chill 
Chill 
Chill 
Chih 

600 Chill 
500 

1000 
100 
200 
300 
100 
150 

China 
China 
Columbia 
Columbia 
Columbia 
Comoren Isl 
Comoren Isl 

200 Comoren Isl 
260 Comoren Isl 
200 
100 
200 
300 
400 
600 
100 

Costa Rica 
Ohaad 
Chaad 
Chaad 
Chaad 
Chaad 
Centraal Afrika 

250 Centraal Afrika 
200 Cape Verde 
100 Cyprus 
100 Dahomey 
200 
300 
100 
200 
100 
200 

1000 
1500 
2000 

100 
200 
300 
40O 
600 
600 
700 
800 
900 
200 
200 
100 
200 

Dahomey 
Dahomey 
Danzig 
Danzig 
DDR 
DDR 
DDR 
DDR 
DDR 
Denemarken 
Denemarken 
Denemarken 
Denemarken 
Denemarken 
Denemarken 
Denemari<en 
Denemarken 
Denemarken 
Djibouti 
Dominica 
Domin Rep 
Domin Rep 

400 Domin Rep 
500 

1000 
2000 
3000 
4000 

200 
300 
400 
500 
600 
800 

1000 
1200 
200 
300 
400 
600 
too 
200 
300 
400 

50 
too 
200 
100 
300 

1000 
too 
300 
500 
too 
200 

Duitsl incl DDR 
Duitsl incl DDR 
Duitsl incl DDR 
Duitsl incl DDR 
Duitsl inct DDR 
Duitsl West 
Duitsl West 
Duitsl West 
Duitsl West 
Duitsl West 
Duitsl West 
Duitsl West 
Duitsl West 
Duitsl 1875/32 
Duitsl 1875/32 
Duitsl 1875/32 
Duitsl 1875/32 
Duitsl 1933/45 
Duilsl 1933/46 
Duitsl 1933/45 
Duilsl 1933/45 
Duits Kol 
Equatonaal Guin 
Equatoriaal Guin 
Eritrea 
Equador 
Equador 
Egypte 
Egypte 
Egypte 
Engeland GB 
Engeland GB 

300 Engeland GB 
400 Engeland GB 
500 Engeland GB 
600 
700 

1000 
1000 
2000 
3000 
5000 
too 
200 
300 
400 
600 
600 
800 

1000 
too 
600 

Engeland GB 
Engeland GB 
Engeland GB 
Engelse Kol 
Engelse Kol 
Engelse Kol 
Engelse Kol 
Finland 
Finland 
Finland 
Finland 
Finland 
Finland 
Finland 
Finland 
Fiume 
Formosa 

100 Frankrijk 
200 Franknjk 
300 Franknjk 
600 
800 

1000 

Franknjk 
Franknjk 
Frankrijk 

120O Frankrijk 
1600 
2000 

200 
300 
500 

1000 
2000 
3000 
600O 

E 

Frankrijk 
Frankrijk 
Franse Kol 
Franse Kol 
Franse Kol 
Franse Kol 
Franse Kol 
Franse Kol 
Franse Kol 

IIJ AANKOOP 

19 — 
67,60 

6 — 
12 60 
27,50 

200 — 
4 — 
8,50 

18.— 
70.— 

100.— 
37.50 

100.— 
6.— 

12,50 
20,— 
40,— 
70,— 
90,— 

1 2 6 -
37,— 
15 — 
4 6 , -
90,— 

100,— 
190.— 
20.— 
90.— 

1 2 5 . -
25,— 
14,— 
50,— 
90 — 
65,— 

175,— 
3,25 
6 50 

65,— 
160,— 
300,— 

2,— 
4,75 

11 — 
29 — 
45 — 

125 — 
250,— 
500,— 
900,— 
40 — 

100,— 
9 — 

25,— 
85,— 
12,76 
34,— 

105,— 
2 8 0 , -
750,— 

10 — 
22,— 
37,50 
44,— 
85,— 

125.— 
200.— 
325.— 

26.— 
60 — 

110 — 
220 — 

36 — 
110 — 
2 7 5 , -
650.— 
275.— 

10.— 
26,— 
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,— 
6 0 -

5 — 
10 — 
18,— 
40,— 

100 — 
160 — 
215,— 
400,— 
676,— 

7,50 
15,— 
32 — 
65 — 

200 — 
300 — 
750 — 

BOVEN 

8000 
100 
200 
300 
400 
600 
800 
100 
100 
100 
50 

100 
100 
125 

Franse Kol 
Frans Guinee 
Frans Guinee 
Frans Guinee 
Frans Guinee 
Frans Guinee 
Frans Guinee 

1450 — 
10 — 
20,— 
30 — 
60 — 

100 — 
160 — 

Frans Equatonaal Afr 30,— 
Frans Guyana 
Frans Sudan 
Frans Polynesie 
Frans Polynesie 
Franse Zone 
(duits) 

100 Griekenland 
200 Griekenland 
500 Griekenland 
800 

1000 
50 

Griekenland 
Griekenland 
Guadeloupe 

100 Guadeloupe 
100 
100 
200 
100 
50 

100 
100 
100 
200 
500 
100 
200 
100 
200 
300 
500 

1000 
2000 
3000 

100 
200 
500 
600 
700 
100 
200 
300 
too 
200 
200 
300 
500 

1000 
2000 
200 
800 
100 
200 
300 
100 
500 
600 
700 
800 

1000 
50O 
100 
200 
400 
100 
200 
300 
400 
800 

1000 
300 
500 
600 
100 
200 

Guatemala 
Gabon 
Gabon 
Grenade/Gren 
Groenland 
Groenland 
Guinee Bissau 
Ham 
Haiti 
Haiti 
Honduras 
Honduras 
Heng Kong 
Heng Kong 
Hong Kong 
Hongarije 
Hongarije 
Honganie 
Hongarije 
Israël 
Israel 
Israel 
Israel 
Israel 
Ivoorkust 
Ivoorkust 
Ivoorkust 
Indo China 
Indo China 
Italië 
Italië 
Italië 
Italië 
Italië 
Italiaanse Kol 
Italiaanse Kol 
Ierland 
ledand 
ledand 
India 
India 
India 
India 
India 
India 
Indiase Staten 
Indonesië 
Irak 
Irak 
Iran/Perzie 
Iran/Perziè 
Iran/Perzië 
Iran/Perzië 
Iran/Perzië 
Iran/Perzie 
Indonesie/Kol 
Indonesie/Kol 
Indonesie/Kol 
Japan 
Japan 

300 Japan 
400 Japan 
200 
300 
500 

1000 
1500 

100 
600 
100 
200 
100 
300 
555 
50 

100 
200 
300 
100 
300 
400 
100 
300 
200 
300 
600 
100 
300 
300 
100 
200 
300 
500 
600 
700 
900 
100 
200 
300 
200 
100 
200 

DE ƒ 

Joegoslavië 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Jordanië 
Jordanië 
Kanaal Isl 
Kanaal Isl 
Korea Noord 
Korea Noord 
Korea Noord 
Korea Zuid 
Ken Ug Tan 
Ken Ug Tan 
Ken , Ug Tan 
Kuweit 
Kuweit 
Kuweit 
Laos 
Laos 
Libanon 
Libanon 
Libanon 
Libena 
Libena 
Libie 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Liechtenstein 
Liechtenstein 
Liechtenstein 
Midden Congo 
Malaya 
Malaya 

40 — 
8 0 , -
19,— 
45,— 
85 — 

200 — 
12,50 
30,— 

120,— 
220,— 
390,— 

20 — 
50,— 
10,— 
2 1 , — 
65,— 
12,50 
40,— 

226,— 
6 — 
8,50 

30,— 
155,— 

12,— 
32,50 
22,— 

176 — 
576,— 

10,— 
37,50 

160,— 
390 — 

7 — 
19,— 

105,— 
190 — 
340,— 

22 — 
65,— 

130,— 
20,— 
55,— 

5,60 
10 — 
24,— 
75,— 

600,— 
55,— 

400,— 
9,— 

50,— 
1 8 6 -

3,— 
30,— 
50,— 
75,— 

125,— 
320,— 
160 — 

4,— 
2 2 , -
65,— 

5,— 
12,— 
26 — 
40 — 

195,— 
300,— 

16,— 
40 — 
55,— 

4,— 
18,— 
27 50 
75 — 

4 — 
8,— 

19,— 
85,— 

280 — 
10,— 

360,— 
2 7 -
60 — 

4 25 
12,50 
35,— 

5 — 
7 — 

16,— 
45,— 
37,50 

165,— 
350 — 

6,— 
150 — 
25 — 
40,— 

140,— 
12,— 
60 — 

250,— 
950 

24 — 
40,— 

130,— 
200 — 
300,— 
750,— 

45,— 
120,— 
310,— 

70 — 
7,50 

11 ,— 
1 0 0 , - 5 % KORTING 

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

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

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

1000 Mongolië 
too Monaco 
200 Monaco 

60 Nederiand 
100 Nederland 
200 Nederland 
300 Nederland 
400 Nederland 
500 Nederland 
600 Nederland 
700 Nederland 
800 Nederland 

1000 Nederland 
1100 Nederiand 
1200 Nederland 
1300 Nederland 

100 Ned lndiëlot1949 
300 Ned lndietot49 
100 N Rodesia/Zambia 
75 Nyassaland/Malawi 

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

1000 Oostenrijk 
1200 Oostenrijk 
1500 Oostenrijk 
2000 Oostenrijk 

40 Opper Silezie 
60 Opper Silezie 
60 Opper Silezie 

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

too PapuaNw Guinea 
200 Papua Nw 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 
600 Polen 

1000 Polen 
2000 Polen 

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

1000 Roemenie 
2000 Roemenie 

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

1000 Rusland 
2000 Rusland 

52,50 
160,— 

10 — 

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

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

150 — 
58.— 

260 — 
460.— 

3 75 
9.50 

99 — 
220.— 
326 — 

16.— 
39.— 

0 76 
2 50 
6 50 

14 — 
27 50 
35 — 
70 — 

100.— 
160.— 
390.— 
650 — 
900 — 

1200 — 
10 — 

150 — 
40,— 
20,— 
42 — 
23 — 
67 50 
20,— 
90,— 

36 — 
100 — 
100,— 

4,— 
10,— 
23 — 

100,— 
230,— 
450,— 

4,50 
14,— 
36 — 
70 — 

2 9 — 
125 — 
220 — 
390,— 
876,— 

32 50 
100 — 
400 — 

23,— 
50 — 
98 — 

150 — 
5 — 

15 — 
26 50 
70,— 

220 — 
3 — 

35 — 
125 — 
17 50 

19 50 
41 — 

250 — 
225 — 
575,— 

3500 — 
85 — 

4 — 
12,50 
65,— 

270,— 
5,50 

27,50 
90,— 

6,— 
12,50 
25.— 
45.— 

165.— 
49.— 

120.— 
12.— 
30 — 
60.— 
16.50 
6 1 . — 

250 — 

3000 Rusland 
Rusland Jaargangen P J 
1959/77 
1978/86 p j 
19 

4 2 6 -

32.60 
40.— 
30.— 
45.— 

110 — 
320 — 

10 — 
65.— 

140.— 

100 Saar 
200 Saar 
300 Saar 
100 San Manne 
400 San Manne 
500 SanManno 
100 Spanje 
300 Spanje 
500 Spanje 
200 Sp kolonie 
300 Sp kolonie 
500 Sp kolome 
600 Syrie 
100 Sunname 
200 Sunname 
300 Sunname 
400 Suriname 
500 Suriname 
600 Suriname 
700 Suriname 
800 Sunname 
100 St Pierre 
100 Somalië Frans 
100 Senegal 
200 Senegal 
300 Senegal 
300 Singapure 
300 Thailand 
200 Tsjechoslow 
300 Tsjechoslow 
500 Tsjechoslow 

1000 Tsjechoslow 
2000 Tsjechoslow 

100 Turkije 
300 Turkije 
500 Turkije 

1000 Turt<ije 
2000 Turkije 

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 Triest 
100 United Arab Emir 
100 USA 
200 USA 
300 USA 
600 USA 
600 USA 
800 USA 

1000 USA 
50 Unjguay 

100 Uruguay 
200 Unjguay 
300 Uruguay 
400 Uruguay 
100 Valikaan 
200 Vatikaan 
300 Vatikaan 
400 Vatikaan 
500 Vatikaan 
600 Vatikaan 
100 Vietnam 
200 Vietnam 
100 Virgin eil 
100 Venezuela 
200 Venezuela 
200 Verenigde Naties UN 
325 Verenigde Naties UN 350 

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 
550 

13 — 
43 — 

300,— 
3 — 
9,— 

15,— 
76,— 

2 2 6 -
14,— 
23.— 
39.— 
85.— 

170.— 
2 9 0 . -

12.50 
3 1 . — 
65 .— 

110.— 
12 60 
30,— 
37,50 
50,— 

150,— 
90,— 

4 ,— 
5,75 

30,— 
70,— 

130,— 
1,25 
3 50 
7 50 

18,60 
35,— 

110 — 
200 — 
300,— 
600,— 

5,— 
l o 
g o , -
12,60 
35 — 

50 Württemberg 
100 Württemberg 
50 Wallis el 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 
600 Zweden 
600 Zweden 
800 Zweden 

1000 Zweden 
1200 Zweden 
1600 Zweden 

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

1000 Zwitserland 
1200 Zwitserland 
1400 Zwitserland 

P S De Koloniën zijn incl navolgstaten 
Alle samenstellingen zijn verschillende 
zegels incl types watermerken en vana 

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

170,— 
375,— 

1100 — 
4,— 
7,— 

15,— 
26 — 
38,— 
52,— 

135,— 
226 — 
320 — 
800,— 

70,— 
4,50 

16.— 
36.— 

110.— 
7.50 
550 

13.— 
25 — 

200-
270-
460-
850-

1750.-

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 samenstell ingen van landen is meestal mogelijk 

Ook abonnementen van de gefiele 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 inlichtingen 

Prijswijzigingen voorbehouden 

POSTZECELHANDEL ü. A. ü. 
Roemer Visscherstraat 114, 3132 EV Vlaardingen - Telefoon 010 - 4340085 - GIRO 1465772. 
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pos t f r i s o n g e b r plal<l<er, g e e n t e k e n m o o i g e b r 

T E K O O P : een grote stock ruim 100 
rondzendboekjes. Britse Gemenebest A tot Z. Heel mooi 
materiaal en veel kan ook los. Zowel directe verkoop als 
ook zichtzendingen zijn mogelijk, een tweede opgave van 
beschikbare zegels volgens Yvert: 
Nauru, 1 /11 x-12x-15//28x-29/32x-33/36x-37/45xx-46/53xx-54xx-55/68xx-69/ 
82xx-86/87xx-88/101 xx-102/04xx-105/110xx enz Gebruikt 37/45-46/53-55/ 
68-69/82-88/101 
Nevis, 5(x)-9x-12x-13x-23/26x-28x-29x Specimen, 30/42xx-43xx-44/47xx-46/ 
47axx boekje, 48/50xx-51/64xx-65/70xx idem 3 velletjes, enz Gebruikt 7-11-
13-20-26-15 
Niue: 80/89xx-102/05xx-107/116xx enz 
Norfolk, 1 /12XX-13/18xx-19/20xx-21 /22xx-23/24xx-25xx-26/44xx-45/47xx-
48xx-49xx-50xx-51xx-52xx-53/56xx-62/73xx-79/92xx enz Gebruikt 1/12-13/ 
18-26/44 ook los, 48-49-50-51 -52-53/56-79/92 enz 
Nw.Zeeland, 135/43x ook los, 144/17x-148/61 x-168x-169/74x-180/82x-186x-
187x188/89X-190X-191 x-192X-193/06X-207/09X-210x-285/94x-327/40x-
Lp 1x-2x-3x-4x-5x Service 65x-67x-86/96x Gebruikt, 20,20a-21-35-76-81-
82-137-139-139A-143-149-150-151 -155-172-173-175-190-240-250-252-
254-340-355A-400-401 Lp 1-2-3-4-5-6/8 
Postfris 207/09xx-227/31xx-232-233/35xx-236xx-240xx-256/57xx-258/59xx-
262/63xx-264/65xx- enz tot heden blok 1/2xx- 1/2axx-3/4xx-9/10xx 15/16xx-
19/20xx-23/24xx-27xx-30/31 xx-32/33xx-34/35xx-36xx-37xx-38xx 
Nyassaland, 12/19 ook los, 20x-21x-25x-26x-32-59/67-52/55x-95/96x-96/ 
99XX-100/03-106/20-121 /31 xx-132/43 
Ocean Indien (BIOT) 1 /15xx-16/30x-31 xx-32/35xx-36/38xx-39/42xx-43xx- 44/ 
47xx-48/49xx-50/53xx-54/56xx-57/58xx-59/62xx-78/81xx-82/85xx-86/89xx 
Papua-Nw-Guinea, 1/15xx-18/40xx ook los, 42/43xx-44/46xx-47/49xx-50/ 
52xx-53xx-54/55xx-56/57xx-58/61xx-62/72xx-73/76xx-77xx-78//79xx-80/82xx-
83/93xx-94/97xx-98/100xx-101/04xx-105/09xx-110/13XX-114/17XX-118/21XX-
122/25XX-126/29XX-130/33XX-134//37XX-138/51xx-153/56xx-160/63xx enz 
Gebruikt 1/15 ook los, 16/17-25-26-30-33-34-35-36-37-38-39-42/43-44/46-
47/49-58/61-72/72-73/76-83/92-138/52 enz volgens manco-opgave 
Rhodesia, 1/13 ook los, 19-24x-26x-31x-32x-33x-35x-36x-39/53 ook los 
Noord Rhodesia, 22/24xx-40/41x-42/45xx-53/57xx-59/72xx-73/86 
Rhodesia-Nyassaland, 1 /15xx-16/17xx-18xx-19/32xx-33/38xx-/39/40xx-41 / 
43xx-44/47xx-48xx-49/50xx Gebruikt 11 -12-13-14-15-31 -32-35-36-37-41 /43-
44/47-49/50 
Zuid-Rhodesia,21-22-23-24-31/34x-36/39xx-54/61xx-79/92xx-93/106xx107/ 
09XX-110/12XX-113XX-114XX-115/28xx-129xx-130/43xx-130A/43Axx-144/ 
47XX-148/51 xx-152xx-153xx-154/57xx-158/61 xx-162/65xx-166xx-166A/69xx-
170/72XX-173XX-174/77XX-178/81xx-182/95xx-196/99xx-200xx-201 xx-202/ 
07XX-208/11 xx-212XX-213/16xx-220/24xx-226/28xx-229/32xx-234/48xx-249/ 
52xx-253xx-254/59xx-260/63xx-264/65xx-266/68xx-269/73xx274/77xx278/ 
81 xx-282/87xx-288/93xx-294/97xx-300/14xx-315/20xx Blok 1 xx - Blok 2/4xx 
Gebruikt 69/70-72/76-78-90-91 -92-105-106-107/09-115/127 ook los-141 -
142-130A/143A ook los-144/47-148/51 -162/65-174/77-178/81 -196/99-194-
195-202/07-208/11 -212-234/48-254/59 
St. Helena, 51 x-711 (x)-811 x-12Vx-12Vlx-13lx-14llx-1711-18x-20/26x 27/28x-
29x-30x-31x-35/37x-38x-39/40-41/47x ook los, 51/52x-53/54x-5/57x-58x-59-
60x-61x-64x-68/73x-76x-78x-79/87x ook los, 89/92x-93/95x 96/109X-112/ 
13XX-122/34XX-135/37xx-138/40xx-141 /54xx 159xx 160/61 xx-170/73xx-174/ 
75xx-176/77xx-178/80xx-183/86xx187/90xx191/94xx-195/09xx-210/13xx 
enz Gebruikt 5-6-9-12-13-14-16-17-18-19-22-23-24-25-26-28-32-34-35-36-
37-39-40-114/17-122/34 
Tristan Da Cunha, 14/27xx-28/41-42/54xx-68xx-69/70xx-71/84xx-85/86xx-
89/92xx-93/96xx-97/98xx-99/00xx-101/03xx-104/07xx-109/12xx-113/15xx 
enz Gebruikt 1/12-14/27ookios, 28/41 ook los, 55/67-113-114-115-152 

Onze prijzen: dit is slechts een gedeelte van grote partij, om vlot te 
verkopen lage basisprijs 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 1000,-opdracht 12% korting 

Ook zichtzendingen per land, referenties opgeven a u b 

Nrs Yvert, aanbod geldig voorzover de voorraad strekt 
Postgiro271040 

J. H. ACKERMANN 
Rosendael 2-1121 HH Landsmeer - Tel. 02908-3966 

Postzegelltandel 'Blijdorp' een begmp in de 
postzegel«vereld, vraagt dringend te koop!! 
* Interessante verzamel ingen en partijen Nederland en Overzee 
* Verzamel ingen en parti jen West-Europa en andere landen 
* Parti jen frankeergeldige zegels Nederland en andere West-

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

Verenigd-Europa 
W I J kopen alti jd ä contant en durven, wat het betalen van pri jzen 
betreft, iedere concurrent ie aan i ' 
Geen aanbieding is ons te grootu 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 " 
W I J hebben een groot aantal tevreden klanten en wil len graag dat 
u er ook bij gaat behoren ' 

PostzegeUiande l 'Bl i jdorp' , Verhulstlaan 2, 
3055 WJ Rotterdam. Telf: 010-4226183 

ra . MflNlISKOWSKI 
Meer dan 70 jaar het vertrouwde adres 
om uw verzameling te completeren. 
Zowel voor de speciaalverzamelaar, 
de land- of motieifverzamelaar - be
handelen wij de mancolijsten binnen 
twee weken. 
Wij hebben een enorme voorraad van 
Nederland en Overzeese Gebiedsde
len, West-Europa en Oost-Europa en 
natuurlijk Israël, Japan, Australië en 
Nieuw Zeeland en Amerika en Zuid-
Afrika v.a. 1930. 
Verder een uitgebreid stock van 
Franse Koloniën hoofdzakelijk periode 
1935-1982, en Engelse Koloniën van 
1935 tot nu, ook andere buiten-Euro-
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. 070-605147 

SCHRIFTELIJKE VEILING POVEIA 
Onze 3-maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevaneerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten 

Tevens de veiling in Nederland met het grootste aanbod Postgeschiedenis 
STADSPOST met zeer veel zeldzaam en gezocht materiaal 

Een absolute 'must' voor elke Postgeschiedenis en Stadspost verzamelaar 

Overtuigt Uzelf van ons schitterende aanbod" 

Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieën 

Veillngschema 

maart 
juni 
september 
december 

Voor inlichtingen en 
GRATES catalogus' 

"POVEIA" 
Postbus 491 
9 4 0 0 A L A S S E N 
te l . 0 5 9 2 0 - 5 0 4 8 6 

POVEÊA: UW vertrouwen meer dan waard 
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Nieuwe 
uitgiften 

Samenstelling: 
Mevr. A.C. van der Haar-Amptmeijer 
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 
bladziide 223 

Europa 
ALBANIË 
14-11-'88. Tachtigste verjaardag van 
het congres van Monastir. 
60 q. Wapen en document. 
90 q. Opengeslagen boek en congres
gebouw. 
10-3-'89. Archeologie. 
30, 90 q., 2.10 L. 
5-4-'89. Folklore; de ballade 'Kostan-
din en Doruntina'. 
30,80 q., 1.-, 1.20 L. Vier verschil
lende afbeeldingen ontleend aan de 
ballade. 
10-5-'89. Flora. 
30 q. Aster albanicus. 
90 q. Orchis xpaparisti. 
2.10 L. Orchis albanica. 
3-6-'89. Belangrijke personen. 
30 q. Johann Strauss, jr., musicus 
(1825-1899). 
80 q. Marie Curie, natuurkundige 
(1867-1934). 
1.- L. Federico Garsia Lorca, dichter 
en toneelschrijver (1898-1936). 
1.20 L. Alben Einstein, natuurkundige 
(1879-1955). 

BELGIË 
Afbeelding melding 6/431. 
5-6-'89. Verkiezing Europees Parle
ment. 
13 F. Panorama van Brussel. 
12-6-'89. Tweehonderdste verklaring 
van de rechten van mens en burger 
(melding 6/431). 
13 F. met aanhangend vignet. Symbo
lische afbeelding (zegel: artikel 1 uit de 

verklaring in het Frans en Nederlands; 
gedeelte zegel en vignet met afbeel
ding van 'de schepping' van Michelan
gelo). 
26-6-'89. Toerisme. 

9 F. Tweemaal, a. Ferrières, ruïne 
van het kasteel van Logne; b. Izegem, 
de St. Tillokerk. 
13 F. Tweemaal, a. Antoing, het kas
teel van Antoing; b. Lokeren, de St. 
Laurentiuskerk. 

CYPRUS 
Afbeelding melding 6/431. 
7-7-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie. 
18 c. met aanhangend vignet. Zegel en 
vignet met symbolische voorstelling 
(wel één voorstelling, niet doorlopend; 
vignet met helft van menselijk hoofd in 
blauw/qroen en zegel met andere helft 
menselijk hoofd in oranje/rood). 

CYPRUS TURKS 
28-4-'89. Uitgiftedatum, aanvulling en 
afbeelding melding 5/359 'schilde
rijen': 

150 TL. Hotel 'Dervis Pa§a', Lef-
ko§a. 

400 TL. Herberg van de 'gelukspe-
lers' (karavanserai), Lefko|a. 

600 TL. Nieuwe moskee, Paphos. 
31-5-'89. Uitgiftedatum en aanvulling 
en afbeelding melding 5/359 'Europa-
CEPT* 1989': 

600 TL. Met poppen spelen. 
1000 TL. Vliegeren. 

DENEMARKEN 
15-5-'89. Frankeerzegel, type 'gol-
flijn'. 
Sore. 
15-6-'89. Honderdste verjaardag van 
het museum voor de landbouw. 
3.20 Kr. Landbouvrtrekker uit 1917. 
15-6-'89. Honderdste verjaardag van 
delPU*. 
3.40 kr. Plattegrond van de vergader
zaal van het Deense parlement. 
24-8-'89. Honderdste verjaardag van 
het Deense visserij- en zeeonderzoek. 
3.20 kr. Symbolische voorstelling 
(deel van viskotter E214 en zeekaart). 
24-8-'89. Tweehonderdste geboorte

dag van Bernhard Severin Ingemann 
(1789-1862). 
7.70 kr. Portret van deze dichter gete
kend door J.V. Gertner (1845/46). 

DUITSLAND BERLIJN WEST 
13-7-'89. Honderdste geboortedag 
van Ernst Reuter (1889-1953). 
100 Pf. Portret van deze politicus, die 
onder meer bekendheid verwierf tij
dens de blokkade van Berlijn (1948-
1949). 
13-7-'89. Internationale radiotentoon
stelling, Berlijn 1989. 
100 Pf. Gestileerde afbeelding (digitale 
techniek). 
13-7-'89. Frankeerzegels; serie 'vrou
wen uit de Duitse geschiedenis'. 
180 Pf. Lotte Lehmann (1888-1976); 
gevierd zangeres (sopraan) bij het 
stadstheatervan Hamburg, de Weense 
hof- en later staatsopera en bij de 'Me
tropolitan Opera' van New York. 
250 Pf. Louise van Pruisen (1776-
1810); koningin van Pruisen, huwde in 
1793 met de latere koning Frederik 
Willem III; moest na de slag bij de 
Jena vluchten naar Königsberg en Me
mel en trachtte tevergeefs gunstiger 
vredesvoorwaarden bij Napoleon I te 
verwerven. 
10-8-'89. Tweehonderdste geboorte
dag van Peter Joseph Lenné (1789-
1866). 

60 Pf. Portret van deze tuinarchitect 
met op de achtergrond stadsplan met 
groenvoorzieningen. 
10-8-'89. Honderdste geboortedag 
van Carl von Ossietzky (1889-1938). 
100 Pf. Portret van deze publicist en 
pacifist; in 1927 hoofdredacteur van 
'Die Weltbühne' (anti-militaristisch 
weekblad), in 1931 na publikaties over 
de illegale herbewapening gevangen 
genomen, amnestie in 1932, Nobel
prijs voor de vrede in 1936. 

DUITSLAND BONDSREPUBLIEK 
13-7-'89. Frankeerzegels; serie 'vrou
wen uit de Duitse geschiedenis'; zie 
onder Duitsland Berlijn West. 
13-7-'89. Tweehonderdste geboorte
dag van Friedrich List (1789-1846). 
170 Pf. Portret van deze politicus en 

econoom naar een lithografie van 
Kriehuber (1845); op de achtergrond 
locomotief met verschillende aanhang
wagens. 
13-7-'89. Honderdste verjaardag van 
het kunstenaarsdorp 'Worpswede' (in 
1889 vestigden zich schildersleerlin-
gen uit Düsseldorf en de latere profes
sor Frits Mackensen in Worpswede). 

60 Pf. Schilderij 'de zomeravond' 
van Heinrich Vogeler (1905). 
13-7-'89. Vijftigste sterfdag van de 
predikant Paul Schneider (overleden in 
het concentratiekamp Buchenwald op 
18 juli 1939). 
100 Pf. Portret van deze 'prediker van 
Buchenwald', één van de bekendste 
martelaren van de evangelische kerk in 
de strijd tegen het nationaal socia
lisme. 

DUITSLAND DEMOCRATISCHE REPU
BLIEK 
16-5-'89. Honderdste verjaardag van 
de oprichting van de 'Carl-Zeiss'-stich-
ting in Jena. 
Twee zegels met verbindend vignet. 
50 Pf. Interferentiemicroscoop JENA
VAL interphako. 
85 Pf. ZKM 01-250 C (twee coördina
ten meetapparatuur). 
Vignet. Portret van Ernst Abbe. 
16-5-'89.Tweehonderdvi)fentwintig-
ste geboortedag van beeldhouwer 
Gottfried Schadow (1764-1850). 
50 Pf. Prinses Luise (detail). 
85 Pf. Prinses Friederike (detail). 
23-5-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de inaugurele rede van Friedrich 
Schiller aan de 'Jena'-universiteit. 
Twee zegels met verbindend vignet. 
25 Pf. Titelpagina van de rede; vignet: 
borstbeeld van Schilleren handteke
ning; 85 Pf. gedeelte uit de rede. 
13-6-'89. Eerbetoon aan Christian 
Ludwig Brehm en Alfred Edmund 
Brehm. 
Blok met twee zegels. 
50 Pf. Portret van Alfred Edmund 
Brehm (1829-1884). 
85 Pf. Portret van Christian Ludwig 
Brehm (1787-1864); op het blok ver
melding van de namen en verschil
lende dieren. 
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FAERÖER 
5-6-'89. Sport, 'eilandspelen' 
200 ore Roeiwedstrijd 
350 ore Handbal 
600 ore Voetbal 
700 ore Zwemmen 

FRANKRIJK 
Aanvulling melding 6/431 'belangrijke 
personen van de Franse Revolutie' ze
gels met woarden van 2 20 F a Ma
dame Roland (1754-1793), b Camille 
Desmoulms (1760-1794), c Condor-
eet (1743-1794), d Kellermann 
(1735-1820) 
7-7-'89. Blok PHILEXFRANCE 89, toe
gangsbewijs voor de tentoonstelling 
Vier zegels van 5 - F Volledige tekst 
van de verklaring van rechten van 
mens en burger, verkoopprijs van 50 -
F 
17-7-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie en van de ver
klaring van rechten van mens en bur
ger 
Drie zegels (van 2 20 F ) in samen
hang met vignet Symbolische voor
stellingen van respectievelijk Liberte, 
Egalité en Fraternite, vignet met datum 
'14 juillet 1989, Paris' 
17-7-'89. Serie toerisme 
3 70 F Het kasteel 'Vaux Ie Vicomte' 
17-7-'89. 'Sommet de l'Arche' 
2 20 F Symbolische voorstelling met 
datum ('14-16 juillet 1989') 
28-8-'89. Serie 'toerisme' 
4 - F 'La Brenne' 
28-8-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie en van de ver
klaring van rechten van mens en bur
ger 
Strook met vier zegels van 2 50 F en 
vignet Zegels tekst van de verklaring, 
vignet '26 augustus, Versailles' 
Blokje met viermaal 5 - F Doorlopend 
beeld Tekst van de verklaring, em
bleem PHILEXFRANCE 89 
Zonder datum. Voorafstempelmgen, 
muziekinstrumenten 
I 39,1 79,2 90,4 84 F Respec
tievelijk harp, vleugel, trompet, viool 

GIBRALTAR 
28-4-'89. Vijftigste verjaardag van het 
'Gibraltar'-regiment (vroegere 'Gibral
tar Defence Force') 

4 p De haven/poortsergeant (met 
sleutels) 
22 p Regimentsviag en koninklijke 
vlag 
32 p De tamboer-majoor 
Blok met de zegel van 22 p en boven
dien 44 p (regimentswapen) 

GROOT-BRinANNIÉ 
4-7-'89 Industriële archeologie, be
roemde bouwwerken 
19 p 'Ironbridge'in Shropshire over 
de rivier de Severn 
27 p Tinmijn, St Agnes, Cornwall 
32 p Katoenmolens m New Lanark, 
Strathclyde 
35 p Aquaduct'Pontcysyllte'-aqua-
duct, Clwyd 
25-7-'89. Industriële archeologie 
Blok met de vier gemelde zegels, door
lopend beeld op de velrand, vermel
ding 'Stamp World London 90' 

HONGARIJE 
18-5-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de paardenfokkerij m Baboina 

3 - Ft Driemaal, in samenhang 
Respectievelijk O Bajan (zwart paard), 
officier van de stoeterij te paard, Gazal 
II (wit paard) 
23-5-'89. 'ART '89 internationaal 
festival van lichamelijk gehandicapten 
en kunstvrienden mei 1989 m Boeda
pest 

5 - Ft Kunstwerk met als titel 'ART 
'89' (gestileerde afbeelding van licha
melijk gehandicapten) 
31-5-'89. Bloemschikkingen 

2- ,3- ( tweemaal ) ,5- ,10-Ft Vijf 
verschillende bloemschikkingen 
1-6-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie 

5 - Ft Drie gestileerde vogels (vrij
heid, gelijkheid, broederschap) tegen 
rood-wit-blauwe achtergrond (Franse 
vlag) 
Blok van 20 - Ft Dezelfde afbeelding 
m groter formaat 
15-6-'89. Historisch monument 

3 - Ft Onlangs opgegraven kerk op 
de heuvel Magori bij het dorp Veszto, 
gebouwd door de familie Csolt in de 
tijd van de Arpadische koningen (mid
deleeuwen), bouwkundige tekening 
van de ruïne 
15-6-'89. Honderdvijftigste verjaardag 
van de fotografie 

5 - Ft Fotograaf met oude camera 
(zegel uitgevoerd in bruine tinten en 
met in ouderwets handschrift 'hon
derdvijftig jaar fotografie') 
20-6-'89 Oude Hongaarse molens 

2 - Ft Watermolen in Turistvandi, 
gebouwd m de 18e eeuw, gerenoveerd 
in 1965 

3-Ft Doorpaardekrachtaangedre
ven molen in Szarvas, 1863 

5 - Ft Windmolen m Kiskunhalas, 
eind 19e eeuw 
10-Ft Scheepsmolen bij de rivier 
Orava, de laatste m zijn soort 

ITALIË 
8-5-'89. Europa-Cept*, thema 'kinder
spelen' 
500 L Haasje-over 
650 L Verkleden 
750 L Zaklopen 
27-5-'89. Italiaanse folklore 
400 L Folkloristisch/religieus bloem-
schikfeest in Spello 
29-5-'89. Italiaanse scholen 
500 L De universiteit van Pisa 
3-6-'89. Verkiezing Europees parle
ment 
500 L Symbolische voorstelling 
(boom met als bladeren de Europese 
vlag en wortelend m de kaart van Eu
ropa) 
10-6-'89. Toensme 
500 L Viermaal Respectievelijk Spo-
torno, Grottamare, Pompei, Giardini 
Naxos 
Alle zegels met embleem 

JERSEY 
5-9-'89. 'Railway Steamers' (honderd
ste verjaardag van de 'Great Western 
Railway', introductie van passa-
giersdienst tussen Weymouth en de 
Kanaaleilanden) 
13,17, 27,32,35 p Respectievelijk 
St Heller, Caesarea II, Reindeer, Ibex, 
Lynx 

MALTA 
Afbeelding melding 5/360 
24-6-'89. Maltezer uniformen, III 

3 c Officier Maltezer veteranen, 
1815 
4 c Subalterne officier van het 

'Royal Malta Fencible'-regiment, 
1839 
10 c Soldaat van de'Malta Militia', 
1856 
25 c Kolonel van de 'Royal Malta Fen-
cible'artillerie, 1875 

MAN 
Afbeelding melding 5/360 

NOORWEGEN 
Afbeelding melding 6/432 
6-10-'89. Noorse schilderkunst Jakob 

Weidemann 
3 - kr Abstract schildenj 'impressies 
van het platteland'uit 1982 
Blok met vier zegels (doorlopend 
beeld) en handtekening van Weide-
mann uit 1989 
6-10-'89. Noorse Olympische gouden 
medaillewinnaars 
4 - kr Bjorg Eva Jensen (schaatsen, 
hardrijden) 
Blok met viermaal 4 - kr Bjorg Eva 
Jensen, Eirik Kvalfoss (biatlon). Bent 
Aunli, Anne Jahren, Inger Helene Ny-
bräten, Brit Pettersen (cross country 
skien vrouwen), Tom Sandberg (com
binatie) 

OOSTENRIJK 
24-5-'89. Dag van de postzegel 1989, 
toeslagzegel 
6 - -I- 3 - S Postvliegtuig van het type 
'Hansa-Brandenburg Cl' 
26-5-'89. Stad 'St Andra im Lavant-
tal' 650 jaar geleden gesticht 
5 - S Gezicht op de stad naar een gra
vure van Matthaus Merian 
1-6-'89. Honderdvijfentwmtigste ge
boortedag van Richard Strauss (1864-
1949) 
6 - S Portret van deze componist en 
dirigent 
8-6-'89. Honderdste verjaardag van de 
'Achenseebahn' 
5 - S Tandrad-stoomlocomotiefvan 
de 'Achenseebahn' in Tirol 
29-6-'89. Serie 'stichten en kloosters' 
17 -S AartsabdijSt Peter in Salz
burg 
30-6-'89. Honderdste verjaardag van 
delPU* 
6 - 8 Parlementsgebouw m Wenen 

POLEN 
31-3-'89. Frankeerzegel type 'Wawel'-
hoofden (uit hout gesneden hoofden 
afgebeeld op het plafond van de kamer 
van afgevaardigden in het kasteel op 
de 'Wawel'-heuvel in Krakov) 

20 - zl De Oosterse heerser 
April '89. Jachthonden 

15-z l Tweemaal a Ruwhange 
dashond, b Cockerspaniel 

20 - zl Tweemaal a Tsjechische 
'fousek pointer', b Welshterrier 

25-z l Engelse setter 
45 - zl Pointer 

3-7-'89. PHILEXFRANCE 89, postze
geltentoonstelling 
100 - zl met vignet m samenhang 
Vrouwenhoofd metfrygische muts 
versierd met rozet in de kleuren van de 
Franse vlag, tekst '1789 - Franse Re
volutie', vignet tentoonstellmgsem-
bleem 
Uitgegeven m vellen met achttien ze
gels en vignetten en als velletjes met 
twee zegels en twee vignetten met een 
toeslag van 70 - zl (bestemd voor de 
Poolse bond van postzegelverenigin
gen) 
16-7-'89. Het Poolse huis in Pultusk 
(ontmoetingscentrum voor m het bui
tenland wonende Polen die hun vader
land bezoeken) 
100 - zl Het Poolse huis, stadswapen 
van Pultusk en embleem 
21-7-'89. Onderzoek van de ruimte, 
twintigste verjaardag van de landing 
op de maan (ruimtevaarders Arm-
strono Collins en Aldrin) 
100-zl Ruimtevaarderopmaan, 
maan-module 
Blok met de 100-zl Op het blok 
maanoppervlak met voetafdrukken, 
wereldbol 

PORTUGAL 
22-5-'89 Transport, bijzondere ver
voermiddelen in Lissabon 
29 e Kabeltram'Bica'(1892) 

65 - e Elektnsche tram (1901) 
87 - e 'Carmo'-lift (de 'Santa Justa') 
m de Santa-Justastraat 
100 - e Dubbeldekkerbus (1947) 
Blok van 250 - e Veerboot op de rivier 
de Taag 
14-6-'89. Windmolens 
29 -, 60 -, 87 -, 100 - e Windmolens 
van verschillend type uit respectievelijk 
Ansiao, Santiago do Cacem, Afife, Cal-
das da Rainha 
7-7-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie 
Blok van 250 - e Trommelaar op zegel 
en doorlopend op blok 
7-7-'89. Portugese schilderijen uit de 
twintigste eeuw, IV 
29 -, 60 -, 87 - e 

ROEMENIË 
1-5-'89. Vijftigste verjaardag van de 
demonstrahemars tegen het fascisme 
vani mei 1939 
2 - L Symbolische voorstelling met 
datum '1 mei' 
Blok van 1 0 - L 
23-5-'89. BULGARIA 89, wereldpost-
zegeltentoonstelling in Sofia 
Blok van 10 - L Drie rozen, embleem 

SAN MARINO 
7-7-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie, tekeningen 
van Ro Marcenaro (illustrator van be
kende Italiaanse bladen) 

700 L De eed m de kaatsbaan 
1000 L De arrestatie van Lodewijk 
XVI 
1800L Napoleon 'de revolutie ben 
Ik' 

SOVJETUNIE 
Afbeelding melding 6/432 
14-4-'89 'Benng-Brug' (gezamenlijke 
expeditie van de Sovjetunie en de Ver
enigde Staten) 
10 k Embleem van de expeditie afge
beeld voor de vlaggen van beide 
landen routekaart Anadyr (schierei
land Chukot) m de USSR en Kotsebu 
Alaska (USA), tekst met vermelding 
'gezamenlijke Sovjet-Amerikaanse ex
peditie Bering-Brug' 
22-4-'89. Honderdnegentiende ge
boortedag van Lenin 
5k Dnemaal Op alle zegels sculptuur 
van Lenin (van G V Neroda, bevindt 
zich in het 'Lenin Centraal Museum') 
met afbeeldingen van nieuwe afdelin
gen van het museum in respectievelijk 
Kazan, Kuibyshev en Frunze 
24-4-'89. Lancering van het interpla
netaire station 'Phobos 
Blok van 50 k Station Phobos met pla
neet Mars (station genoemd naar de in 
1877 ontdekte satelliet van Mars) 
5-5-'89. Zeventigste verjaardag van 
het uitroepen van Hongaarse Radenre-
publiek(21 maart 1919) 
5 k Arbeider met op achtergrond Hon
gaarse vlag 

5-5-'89. Stad Volvograd 400 jaar gele
den gesticht (tot 1925 Tsaritsyn, tot 
1961 Stalingrad) 
5 k Standbeeld van vrouw met 
zwaard, op de achtergrond gezicht op 
Volvograd 
18-5-'89. Fauna, bijen 
5,10,20,35 k Respectievelijk dar 
bijenkorf, bijen, koningin bij raat met 
voedsters 
24-5-'89. Honderdvijftigste verjaarda 
van de fotografie 
5k Fotograaf met oud fototoestel op 
statief (links negatief, rechts positief 
afgebeeld) 

SPANJE 
5-5-'89. Europa-CEPT*, thema 'kin
derspelen' 
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40 P. Kegelspei. 
50 P. Tollen (priktol). 
95'89. Spaans voorzitterschap in de 
EEC* in de eerste zes maanden van 
1989. 
45 P. Europese vlag met naast de 
twaalf sterren enkele niet nader toege

lichte tekens 
205'89. EXFILNA89; postzegelten

toonstelling in Toledo. 
Blok met zegel van 20 P. Schilderij 'de 
heilige familie met Ste. Anna' van El 
Greco; op het blok embleem EXFILNA 
89 en het oude 'St. Johannes de Do

per'ziekenhuis (tentoonstellingsge

bouw). 

TSJECHOSLOWAKIJE 
11'89. Twintigste verjaardag van de 
Tsjechoslowaakse federatie. 
50 h. Zilveren herdenkingsmunt van 
500. Kcs, geslagen ter gelegenheid 
van de twintigste verjaardag van de 
grondwet van de Tsjechoslowaakse 
federatie. 
21'89. Rally ParijsDakar. 
50 h., 1., 2., 4. Kcs. Respectieve

lijk vrachtauto's LIAZ (tweemaal) en 
TATRA (tweemaal). 
93'89. Gedenkdagen/jaren van be

langrijke personen. 
50 h. Zesmaal. Respectievelijk Jean 
Cocteau (18891963), Charles Spen

cer Chaplin (18891977), Jawaharlal 
Nehru (18891964) met vermelding 
UNESCO*, Taras Grigorievich Shev

chenko (18141861), Jan Botto (1829

1881), Modest Petrovich Musorgsky 
(18391881). 
273'89. Oceaanschepen. 
50h.,1.,2.,3.,4., 5.Kcs. Res

pectievelijk Republika, Pionyr, Brno, 
Trinec, Oriik, Vltava. 
204'89. Veertigste verjaardag van de 
'jonge pioniers'. 
50 h. Jongen en meisje met rode sjaal; 
duiten bloemen; jaartallen 19491989. 
214'89. Kunstschatten van het natio

nale museum in Praag. 
10 Kcs. Tweemaal. Twee verschillende 
details ontleend aan 'feest van de ro

zenguirlandes' (schilder Albrecht Dü

rer, 14711528). 
Blok met de twee zegels; alle zegels 
met embleem van het nationale mu

seum. 
147'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie. 
5. Kcs. Blok. Oproerige menigte men

sen met vlaggen; embleem van de 
PHILEXFRANCE 89; jaartallen 1789

1989, drie gestileerde vogels (vrijheid, 
gelijkheid, broederschap). 
177'89. Bedreigde fauna in Tsje

choslowaklje. 

1. Kcs. Haliaeetus albicilla (met 
jong). 
187'89. Met uitsterven bedreigde 
diersoorten (amfibieën), WWF*. 
2., 3., 4., 5. Kcs. Respectievelijk 
Bombina bombina, Bombina va

riegata, Triturus alpestris, Triturus 
montandoni. 
298'89. Veertigste verjaardag van 
het Slowaakse gezelschap voor volks

kunst. 
50 h. Dansend paar in Slowaakse 
volksdracht; jaartallen 19491989. 
298'89. Vijfenveertigste verjaardag 
van de nationale opstand. 
1  Kcs. Drie strijders te paard in berg

gebied; brandende vlam; jaartallen 
19441989. 
49'89. Twaalfde biennale (tweejaar

lijkse tentoonstelling) van illustraties 
van kinderboeken, Bratislava. 
50 h. Illustratie van Hannu Taina (Fin

land). 
1. Kcs. Aleksander Aleksov (Bulga

rije). 
2. Kcs. Jürgen Spohn Zapadny (Ber

lijn). 
4. Kcs. Robert Brun (Tsjechoslowa

kije). 
Alle zegels met embleem IBBY. 
Blok met tweemaal 4. Kcs. Als de ze

gel; op het blok embleem en illustratie 
van Jury A. Vascenko (USSR). 
59'89. Giftige paddestoelen. 
50 h. Nolanea verna. 
1. Kcs. Amanita phalloides. 
2.Kcs. Amanita virosa. 
3. Kcs. Cortinarius orellanus. 
5. Kcs. Galerina marginata. 

TURKIJE 
154'89. Zijderupsteelt; toeslagze

gels. 
150 I 501. Van blad etende zijde

rups. 
600 H 1001. Gestileerde afbeelding 

van cocon. 
234'89. EuropaCEPT* 1989; thema 
'kinderspelen'. 

6001. Haasjeover. 
10001. 'Open the door headbezirgan' 
('witte zwanen, zwarte zwanen'). 
55'89. Veertigste verjaardag van de 
Raad van Europa. 

6001. Europavlag met getal 40 en 
rode pijl. 

VATICAAN 
136'89. Serie ecologie; fauna. 
100,150,200,350,500,700,1500, 
3000 L. Afbeeldingen ontleend aan het 
boek 'Histoire naturelle des oiseaux' 
van Eleazar Albin (1750); respectieve

lijk pagegaai, Picus viridis, Regulus 
cristatus en Regulus, Alcedo, Coc

cothraustes indica cristata, Pyrrhula 
pyrrhula, Vanellus vanellus, Anas 
querquedula. 

IJSLAND 
305'89. EuropaCEPT*; thema 'kin

derspelen'. 
21 kr. Aan het strand spelende kinde

ren (zeilbootjes, schelpen). 
26 kr. Hoepelen en stokpaardje rijden. 
276'89. Frankeerzegel. 
500 kr. Draak (figuur ontleend aan het 
wapen van IJsland). 

ZWEDEN 
228'89. Zweeds poolonderzoek; 
tweehonderdvijftigste verjaardag van 
de Zweedse Academie voor weten

schap (postzegelboekje). 
Twee stroken van elk drie zegels van 
3.30 kr. 
a. Drie afbeeldingen met onderzoek in 
het noordpoolgebied (middelste zegel 
met vermelding van 'koninklijke we

tenschapsacademie 17391989' en 
embleem). 
b. Drie zegels met afbeeldingen van 
onderzoek in het zuidpoolgebied (van 
links naar rechts pinguïn en schip, he

likopter en vastgelopen vrachtwagen, 
landmeten en vogel. 
228'89. Ondernemerschap in het ge

west Smaland (zuiden van Zweden); 
postzegelboekje. 
Twee stroken van elk drie zegels van 
2.30 kr. 
a. Produkten van de fabriek Varnamo 
(ligstoel), Älmhult (montagetoebeho

ren), Huskvarna (naaimachine). 
b. Afors (glas), Gnosjö (draad), Jön

köping (lucifers). 
228'89. Fauna; rolzegel. 
30. kr. Bubo bubo (berguil); bij de 
laatste landelijke telling 175 paren. 

Buiten Europa 
ALGERIJE 
255'89. Strijd 'antiacridienne'; 
sprinkhaan 'Pélerin'. 
1.Dh. 
16'89. Internationale dag van het 
kind; toeslagzegel. 
1. I 0.30 Dh. Kind zonder familie. 
217'89. Twintigste verjaardag van de 
eerste mens op de maan. 
2.90 en 4.Dh. 

ANTIGUA & BARBUDA 
De volgende landen geven een mini

omnibus 'preColumbiaanse samenle

ving/vijfhonderdste verjaardagsviering 
van de ontdekking van Amerika, 1992' 

uit: Antigua & Barbuda, Dominica, 
Grenada, Grenada/Grenadinen, Maag

deneilanden, St. Vincent/Grenadinen, 
Turks & Caicoseilanden; elke zegel met 
twee emblemen (vijfhonderdste ver

jaardag van de ontdekking van Ame

rika en'UPAE'= Postal Union of the 
Americas and Spain) en tekst 'vijfhon

derdste verjaardag van de ontdekking 
van Amerika/preColumbiaanse sa

menleving en gewoonten'. 
165'89. Miniomnibus 'preColumbi

aanse samenleving'. 
Strook met viermaal $ 1.50. Doorlo

pend beeld. De zweepdans van de Ara

wak. 
Blok van $ 6.. Op de zegel opper

hoofd van de Arawak; op het blok de 
dans van het opperhoofd. 
De volgende zeventien landen geven 
een speciale omnibus uit met als 
thema traditionele Japanse kunst en 
als tweede thema (alleen op het blok) 
'in memoriam Showakeizer Hirohito 
(1901 1989) en ter ere van keizer Aki

hito, Heiseitijdperk'; Antigua & Bar

buda, Bhutan, Dominica, Gambia, 
Ghana, Grenada, Grenada/Grenadi

nen, Lesotho, Maladiven, Marshallei

landen, Micronesië, Oeganda, Palau, 
Sierra Leone, St. Vincent, St. Vincent/ 
Grenadinen, Tanzania; in totaal 116 ze

gels en 40 blokken. 
Zonder datum. Omnibus 'Japanse 
kunst en Japanse keizers'. 
25,60 c., $ 1 .  , 4.(deel I). Prenten 
van Ando Hiroshige (17971858) met 
afbeeldingen van vogels. 
45, 50 c., $2. , 3.(deel II). Idem 
met afbeeldingen van flora. 
Twee blokken van elk $ 5.. 

ARGENTINIË 
275'89. Wereldkampioenschap 
lichte modelvliegtuigen. 

5. A. Model klasse IA (zweef

vliegtuig). 
5. A. Model klasse 1B 'motor a 

go ma'. 
10. A. Model klasse 1C met explo

siemotor. 
246'89. Vissen; toeslagzegels. 
10 I 5 A. Vijfmaal. Respectievelijk Di

plomystes viedmensis, Haplochiton 
taeniatus Jenyns, Percichthys trucha, 
Galaxias platei, Saimo fario. 
17'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie. 
10. A. Symbolische afbeelding met 
tekst 'alle mensen worden vrij en gelijk 
geboren'. 
15. A. De Franse vlag met Marianne. 
Blok van 25. A. Schilderij van Dela

croix 'de vrijheid die het volk leidt'; 
emblemen van '500 jaar ontdekking 
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van Amerika', 'ESPAMER', 'PHILEX-
FRANCE 89' 

ARUBA 
8-6-'89. UPUM989 
250 c Symbolische voorstelling met 
UPU-embleem 

BAHAMAS 
31-5-'89. Honderdvijfentw/intigste ver
iaardag van het Rode Kruis 
10 c Rode-Kruispersoneel geeft in
structie 'veilig zwemmen' 
$ 1 - Portret van Henri Dunant, slag 
bi) Solferino 

BAHRAIN 
15-6-'89. Fauna, kamelen 
Twaalf zegels van 150 f Twaalf ver
schillende afbeeldingen van kamelen 
met en zonder berijders en drijvers 
Twee blokken met elk zes zegels van 
150 f a Kamelen met berijders en 
drijvers, b kamelen. 

BARBADOS 
20-3-'89. Vijftigste verjaardag van de 
commerciële luchtvaart 
25 c 'Leeward Islands Air'-transport 
65 c 'Pan American' 
75 c Concorde van 'British Airways' 
$ 2 - Vrachtvliegtuig van 'Caribbean 
Air' 
Blok van de vier waarden 
19-7-'89. Dnehonderdvijftigste ver
jaardag van het parlement 
25 c HUIS van afgevaardigden 
50 c De voorzitter 
75 c Het parlementsgebouw 
$ 2 50 Koningin Elizabeth II 
Blok van de vier waarden. 

BENIN 
24-4-'89. Honderdste verjaardag van 
de Eiffeltoren 
190 F 
7-7-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie/PHILEX-
FRANCE 89 
190 F 
Zonder datum. Op- of overdruk 
15 F Aanbidding door de dne konin
gen 

BHUTAN 
Juni '89. Zestigste verjaardag van 
Mickey Mouse, filmposters van Walt 
Disney 
1,2,3,4, 5,10,50 ch , 10,15, 20, 
25,30 nu Filmposters respectievelijk 
Mickey Mouse (1930), 'Barnyard 
Olympics' (1932), 'Society Dog Show' 
(1939), 'Fantasia' (1940), 'The Mad 
Dog' (1932), 'A Gentleman's Gentle
man' (1941), 'Symphony Hour' 
(1942),'The Moose Hunt'(1931), 
'Wild Waves' (1929), 'Mickey in Ara
bia' (1932), 'Tugboat Mickey' (1940), 
'Building a Building'(1933) 
Twaalf blokken van 25 nu Respec
tievelijk 'The Mad Doctor' (1933), 'The 
Meiler Drammer' (1933), 'Ye Olden 
Days' (1933), 'Mickey's Good Deed' 
(1932),'Mickey's Pal Pluto'(1933), 
'Trader Mickey' (1932), 'Touchdown 
Mickey' (1932), 'Steamboat Willie' 
(1928), 'The Whoopee Party' (1932), 
'Mickey's Nightmare' (1932), 'The 
Klondike Kid' (1932), 'The Wayward 
Canary' (1932) 
Zonder datum. Omnibus 'Japanse 
kunst en Japanse keizers' (zie Antigua 
& Barbuda) 
Serie van twaalf zegels en twaalf blok
ken met afbeeldingen ontleend aan de 
klassieke verzameling 'one hundred fa
mous views of Edo' van Ando Hiros-
hige (1797-1858) 

BOLIVIA 
2-2-'89. Vijftigste verjaardag van 'Ra
dio Fides' 
0 80 Bs Microfoon met 'Radio Fides' 
en embleem van de orde der Je
zuïeten 
9-2-'89. Boliviaansgeld, munten 
1 - Bs Voor- en achterzijde van een 
gouden munt uit 1852 
17-2-'89. Flora en emblemen van 
grote evenementen 
O 50 Bs Orchidee, embleem van de 
'BULGARIA 89'-postzegeltentoonstel-
ling 
O 60 Bs De nationale bloem Kantuta, 
embleem wereldvoetbalkampioen-
schap ITALIA 90 
0 70Bs Heliconiahumilis, embleem 
Olympische winterspelen, Albertville 
1992 
1 - Bs Hoffmanseggia, embleem 
Olympische zomerspelen, Barcelona 
1992 
2 - Bs Puya raymondi, embleem 
Olympische zomerspelen, Seoul 1988 

BRAZILIË 
6-5-'89. Honderdste verjaardag van 
het militair college m Rio de Janeiro 
O 50 Cz Voorgevel van het college, 
borstbeeld van de oprichter van het 
college, Tomas Coelho 
5-6-'89. Flora, natuurbehoud 
O 50,1 -, 1 50 Cz Respectievelijk Pa-
vonia alnifolia, Worsleya rayneri, Heli-
coniafarmosa 
7-6-'89. Honderdvijftigste geboorte
dag van Tobias Barreto de Meneses 
(1839-1889) m Rio Real, staat Ser-
gipe 
O 50 Cz Portret van deze schrijver en 
jurist, het 'Pedro ll'-plein (plein van de 
Jezuietenschool), kerken klooster 
('Recife'-school voor rechtenstudie) 
27-6-'89. Twintigste verjaardag van 
'TV Cultura' 
O 50 Cz Twee beeldschermen. Imker 
met afbeelding van logo 'Cultura 20 
Anos' en rechter met beeld van het 
jeugdprogramma 'Revistinha' (onder
scheiden met de 'APCA'-prijs 1988 
van de 'Sao Paulo Association of the 
Art Critics') 
28-7-'89. Dag van de postzegel/BRA-
SILIANA89 
Blok van 5 - Cz 

BURKINA FASO 
Aanvulling melding 4/218 'FESPACO' 
emissie betreft 'Festival Panafricam Ci
nema' 
10-4-'89. Nieuwe uitgiftedatum mel
ding 5/361 'strijd tegen SIDA*' 
24-5-'89. Nieuwe uitgiftedatum en 
aanvulling melding 6/433 'tweehon
derdste verjaardag van de Franse Re
volutie' 
150 F Schilderij van David 'de eed m 
de kaatsbaan' 
200 F De bestorming van de Bastille 
(Thevenin) 
600 F Rouget de Lisie zingt 'de Mar
seillaise' (Pils) 
Alle zegels met embleem van viering 
Franse Revolutie en PHILEXFRANCE 
29-5-'89. Dertigste verjaardag van de 
'Conseil de l'Entente' 

75 F 

CANADA 
5-5-'89. Frankeerzegels, Canadese ar
chitectuur 
$ 1 - De 'Runnymede'-openbare bi
bliotheek in Toronto (architect John 
M Lyle, gebouwd m l 929-1930) 
$ 3 - Spoorwegstation m McAdam, 
New Brunswick (architect Edward 
Maxwell, ± 1900) 
23-6-'89. Canadadag, pioniers van de 
fotografie 

38 c Viermaal In samenhang 
a William Notman (1826-1891) 
b Alexander Henderson (1831-1913) 
c Jules-Ernest Livernois (1851-
1933) 
d W Hanson Boorne (1859-1945) 
Alle afbeeldingen met door de foto
graaf gemaakte foto 
29-6-'89. Meesterwerken Canadese 
kunst, II, (eerste zegel 20-5-'88 'de 
jonge lezer'), opening van het nieuwe 
Canadese 'Museum of Civilization' m 
Ottawa) 
50 c Ceremoniële hoofdband gedra
gen door het opperhoofd van de 
'Tsimshian'-Indianen 
30-6-'89. Pakje met zelfklevende post
zegels ('Quick Sticks') 
Twaalf zegels van 38 c met een ver
koopprijs van $ 5 - Canadese vlag 
7-7-'89. 'De magie van het woord', 
dichters 
38 c Tweemaal In samenhang a 
Louis-Honore Frechette (1839-1909), 
b Archibald Lampman (1861-189) 
4-8-'89. Paddestoelen 
38 c Viermaal Respectievelijk Clavuli-
nopsisfusiformis, Boletus mirabilis, 
Cantharellus cinnabannus, Morchella 
esculenta 
Blok met de vier zegels 

CENTRAALAFRIKAANSE REPUBLIEK 
7-7-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie/PHILEX-
FRANCE 89 
200 en 300 F In samenhang, blok van 
500 F 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
Afbeelding melding 6/433 
18-5-'89. Onderzoek naar nationale 
welvaart/welstand 
3 - Symbolische voorstelling (het eer
ste onderzoek ncht zich op de econo
mische sector) 
7-6-'89. Chinese klassieke poëzie, V, 
Ch'u Ts'u, geliefde dichtregels 
3 -, 7 50,12 -, 16 - Dichtregels res
pectievelijk LI Sao, Chiu Ko, shao ssu 
ming, Chiu Chang, che chiang, Chiu 
Pien 
16-6-'89. Aanvullende waarden fran
keerzegels, type 'den, bamboe en ker
sebloesem' 
1 - en 2 -
27-6-'89. Transport, 'de onder
grondse' ('Western railway' werd on
dergronds gebracht om de ontstane 
drukke verkeerssituatie bovengronds 
te vermijden) 
3 - en 16 - Twee verschillende afbeel
dingen van de metro (met tremen) 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
Afbeelding en correctie melding 6/433 
'negentigste geboortedag van Ou Qui-
bai' moet zijn Qiubai 
5-12-'88. Internationale vrijwilligers-
dag 
20 f Gestileerd hart 
20-12-'88. Fauna 
8,40 f Elephurus davidianus 
25-12-'88. Flora, orchideeën 
8 ,10 ,20 ,501 , blok van 2 Yuan 
5-1-'89. 'Jisi'-jaar (jaar van de slang) 
8 f Gestileerde gebloemde slang 
1ü-3-'89.'Folk houses' 
1 30 Yuan Huisin Qinghai 
1 60 Yuan HuisinGuizhou 
25-3-'89. Schilderij op zijde afkomstig 
uit de 'Han'-tombe no 1 m Mawang-
dui, Changsha 
8, 20, 30 f Dne verschillende details 
7-4-'89. Preventie en behandeling van 
kanker 
8,20 f Respectievelijk kreeft (cancer), 
stralenbundel op menselijk lichaam 
4-5-'89. Zeventigste verjaardag van de 
'4 mei'-bewegmg 

8 f Relief 
1-6-'89. Veertigste verjaardag van de 
internationale dag van het kind en van 
het tiende internationale jaar van het 
kind, toeslagzegels 
8 -I- 4 f Viermaal Respectievelijk 
'mijn goede vnenden', 'hallo pinguïn', 
'mijn vogel', 'spelen met bal' 
29-6-'89. Honderdste verjaardag van 
delPU* 
20 f Symbolische voorstelling (we
reldbol met duiven, jaartallen 1889-
1989) 

COCOS (KEELING) EILANDEN 
19-7-'89. Vijftigste verjaardag van de 
eerste verkenningsvlucht van de lucht-
route over de Indische Oceaan 
39, 70 c , $ 1 -, 1 20 Respectievelijk 
portret van kapitein P G Taylor, de 
'Guba II' met bemanning, 'Guba II' op 
'Direction Island', met uitgegeven Au
stralische zegel van 5 Sh (ter gelegen
heid van de eerste vlucht) 

COLOMBIA 
11-4-'88. Postzegeltentoonstelling m 
Bolivia 
70 P Symbolische voorstelling met 
'Bogota 450 jaar' 
7-10-'88. Goudsmeedwerk uit het 
goudmuseum m Bogota 
80 P Votiefbeeldje 
90 P Vrouwenfiguurtje, Quimbaya 
23-11-'88. Kerstmis 1988 
40 P Vrouw met drie kinderen, ster 
29-11-'88. Fauna, zoogdieren 
40 P Tnchechus manatus (zeekoe) 
6-12-'88. Fauna, vogels 
45 P Craxalberti 
27-12-'88. 'Andres Bello'-semma-
rium 
115 P Het seminarium 
3-5-'89. Vijfentwintigste verjaardag 
van 'ADPOSTAL' (Admmistracion Pos
tal Nacional) 
45 P Embleem 

COMOREN 
27-12-'88. Tremen 
75,125, 500, 600, 750,1000 F , blok 
van 1000 F 
15-3-'89. Fauna en scouting 
75,125,500,600, 750,1000 F, blok 
van 1000 F 
10-4-'89. Olympische kampioenen Se
oul 1988 
Een waarde 

CONGO 
21-4-'89. Uitgiftedatum melding 6/433 
'tiende verjaardag van de 5 februaribe-
weging' 
19-5-'89. Veertigste verjaardag van de 
verklaring van de rechten van de 
mens 
120 en 350 F 
15-6-'89. Voorronden wereldvoetbal-
beker ITALIA 90 
75,120, 500,550 F Vier verschil
lende spelmomenten met op de ach
tergrond respectievelijk de steden 
Ban, Rome, Florence, Napels 
22-6-'89. Belangnjke gebeurtenissen 
in 1989 
300 F Tweehonderdste verjaardag van 
de Franse Revolulie/PHILEXFRANCE 
89 
400 F Honderdste verjaardag van de 
Eiffeltoren/PHILEXFRANCE 89 
400 F Tweemaal Twintigste verjaar
dag van de eerste mens op de maan 

DJIBOUTI 
Aanvulling melding 6/433 'Francolm' 
emissie betreft een vogel 
17-5-'89. Wereldtelecommunica-
tiedag 
150 F 
12-6-'89. Flora 
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Roelof Hartstraat 50-52, 1071 VL Amsterdam, Telefoon 020-662 44 90 
INKOOP - V E R K O O P - TAXATIE - BEMIDDEL ING 
UITGEBREID ASSORTIMENT, KENNIS EN KWALITEIT V A N DE G E H E L E W E R E L D 

De Apeldoornse 
Postzegelliandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 

Collecties en restantverzamelingen 
van diverse landen tegen 
aantrel<l<elijke prijzen. 

Korenstraat 104-7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055) 2154 26-Giro 1945222. 
Onze winkel is dagelijics geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

NIEUW! Sandafayre 's 60 pagina's tellende schrif
telijke veilingcatalogus (2.500 kavels), ledere 

vier weken direct vanuit Engeland. Brengt u nieuwe mogelijkhe
den: bneven, collecties, gemengde partijen, keuze in ge
specialiseerde stukken en meer. Ongeveer een miljoen gulden. 

Sandafayre Ltd. (Dept. NL.) 
S 09-44-0565 53214 Knutsford, Cheshire, WA 16 6 EH Engeland 

# 

zoj uist verschenen: 
DUITSLAND CATALOGUS 
1989/90 in kleur ƒ 27,50 
OOST EUROPA CATALOGUS 
1989/90 ƒ 5 5 , -
eind augustus verschijnt de 
WEST EUROPA CATALOGUS 
1989/90 ƒ 8 8 , -
opnieuw werden diverse 
verbeteringen en uitbreiding van 
informatie gerealiseerd. 

import: a u f d e r h e i d e oude woudenbergse zandweg 4 
3707 AN Zeist, tel. 03404-24800 

MICHEL 
Briefmarken Katalog Deutschland 1989/90 

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 
10 X per jaar vervaardigen wi) lijsten waann we de in de afgelopen penode 
versehenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele vKereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
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 

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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25 F. Calotropis procera. 
7-7-'89. PHILEXFRANCE 89 - postze
geltentoonstelling. 
120 F. 
14-7-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie. 
500 F. 

DOMINICA 
20-3-'89. Olympische winnaars gou
den medailles; opdrukken op melding 
3/215/217/'87 'Olympische zomerspe
len, Seoul'. 
45, 60 c , $ 1.- , 3.-. Opdruk van res
pectievelijk 0. Heuckrodt DDR kanoën, 
N.Y. Choo Zuid-Koreataekwondo, Y. 
Xu China schoonspringen, V. Artemov 
USSR brugoefening. 
Blok van $ 5.-. USSR verslaat Brazilië 
met 3-2 (penalties) na gelijkspel van 
1-1. 
8-5-'89. Mini-omnibus 'pre-Columbi-
aanse samenleving' (zie Antigua & 
Barbuda). 
20,35 c , $ 1.-, 3.-. Respectievelijk 
kanoën, schieten met pijl-en-boog, 
bouwen van kano, wapengevecht. 
Blok van $ 6.-. Op de zegel traditionele 
dans, op het blok stamhoofd en tatoe
ages. 
Zonder datum. Omnibus 'Japanse 
kunst en Japanse keizers' (zie Antigua 
& Barbuda). 
10,45 c . , $ 1 . - , 4.-(deel I). Schilde
rijen van personen van Yokoyama Tai-
kan (1868-1958). 
20, 60 c., $2 . - , 3.-(deel II). Werk 
met twaalf panelen 'rode esdoornbla-
deren' op vier zegels van Yokoyama 
Taikan. 
Twee blokken van elk $ 5.-. 

EGYPTE 
14-3-'89. Metro in Cairo. 
5 P. Trein. 
1-4-'89. Frankeerzegels, luchtpost. 
20,25,45, 50 P. Kunstnijverheid. 
Mei '89. Festivals 1989 ('Eid El-Fitr El 
Mobarak' = de gezegende Bairam). 
5 P.'Ramadan'-lantaarn tegen decora
tieve achtergrond. 
Juni '89. De eerste Arabische Olympi
sche viering (24-27 mei 1989); sport. 
5 P. Ruitersport, voetbal, schermen, 
speerwerpen, tennis en hardlopen. 

ETHIOPIË 
Afbeelding melding 6/433. 
16-6-'89. Ethiopisch handschrift; ont
wikkeling van schrijfbenodigdheden. 
0,05, 0,10, 0,20, 0,75, 0,85 Birr. 
Respectievelijk prepareren van dieren
huid (geit, gazelle), maken van inkt, 
vervaardigen van pennen, snijden van 
penpunt, boekbinden. 

GABON 
19-12-'88. Kerstmis 1988. 
200 F. 
6-3-'89. Nieuwe uitgiftedatum melding 
4/281 'olie-installatie Rabi Kounga'. 
20-3-'89. Inheemse spelen. 
100 F. 
17-4-'89. Fauna van Gabon. 
100,175, 200,500 F.; blok van 975 F. 
17-5-'89. Nieuwe uitgiftedatum mel
ding 6/433 'wereldtelecommunica-
tiedag'. 
14-7-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie. 
500 F. 

GAMBIA 
6-4-'89. 'Mickey door de jaren heen'. 
Negen zegels van 2.- D. Negen ver
schillende afbeeldingen met ontwikke
ling van Mickey Mouse in de periode 
van 1928 tot 1988. 
Blok van 15.- D. Viering zestigste ver
jaardag van Mickey Mouse. 
24-4-'89. Fauna; vogels. 
20. 60, 75 b . ,1 . - , 2.-, 5 - , 10.-, 12 -
D. Respectievelijk Chrysococcyx cu-
preus, Malanotus blanchoti, Balearica 
pavonina, Sagittarius serpentarius, 
Tockus erythrorhynchus, Nectarina 
superbe, Athene noctua, Terathopius 
ecaudatus. 
Twee blokken van elk 15.- D. a. 
Lagonosticta senegala (op de zegel), 
op het blok Lybius torquatus, Parus 
major, Uraeginthus bengalus; b. Stru-
thio camelus. 
15-5-'89. Fauna; vlinders. 
50,75 b., 1.-, 1.25,5.-, 10.-, 12.-, 
15.- D. Respectievelijk Papilio antima-
chus, Euphaedra neophron, Aterica ra-
bena, Salamis parhassus. Precis rha-
dama, Papilio demodocus, Charaxes 
etesippe, Danaus formosa. 
Twee blokken van elk 15.- D. a. Eup
haedra ceres (op de zegel), op het blok 
twee herten; b. Cymothoe pluto (op de 
zegel), op het blok twee nijlpaarden. 
Zonder datum. Omnibus 'Japanse 
kunst en Japanse keizers' (zie Antigua 
& Barbuda). 
50b.,1.-,5.-, 10.-D. (deel I). Pren
ten van Ando Hiroshige (1795-1858).. 
75 b., 1.25,2.-, 12.-D. (deel II). 
Prenten van Hokusai. 
Twee blokken van elk 15.- D. a. Prent 
van Hiroshige; b. prent van Shige-
nobu. 

GHANA 
Afbeelding melding 4/281. 
Zonder datum. Omnibus 'Japanse 
kunst en Japanse keizers' (zie Antigua 
& Barbuda). 
20,60,125,300 Cs. (deel I). Portret

ten van respectievelijk Fujiwara-no-Ta-
kanobu (1142-1205), Bokusai, onbe
kende kunstenaar uit de 'Kyoto'-afde-
ling van de 'Kano'-school, onbekende 
kunstenaar uit de 'Kamakura'-periode. 
125,150,200,300 Cs. (deel II). Por
tretten van respectievelijk Watanabe 
Kazan (1793-1841), Ogata Korin 
(1658-1716), onbekende kunstenaar 
uit de twaalfde eeuw, Hokusai. 
Twee blokken van elk 500 Cs. a. Por
tret van de hand van Fujiwara-no-No-
buzane; b. Fujiwara-no-Goshin uit de 
veertiende eeuw. 
Zonder datum. Overdrukken. 
Vier zegels met overdrukken van 20.-, 
50.-, 80.-, 100.- Cs. op frankeerze
gels Ashantigewicht, schorpioen; He-
michramis fasciatus (vis), tweemaal; 
Haemanthus rupestris (bloem); 50.-
Cs. op 'kade no. 2. Tema Harbour'; 
60.- Cs. op Coracias naevia (vogel), 
100.-Cs. op'haas'. 

GRENADA 
6-4-'89. Olympische medaillewinnaars 
Seoul 1988. 
10, 25, 45, 75 c., $ 1 . - , 2.-, 3.-, 4.-. 
Respectievelijk Jackie Joyner-Kersee 
(USA, verspringen), Steffi Graf (West-
Duitsland, tennis). Peter Rono (Kenia, 
hardlopen), Greg Barton (USA, ka
noën), Italiaanse vrouwenteam (scher
men). Kristin Otto (Duitse Democrati
sche Republiek, zwemmen), Holger 
Berendt (Duitse Democratische Repu
bliek, turnen), Japans duet (syn-
chroonzwemmen). 
Twee blokken van elk $ 6.-. a. Yukio 
Iketani (Japan, vrije oefening); b. 
West-Duitsland (estafette 4 x 400 m.). 
25-4-'89. Komeet van Halley; Grenada 
neemt deel aan 'World Philatelie Pro
grammes'. 
25 -I- 5 c. Onderzoek 'Nebulae', 1676. 
75 + 5 c. Astronomisch onderzoek 
vanaf zee. 
90 -I- 5 c. Observatie van maancyclus 
tijdens de jaren 1720-1738. 
$2 . -4 -5 c. Omslag boek 'Principia' 
van Newton, gepubliceerd door Halley; 
portretten. 
Blok van $ 5.- -i- 5 c. Schepen en 
kaart met tekst 'Halley brengt de zuide
lijke hemel in kaart'; alle zegels met 
embleem 'World Philatelic Program
mes'. 
15-5-'89. Omnibus 'Japanse kunst en 
Japanse keizers' (zie Antigua & Bar
buda). 
10,25, 60, 75 c., $ 1 . - , 2.-, 3.-, 4.-. 
Acht verschillende schilderijen ont
leend aan 'de drieënvijftig stations aan 
de Tokaido' van Ando Hiroshige 
(1797-1858). 

Twee blokken van elk $ 5.-. Twee ver
schillende schilderijen van Hiroshige. 

GRENADINEN VAN GRENADA 
13-4-'89. Olympische medaillewin
naars Seoul 1988. 
15,50, 60, 75 c., $ 1 . - , 2.-, 3.-, 4.-. 
Respectievelijk Henry Maske (Duitse 
Democratische Republiek, boksen), 
Andreas Schroeder (Duitse Democrati
sche Republiek, worstelen), Oost-
duitse vrouwenteam (ritmische gym
nastiek), Greg Louganis (USA, 
schoonspringen), Mitsuru Sato (Ja
pan, worstelen), Westduitse mannen-
team (zwemestafette), Dieter Bau
mann (West-Duitsland, hardlopen), 
Jackie Joyner-Kersee (USA, vijfkamp). 
Twee blokken van elk $ 6.-. a. Joa
chim Kunz (Duitse Democratische Re
publiek, gewichtheffen); b. Westduitse 
ruiterteam. 
15-5-'89. Omnibus 'Japanse kunst en 
Japanse keizers' (zie Antigua & Bar
buda). 
15,20,45, 75 c., $ 1 . - , 2.-, 3.-, 4.-. 
Als onder Grenada. 
Twee blokken van elk $ 5.-. Als onder 
Grenada. 

GUATEMALA 
6-12-'88.'Coban'-folklorefestival. 
Blok van 2.-0. 
2-2-'89. Honderdste sterfdag van Don 
Bosco. 
0.40 Q. 

HONDURAS 
December '88. Kerstmis 1988. 
10,20 c. 

INDONESIË 
Afbeelding melding 6/434. 
2-5-'89. Nationale onderwijsdag; hon
derdste geboortedag van Ki Hadjar De-
wantara, oprichter van het 'Taman 
Siswa'-opleidingsinstituut. 
140 R. Portret van de oprichter, stu
dente, embleem. 
300 R. Portret, student met boek, pot
lood, wereldbol. 

IRAQ 
9-1-'89. Dag van de politie. 
50,100,1501. 
17-4-'89. 'Fao Liberation'. 
100,1501 en blok van 250 f. 
28-4-'89. Verjaardag president Sad
dam Hoessein. 
100,150 f. Portret; jaartallen 1937-
1989. 
Blok van 250 f. Portret in lauwerkrans. 
1-6-'89. Arabische samenwerkings
raad. 
100,150f.; blok van 250L 

I I I l \S'^'31 ICH 
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ISRAËL 
11-6-'89. Herdenking Moshe Smoira, 
de eerste president van het Hoge Ge
rechtshof van de staat Israël. 
O 90 NIS. Portret. 
11-6-'89. Dertiende Maccabiade ('Bar 
Mitzvah'-maccabiade) m het stadion 
vanRamatGan. 
O 80 NIS. Symbolische voorstelling 
met gestileerde sportfiguren. 
11-6-'89. Serie 'archeologie in Jeruza
lem'. 
0.70 NIS. Geometrisch relief met rozet 
van het paleis van kalief Dar-el-lmara 
(achtste eeuw). 
O 80 NIS. Kapiteel van de Hemel-
vaartskerk op de Olijfberg (12e/13e 
eeuw). 
7-7-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie. 
Blok met zegel van 3.50 NIS Verkoop
prijs 5.- NIS. Zegel: planten van vrij-
heidsboom, Bastille met embleem 
'drie vogels' (vrijheid, gelijkheid, broe
derschap) en gedeelte van in Parijs uit
gevaardigde wet (met betrekking tot de 
Joden) van 13 november 1791. 
18-7-'89. Icograda (International 
Council of Graphic Design Associati
ons) 89; congres van grafische ont
werpers. Tel AVIV. 
1.-NIS. Dnekleurenpotlood. 
18-7-'89. Eenden in het Heilige Land 
(op doortrek van Europa en Azië naar 
Afrika). 
0.80 NIS. Viermaal. Anas querque-
dula, Anas platyrhynchos, Anas 
crecca, Tadorna tadorna. 
Velletje met drie series en aanhan
gende tabs met afbeeldingen van ge
noemde eenden; op de rand 'World 
Stamp Expo 89' 

IVOORKUST 
Aanvulling melding 6/434 'folklore': 
emissie betreft traditionele haardracht. 
13-5-'89. Eerbetoon aan Christiaan 
Lattier. 
40,155, 550 F. 
29-5-'89. Dertigste verjaardag van de 
'Conseil de l'Entente' (Ivoorkust onaf
hankelijk van Frankrijk). 
75 F. 
10-6-'89. Woon- en leefwijze op het 
platteland. 
155 F. 
Juni '89. Internationaal vredescongres. 
195 F. 
7-7-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie/PHILEX-
FRANCE 89. 
200 F. Tweemaal. In samenhang. 

JORDANIË 
November '88. Vijfentwintigste ver

jaardag van de koninklijke Jordanese 
luchtvaartmaatschappij. 
60,80 f. 
December '88. Veertigste verjaardag 
van de universele verklaring 'rechten 
van de mens' 
80,160 f. 
Emlssieprogramma 1989 (nog niet 
uitgegeven) 
Arabische dag voor betere behuizing 
en werelddag voor de vluchteling. To
tale waarde 105 f. 
Honderdste verjaardag van de IPU*. 
Totale waarde 100 f 
Vijfentwintigste verjaardag van de Jor
danese bond van bibliotheken. Totale 
waarde 100 f. 
De moskee van de martelaar koning 
Abdullah Ibn Al-Hussein. Totale 
waarde 200 f. 
Vijftigste verjaardag van het ministerie 
van landbouw Totale waarde 105 f. 
Mozaïek in Jordanië. Totale waarde 
295 f. 
Festival 'Arabische paardenrace'. To
tale waarde 205 f 

KAAIIUAN EIUNDEN 
24-5-'89. De tweede 'broodvruchf-
reis van kapitein Bligh (broodboom: 
Artocarpus communis). 
Strook met vijfmaal 50 c. Doorlopend 
beeld. Van links naar rechts, kapitein 
Bligh, HMS 'Providence', HMS 'Assis
tant', matrozen dragen manden met 
jonge broodbomen aan boord, adel
borst. 

KAAPVERDIË 
Afbeelding en aanvulling melding 
6/434 'oude kaarten naar gravures': 
$ 1 . - , 2.50, 4.50, 9.50,19.50, 
$ 1 . - , 2.50, 4.50, 9.50,19.50, 
20.50. Respectievelijk Hollandse kaart 
-17e eeuw, Belgische kaart -18e 
eeuw, Franse kaart- 18e eeuw, En
gelse kaart -18e eeuw, idem -19e 
eeuw, Franse kaart - 18e eeuw. 
Afbeelding en aanvulling melding 6/ 
434 'derde congres van de PAICV: 
$ 7.-, 10.50,30.-. Op alle zegels por
tret van president Aristides Maria Pe
reira (tevens secretaris-generaal van 
de PAICV), respectievelijk Portugese 
tekst. Pereira samen met Perez de Cu-
ellar (secretaris-generaal van de Ver
enigde Naties) in New York, embleem 
van de PAICV; blok van $ 100 -. Als de 
zegel van $ 30.-. 
2-4-'89. Uitgiftedatum en afbeelding 
melding 6/434 'tweede congres van de 
JAAC-CV'(ProJuventute). 
2-5-'89. Roberte Duarte Silva. 
$ 12.50. 

KENIA 
8-5-'89. Honderdvijfentwintigste ver
jaardag van het Rode Kruis. 
1.20,3.40,4.40,5.50,7.70 5. Res
pectievelijk embleem, eerstehulpverle-
ning, hulpverlening bij rampen, portret 
van Henri Dunant (1828-1910), bloed-
donatie. 

KERSTEILAND 
Correctie melding 6/434 'vijfenzeven
tigste sterfdag van Sir John Murray'; 
waarden van 39,80 c , $ 1.-, 1.10 
31-5-'89. Culturele sene, II, het'Hari 
Raya'-moslimfestival. 
39,55,80 c , $ 1.10. Kinderen, tam
boerijn spelende man, jong meisje, 
minaret van moskee. 

KIRIBATI 
26-5-'89. Maritieme geschiedenis, 
schepen. 
15,30,40 c , $ 1.-. Respectievelijk 
brigantijn 'Hound' (1835), brik'Phan
tom' (1854), HMS 'Alacrity' (1873), 
walvisvaarder 'Charles W. Morgan' 
(1851). 

KOREA NOORD 
Afbeelding en aanvulling melding 6/ 
434 'locomotieven'; respectievelijk 
Chunggi No. 35, Chunggi No. 22, 
Chongiha No. 3, Chunggi No. 307. 
Afbeelding en aanvulling melding 
6'434 'schilderijen van O Un Byol: res
pectievelijk uil (geschilderd op vijfja
rige leeftijd), dageraad met haan (5 
jaar), herfst (6 jaar), de zon en bam
boe (6 jaar), de mooie roos (7 jaar). 
Afbeelding en aanvulling melding 6/ 
434 'ruimtevaart: respectievelijk 'V. A. 
Gagarin (Vostok-1), V.V. Tereshkova 
(Vostok-6). 
Aanvulling melding 6/434 'INDIA 89'; 
respectievelijk portret van Jawaharlal 
Nehru (1889-1964); blok: zegel met 
danseres en embleem; op het blok de 
'Taj Mahal' in Agra. 
Aanvulling melding 6/434 'nieuwjaar 
1989': respectievelijk 'Chollima'-
standbeeld (met tekst 'dertiende we
reldfestival voor jongeren en studen
ten, Pyonyang, Korea'), schilderij 
'Dragon-angler' (17e eeuw), muur
schildering 'schildpadslang'. 
25-9-'88. Auto's. 
20,40 ch. Respectievelijk 'Chaju 82' 
(klasse van 10 ton), 'Kumsusan-ho' 
(klasse van 40 ton). 
10-1-'89. Fysieke training voor natio
nale defensie. 
10,15, 20, 25, 30 ch. Respectievelijk 
boogschieten, schieten op hardlopend 
wild zwijn, pistoolschieten, para
chutespringen, zweefvliegen. 

23-1-'89. Honden en katten (geschon
ken aan de 'Central Zoo' in Pyongy
ang). 
10, 20,25,30 ch. Honden 
35 ch. en blok van 80 ch. Katten. 
16-2-'89. Kimjongilia (flora; begonia). 
Blok van 80 ch. Op de zegel de Kim
jongilia (geschenk van de 'Kamo Iris 
Flower Garden', Japan aan de 'dear le
ader' Kim Jong II); op het blok tekst en 
notenschrift van het lied 'Kimjongilia'. 

KOREA ZUID 
Afbeelding melding 6/434. 
8-5-'89. Eerbied voorde oudere 
mens. 
80 w. Hart waarin afgebeeld hand met 
wandelstok en vlinders 
20-5-'89. 'Rotary International' (con
ferentie 1989 in Seoul). 
80 w. Symbolische voorstelling (drie 
gestileerde hoofden met embleem). 
27-5-'89. Negentiende congres (om 
de vier jaar) van de internationale raad 
van verpleegsters 
80 w. Symbolische voorstelling (ver
pleegsters afgebeeld in hart) 
1-6-'89. Maand van 'informatiecul-
tuur'. 
80 w Symbolische voorstelling (cen
traal zenuwstelsel en communicatie). 
5-6-'89. Werelddag van het milieu. 
80 w. Landschap met herten, em
bleem. 

KUWAYT 
1ü-6-'89. Zilveren jubileum van de 
bond voor journalisten. 
50, 200, 250 fils. Symbolische voor
stelling (vooruitgang van de journalis
tiek in Kuwayt in de afgelopen 25 jaar). 
Juli '89. (OThulhija 1409); Islamiti
sche bedevaart. 
50,150,200 fils. Pelgrims in 'Miqat 
Al-Taneem'. 

LAOS 
7-2-'89. Olympische spelen Seoul 
1988. 
2,5,10,12,38,46,100 k. Respec
tievelijk speerwerpen, verspringen, 
turnen (mannen), kajak, turnen (vrou
wen), schermen, worstelen. 
30-10-'88. Voltooiing eerste vijfjaren
plan (1981-1985). 
20,40,50,100 k. Respectievelijk 
Rode-Kruishulpverlening, onderwijs 
(bibliotheek), irrigatie, bruggebouw. 

LESOTHO 
Juni/juli '89. 'Maloti'-gebergte. 
Strook met vier zegels van 1.- M. 
Doorlopend beeld. Gezicht op het Ma-
lotigebergte, 'Basotho'-woningen en 
stamlid. 
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POSTZEGELVEILING 

RU n mono 
Onze 11de veiling vindt plaats op 
zaterdag 2 september 1989 
in de "DOELEN" te Rotterdam. 
In deze veiling bieden wij een ruim aanbod van 
series en samenstellingen van diverse Europese 
landen tegen lage inzetprijzen. Bovendien kompleet 
intakt gelaten kollekties van Duitsland, België en 
Nederland van 50 tot 5000 gulden. Partijen brieven, 
postwaardestukken voor zowel handel als ver
zamelaar als altijd laag getaxeerd. 

b.v. 

Michel 200-203 inzet 30 

VRAAG ONZE GRATIS CATALOGUS AAN POSTBUS 2859, 3000 CW Rotterdam, tel. 010 - 4 67 24 33 
Kantooradres: Provenierssingel 52, 3033 EM Rotterdam 
Nu inzenden voor de veiling van 25 november (tot 1 oktober) (tevens inzendadres in Middelburg, Korte Geere 3-7) 

GUNSTIGE 
INZENDVOORWAARDEN 

173-176 inzet 50 153-154 inzet 30 nr. 118 inzet 30 171-172 inzet 36 143-146 inzet 80 inzet 50 

Langzaam aan LiCJuidätlC van 

't Eaetit]bttPö(DMu,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 
p O S t f r i S 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 . 

Uitgiften van de laatste jaren hebben we nooit 
verkocht. Opgave Yvertnrs. a.u.b. 
Geopend van 9-17 uur, maandag tot 1 uur 
gesloten en donderdag de gehele dag. 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER - GROEN
LAND-IJSLAND en FINLAND, postfris en gebruil<t. 
Grat is pr i js l i js t op aanvraag. 

PZH RON HERSCHEIT 
Postbus 23 

6950 AA Dieren 
Tei. 08330 - 21889 (geen winicel) 

D R I N G E N D T E K O O P G E V R A A G D 
Verzamelingen, engros en res tanten. 
Moinenteel ext ra interesse voor kilomraar. 
GOEDE PRIJS EN SNELLE KORREKTE AFWIKKELING! 

V a « IIAM ïïvnilA h V JnUanapaiMaan I, 31« HK Utrecht TeL 030-437*». TOU o e n SiJUW DiTi al 4f laar het vertraawde adrct. 

WILT U ADVERTEREN? 
Vraag een gratis blad en tarief aan bij: 

TELEFOON 
02154-82341 

BOSCH & KEUNING NV 
BREMSTRAAT 11 
POSTBUS 1 
3740 AA BAARN 

POSTZEGELVEILING PASSON 
Doordat wij elke 5 weken veilen is het haast onmogelijk om u dat ken
baar te maken d.m.v een advertentie, ŵ elk interessant materiaal bij 
ons ter veiling wordt aangeboden. OVERTUIG UZ^Ll 

47e veiling 9 september 1989 
0 8 5 - 8 1 1 0 6 3 Postbus 3016 6802 DA Arnhem 
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Blok van 4 - M De Malotibergen in de 
zon 
Zonder datum. Omnibus 'Japanse 
kunst en Japanse keizers' (zie Antigua 
& Barbuda) 
12,20, 35,65 s , 1 -, 1 75,2 40, 
3 20 M Afbeeldingen ontleend aan 
'beroemde plaatsen van Kyoto', 'de 
dneenvijftig stations aan de Tokaido', 
'de negenenzestig stations aan Kiso-
kaïdo' (schilder Hirostiige, 1797-
1858) 
Blok van 4 - M 

LIBERIA 
8-5-'89. Vijftiende verjaardag van de 
'IVlano River Union' 
10, 35, 45, 50 c , $ 1 - Respectieve
lijk glasfabnek m Gardnersville (Mon
rovia), president Lansana Conté van 
Guinee, president Joseph Saidiu Mo-
moh van Sierra Leone, president Dr 
Samuel K Doe van Liberia, snelweg 
Monrovia-Freetown, postbestellmg 
(met postauto) in Sierra Leone en Gui
nee, topontmoeting 1988 (Libena, 
Guinee en Sierra Leone), alle zegels 
met embleem 
17-5-'89. ITU*, eenentwintigste we-
reldtelecommunicatiedag 
50 c Symbolische voorstelling 'inter
nationale samenwerking' 

MAAGDEN(VIRGIN)EILANDEN 
18-5-'89. Mini-omnibus pre-Columbi-
aanse samenleving (zie Antigua & 
Barbuda) 
10,20,25 c $1 50 Respectieveli|k 
rusten in hangmat, vuur maken, kun
stig bewerken van steen, schelpen en 
hout 'Arawak'-gezin 
Blok van $ 2 - Godsdienstige ceremo
nie 

MADAGASCAR 
31-3-'89. Landschappen van Antana
narivo 
5, 20, 80 (tweemaal), 250 F , blok van 
550 F 
28-4-'89. Bezoek van paus Johannes 
Paulus 11 
80 en 250 F 
15-6-'89. Stedenspelen van Madaga
scar 
80 -F 20 F Hardloper met fakkel, 
landkaart 
7-7-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie 
250 F 

MALADIVEN 
29-4-'89. Olympische medaillewmaars 
Seoul 1988, opdrukken 
1 5 l , 2 - , 4 - , 12-R Opdrukken'J 
Schuit/DDR', 'C Lewiss/USA', 'V Ar-

temov/USSR, twaalfkamp heren', 
'West-Duitsland, landenwedstrijd 
springen' (ruitersport) 
Blok van 20-R (Tennis) opdruk 
Olympische kampioenen/herenenkel/ 
goud M Mecir/Tsiechoslowaki|e/zilver 
T Mayotte/USA/brons B Gilbert/ 
USA' 
Zonder datum. Omnibus Japanse 
kunst en Japanse keizers' (zie Antigua 
& Barbuda) 
15,501 ,1 -, 2 - , 4 - , 6 - , 10-, 12 -
R Afbeeldingen ontleend aan 'de zes
endertig gezichten op de Fujiberg' van 
de schilder Hokusai 
Twee blokken van elk 20 - R 

MALEISIË 
17-12-'88. Onderwaterleven, I 
Strook met vijfmaal 20 c Doorlopend 
beeld Van links naar rechts Glosso-
doris atromargmata, Phyllidia ocellata, 
Chromodonsannae, Flabellma macas-
sarana, Fryena ruppelli, blok met zegel 
van $ 1 - Pomacanthus annularis 

MALI 
3-7-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie 
400 en 600 F 

MAROKKO 
Afbeelding melding 6/434 
17-4-'89. Vijfentwintigste verjaardag 
van de Marokkaanse schaakbond 
2 -Dh Schaakbord,schaakstukken, 
emblemen 

MARSHALL EILANDEN 
24-4-'89. Uitgiftedatum melding 6/434 
'vliegtuigen' 
15-5-'89. Omnibus 'Japanse kunst en 
Japanse keizers' (zie Antigua & Bar
buda) 
Blok van $ 1 - Schilderij van Sano In-
oue (1940) als illustratie bi] 'Manyo'-
gedicht uit 734 van de hand van Ama 
no Inukai Okamoro ter gelegenheid 
van nieuwjaarsdag keizer Shomu 
1B-6-'89. Postzegelboekjes 
Vijf boekjes met zegels van melding 6/ 
434 'vliegtuigen' 

MICRONESIË 
25-5-'89. Omnibus 'Japanse kunst en 
Japanse keizers (zie Antigua & Bar
buda) 
Blok van $ 1 - Prent 'fazant en Chry
santhemum' van Ando Hiroshige 
(1797-1858) en haiku 
Juni '89. Fauna, haaien 
25 c Tweemaal Rhincodon typus, 
Sphyrna zygaena 
45 c Tweemaal Galeocerdo cuvier, 
Carcharodon carcharias 

NEPAL 
18-10-'88. 'Bmdhyabasini Pokhara'-
tempel 
15p 
28-12-'88. Vierenveertigste verjaardag 
van koning Birendra 

4 -Rs 
Februari '89. Ontwikkelingsfonds van 
het gebied van Pashupati 

1 -R 
Mei '89. Letterkunde, Kulchandra 
Gautam 

1 -R 
Juli '89. Tiende verjaardag van de 
'Asia-Pacific Telecommunity' 
10-Rs 
Augustus '89. Sport 

5 -Rs 

NEVIS 
15-5-'89. 'Gelulden van de nacht', 
fauna 
10, 40, 60 c , $ 5 - Respectievelijk 
cicade, spnnkhaan, krekel, boomkik
ker 

NIEUWCALEDONIË 
Afbeelding en aanvulling melding 6/ 
435'de wereld der diepten' 18,66, 
110 F Respectievelijk Plesionika sp 
(garnaal), Ocosia apia (schorpioen-
vis), Latiaxissp (weekdier) 
8-7-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie 
40 58 76 F, blok van 180 F 

NIEUWZEELAND 
19-4-'89. 'Specimen'-postzegels, be
perkte oplage, opbrengst bestemd 
voor de'New Zealand 1990 (wereld-
postzegeltentoonstelling) 
Mapje met zes hoge waarden frankeer-
zegels 'vogels' ($ 1 -, 2 -, 3 -, 4 -, 
5 -, 10 -), verkoopprijs $ 12 50, rode 
opdruk'specimen' 
7-6-'89. Flora, 'de stille wachters van 
ons land', bomen 
80, 85 c , $ 1 05,1 30 Respectieve
lijk Dacrycarpus dacrydioides, Dacry-
dium cupressmum, Podocarpus to
tara, Agathis australis 
26-7-'89. Serie 'gezondheid', prinses 
Beatnce of York (dochter van de her
tog en de hertogin van York) 
40 4- 3 c Tweemaal, in samenhang 
Familieportret en de hertogin van York 
met prinses Beatnce 
70 -I- 3 c Prinses Beatrice 

NIGER 
Afbeelding en aanvulling melding 
5/362 vijftiende verjaardag van de 
machtsovername door de F A N ' 

85 F Portret van generaal All Sai-
bou 
110 F Planten van de Nigeriaanse 
vlag 
1-6-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie 
250 F 
1-6-'89. PHILEXFRANCE89-postze
geltentoonstelling 
100 en 200 F 
3-7-'89. Dertigste verjaardag van de 
CAPTEAO 

85 F 
27-7-'89. Twintigste verjaardag van de 
eerste mens op de maan 
200, 300, 350, 400 F 

OEGANDA 
24-4-'89. Wereldvoetbalbeker Italië 
1990 
10, 25, 75, 200 Sh Verschillende 
spelmomenten 
Blok van 300 Sh 
15-5-'89. Omnibus 'Japanse kunst en 
Japanse keizers' (zie Antigua & Bar
buda) 
10,15,20,60, 90,120, 200, 250 Sh 
Acht verschillende schildenjen van Ho
kusai (1760-1849) 
Twee blokken van elk 500 Sh Schilde
njen van Hokusai 
Zonder datum. Paddestoelen 
10,15,45,50, 60, 75,150, 200 Sh 
Respectievelijk Suillus granulatus, 
Omphalotus olearius, Oudemansiella 
radicata, Clitocybe nebularis, Macrole-
piota rhacodes, Lepista nuda, Suillus 
luteus, Agaricus campestns 
Twee blokken van elk 350 Sh a Op de 
zegel Schizophyllum commune, op het 
blok twee zebra's, b op de zegel Bol-
bitius vitellinus, op het blok giraffe met 
jong 

PALAU 
17-5-'89. Omnibus 'Japanse kunst en 
Japanse keizers' (zie Antigua & Bar
buda) 
Blok van $1 - 'Kyoka'-versregel en 
prent ('een vogeltje in Chrysanthe
mum') van Ando Hiroshige (1830) 
17-5-'89. Luchtvaart, vliegtuigen 
36, 39, 45 c Respectievelijk 'Aero Be-
lau Cessna 207 Skywagon', 'Island Air 
Embraer EMB 100 Bandeirante', 
Boeing 727 van 'Continental Airlines' 
Juni '89. Postzegelboekles 
Vier boekjes met luchtvaartzegels (zie 
17-5-'89) 

PANAMA 
Afbeelding melding 5/362 
12-4-'89. Honderdvijfentwmtigste ver
jaardag van het Rode Kruis en de Rode 
Halve Maan 

^S/^ ? # * ^ ï ^ \ ^̂  Sl^*S 

RALAU 39c 

„*-» 

Malaysia 2o( Malaysia 20c Malaysia 20c Malaysia 20c Malaysia 20c 
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0 40B Embleem 
1 - B Ambulancevervoer 
12-10-'89. Amerika, pre-Hispaanse 
ti|d van Panama, opgegraven voorwer
pen 
O 20 B Priesterbeeldje (priester wordt 
gedragen door slaaf) 
0 35 B Keramische schaal met ver
sieringen 

PAPUA-NEW GUINEA 
3-4-'89. Herdruk anemoonvis' 
Overdruk van 201 op17t Amphi-
prion leucokranos 
12-7-'89. Fauna, vogels 
201 (tweemaal, m samenhang), 35, 
45,701 Respectievelijk Oreochans 
arfaki, Ifrita kowaldi, Poecilodryas al-
bonotata, Sencornis nouhuysi 

PARAGUAY 
6-3-'89. Racewagens en bekende cou
reurs 
1 -, 2 - 3 -, 5 - Gs Respectievelijk 
Stirling Moss, F 1 - Mercedes W196 
(1954), Emerson Fittipaldi, F 1 - Lo
tus, Nelson Piquet, F 1 - Lotus, Nicki 
Lauda, F 1 - Ferrari 312 B 
Velletje met vijf zegels van 60-Gs en 
vier vignetten 
Zegel Juan Manuel Fangio, F1 - M a 
serati 250 F 
Vignetten Jim Clark F l - L o t u s 
1965, Jochen Rindt, F 1 - Lotus 49 B 
G P Italië 1969, Carlos Reuteman, 
F 1 - Brabham BT 34 G P Argentinië 
1972, Alain Prost, F 1 -Tag Mc Laren 
met motor van Porsche 
8-3-'89. Olympische medaillewmnaars 
Seoul 1988,1 
5 -, 10 -, 20 -, 25 - Gs Respectieve
lijk Nicole Uphoff (West-Duitsland, 
paardrijden), Silvia Sperber (West-
Duitsland, geweersctiieten), Anja Fich-
tel (West-Duitsland, schermen), Arndt 
Schmitt (West-Duitsland, schermen) 
Velletje met vier zegels van 30-Gs en 
vijf vignetten 
Zegel Steffi Graf (West-Duitsland, 
tennis) 
Vignetten Zina Garrison (USA, ten
nis), Gabriela Sabatmi (Argentinië, 
tennis), en drie vignetten met respec
tievelijk gouden, zilveren en bronzen 
medaille van de 24e Olympiade Seoul 
1988 
Blok van 100-Gs Roeiploegvan 
West-Duitsland (Manfred Klem, Bahne 
Rabe, Wolfgang Maennig, Thomas 
Domian, Armin Eichholz, Ansgar 
Wesslmg, Eckhardt Schultz, Matthias 
Mellmghaus, Thomas Moellenkamp) 
Alle zegels, vignetten en blok met af
beelding van gouden medaille en tekst 
'XXIVOlympiad Seoul 1988' 
20-3-'89. Olympische medaillewm-
naars Seoul 1988, II 
5 -, 10 -, 20 -, 25 Gs Respectievelijk 
vrouwenploeg schermen van West-
Duitsland (Anja Fichtel, Sabine Bau, 
Zita Funkenhauser, Anette Kluge, 
Christine Weber, Westduitse mannen-
team paardrijden ('three-day event') 
Mathias Baumann (Shamrock), Claus 
Erhorn (Justyn Thyme), Thies Kaspa-
reit (Sherry), Ralph Ehrenbnnk (Uncle 
Todd), Westduitse mannenteam con
cours hippique (Wolfgang Bnnkmann, 
Franke Sloothaak, Ludger Beerbaum, 
Dirk Hafemeister), Jose Louis Dorese 
(Spanke, zeilen 'Finn'-klasse) 
Velletje met vier zegels en vijf vignet
ten 

Zegel Michael Gross (West-Duitsland, 
zwemmen) 
Vignetten Michael Gross, Peter Sei-
senbacher (Oostenrijk, judo). Rosa 
Mota (Portugal, marathon), Florence 
Griffith Joyner (USA, atletiek), vlag-
drager Jose Luis Doreste (zie 25 - Gs ) 

Blok met zegel van 100 - Gs en drie 
vignetten Zegel Westduitse team met 
Nicole Uphoff (Duisburg), Monica 
Theodorescu (Sassenberg), Ann Kath-
nn Linsenhoff (Kronberg), Rainer 
Klimke (Muenster), vignetten met af
beeldingen van genoemde ruiters 
Alle afbeeldingen met emblemen van 
Seoul 1988 en Barcelona 1992 en 
Olympische gouden medaille 
17-4-'89. Rode Kruis/Alfred Nobel 
Blok van 100 - Gs Op de zegel portret 
van Henri Dunant met emblemen, op 
het blok vignet met Nobelmedaille, 
embleem van de honderdvijfentwintig-
ste verjaardag van het internationale 
Rode Kruis, embleem Paraguayaanse 
Rode Kruis 
17-4-'89. Schildenjen 'naakten' van 
Titiaan (1477/1480-1576) 
1 -, 2 -, 3 -, 5 - Gs Respectievelijk 
Bacchus en Ariadne, idem, de dood 
van Actaeon, portret van jonge vrouw 
met bontcape 
Velletje met vijf zegels van 60 - Gs 
Concert m de open lucht, en vier vig
netten Venus bindt Amor een hoofd
band om, concert m de open lucht, 
boetedoening van Magdalena, Vio-
lante 
18-4-'89. Titiaan - Kerstmis 1988-
1989 
Blok van 100-Gs Schilderij van de 
heilige familie 
21-4-'89. Wereldvoetbalbeker ITALIA 
90 
Blok van 100 - Gs Op zegel en blok 
spelmoment uit de wedstrijd Para
guay/Mexico in 1986 (1-1), vignet met 
embleem ITALIA 90 

PERU 
9-4-'89. Honderdste verjaardag van de 
kredietbank 
500 -1 'Huari'-tapijt met motieven 
ontleend aan de ruines van Tiahuanaco 
(Andesplateau) 
20-4-'89. SESPO (Servicios Especia-
les Postales) en CAN (Correo Acele-
rado Nacional) 

50-1 Embleem SESPO 
100-1 Embleem CAN 
15-5-'89. Honderdvijftigste verjaardag 
van het dagblad 'El Comercio' 
600 -1 Geen afbeelding ontvangen 

POLYNESIË 
17-5-'89. Beelden van Polynesie 
120 F Polynesisch meisje speelt op 
Ukeleie 
140 F Vissen naar schelpen (onder
waterzwemmer met verzameling 
schelpen) 
28-6-'89. Folklore 
47,61, 67 F Respectievelijk steendra-
ger, danseres, zanggroep 
7-7-'89. PHILEXFRANCE 89 - postze
geltentoonstelling 
100 F 
Blok van 200 F Tevens tweehonderd
ste verjaardag van de Franse Revolu
tie/tweehonderdste verjaardag van de 
muiterij op de Bounty De Bounty en 
de open boot van kapitein Bligh, de 
bestorming van de Bastille, embleem 
van de PHILEXFRANCE 89 

SALOMONS EILANDEN 
16-5-'89. Honderdvijfentwintigste ver
jaardag van het Rode Kruis 
35 c Tweemaal In samenhang, door
lopend beeld Rode-Kruiscentrum 
voor gehandicapte kinderen, Rode-
Kruishelpers en minibus 
$1 50 Tweemaal In samenhang, 
doorlopend beeld Rode-Kruiskliniek, 
patiënten en verpleegsters 

EL SALVADOR 
26-5-'89. Pre-Olympische spelen. 

Barcelona 1992 
20,25, (tweemaal), 40, 55 c (twee
maal) Respectievelijk basketbal, bok
sen, atletiek, ruitersport, badminton, 
handbal, twee blokken van elk 1 - C a 
kogelslmgeren, b wielrennen, op de 
blokken twee verschillende afbeeldin
gen van het stadion m Barcelona 
19-6-'89. Nationale brandweer 
25, 70 c Respectievelijk brandweer
wagen, blussende brandweerlieden, 
beide zegels met embleem 

SAMOA 
16-3-'89. Orkaan Apia honderd jaar 
geleden, geteisterde schepen 
50, 65,85 s , $ 2 - Respectievelijk 
SMS Eber, SMS Olga, HMS Callipe, 
USSVandalia 
15-5-'89. Honderdvijfentwintigste ver
jaardag van het Rode Kruis en de Rode 
Halve Maan 
50, 65, 75 s , $ 3 - Respectievelijk 
jeugdgroep van het Rode Kruis, bloed
donoren, eerstehulpverlenmg, vrijwilli
gers 
21-7-'89. Twintigste verjaardag van de 
eerste landing op de maan 
Een waarde 
31-7-'89. Fauna, zeevogels. III 
$ 10 -, 20 - Respectievelijk Gygis 
alba, Diomedea cauta 

SAOEDIARABIË 
31-1-'89. Serie 'universiteiten' 
150 h Driemaal Emblemen van res
pectievelijk de 'Medina islamitische 
universiteit'(gesticht m 1950), de'ko
ning Fahd'-universiteit voor olie en mi
neralen in Dhahran (KFUPM, gesticht 
m 1963), de 'imam Muhammad ibn 
Saud' islamitische universiteit in Riadh 
(gesticht in 1974) 
31-1-'89. Steden in Saoedi Arabie 
50 h Moderne en oude gebouwen in 
Jeddah 
16-2-'89. Vijfde wereldjeugdkampi
oenschap voetbal gehouden m Riyadh, 
Damman, Jeddah en Taif 
75 en 150 h Gestileerde voetballer af
gebeeld op wereldbol, kampioensbe-
ker 
25-2-'89. Sene 'universiteiten' 
50 h Driemaal Emblemen van res
pectievelijk de 'koning Fahd'-universi-
teit voor olie en mineralen (KFUPM) in 
Dhahran, 'koning Abdul Aziz'-universi-
teit in Jeddah (gesticht in 1967) en de 
'koning Faisal'-universiteit in Damman 
en Al-Hasa (gesticht m 1975) 
Maart '89. Serie 'universiteiten' 
65 h Embleem van de'UmmAI-Qura'-
universiteit m Mekka 

SENEGAL 
23-5-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie 
180, 220, 300 F 
7-7-'89. PHILEXFRANCE 89 - postze
geltentoonstelling 
10, 25,75,145 F 

SEYCHELLEN 
30-3-'89. Honderdste geboortedag 
van Jawaharlal Nehru 0889-1964) 
2 -, 10 - R Respectievelijk zegel op 
zegel (Yvertnr 481, India), portret 
van Nehru, vlaggen van India en de 
Seychellen 
5-6-'89. Vijfentwintigste verjaardag 
van de verenigde volkspartij op de 
Seychellen 
1 -, 2 - , 3- , 10-R Respectievelijk 
president Rene voor het oude partijge-
bouw, vrouwen met vlaggen voor het 
'Maison du Peuple', president Rene 
tijdens bijeenkomst (op achtergrond 
de 'vnjheidsvlam'), portret president 
met partijvlag en vnjheidsvlam 

SIERRA LEONE 
28-4-'89. Olympische medailiewin-
naars Seoul 1988 
3,6,10,15,20,30,40, 50 Le Res
pectievelijk Chnstian Schenk (DDR, 
tienkamp), Hitoshi Saito (Japan, 
judo), Jutta Niehaus (West-Duitsland, 
wielrennen), Thomas Lange (Duitse 
Democratische Republiek, roeien), 
Matthew Biondi (USA, zwemmen), 
Carl Lewis (USA, hardlopen), Nicole 
Uphoff met paard Rembrandt 24 
(West-Duitsland, ruitersport). Andras 
Sike (Hongarije, Gneks-Romems wor
stelen) 
Twee blokken van elk 100 Le a Kris
tin Otto (Duitse Democratische Repu
bliek, zwemmen), b Anja Fichtel 
(West-Duitsland, schermen) 
8-5-'89. Sport, voetbal, finales we
reldbeker 
3,10,12,40 Le Respectievelijk Brazi-
lie/Zweden 5-2 (1958), Argentinië/Ne
derland 3-1 (1978), Brazilie/Tsjecho-
slowakije 3-1 (1962), Brazilie/ltalie 
4-1 (1970) 
Blok van 100 Le Argentmie/West-
Duitsland 3-1 (1986) 
19-5-'89. Vijftiende verjaardag van de 
'Mano River Union' 
1,3,10 Le Respectievelijk kaart van 
West-Afrika met de drie lidstaten 
Sierra Leone, Libena en Guinee, post
auto, postkantoor, kaart met presi
dent Joseph Saidiu Momoh (Sierra Le
one), Lansana Conté (Guinee) Samuel 
K Doe (Libena), aanleg snelweg Free
town-Monrovia (ontwikkelingsproject 
van de Mano River Union') 
Alle zegels met embleem 
Blok van 15 Le De drie presidenten 
ondertekenen communique 
Mei/juni '89. Honderdste verjaardag 
van de 'Ahmadiya Va'-moslemge-
meenschap 
3 Le Embleem van de 'thanksgiving'-
vienng 
Mei/juni '89. Vierhonderdvijfentwin-
tigste geboortedag van William Sha
kespeare (1564-1616) 
Twee vellen met elk acht zegels van 15 
Le (scenes uit toneelstukken) en cen
traal een vignet 
Vela Richard III, Othello, The Two 
Gentlemen of Verona, Macbeth, Ham
let, The Merry Wives of Windsor, 
Henry IV, vignet met portret van Sha
kespeare 
Vel b Macbeth, Romeo and Juliet, 
Merchant of Venice, As You Like It, 
The Taming of the Shrew, King Lear, 
Othello, Henry IV, vignet met geboor
tehuis in Stratford 
Twee blokken van elk 65 Le a Op de 
zegel portret van Shakespeare, op het 
blok 'Globe Southwark'-theater, b op 
de zegel portret, op het blok theater
maskers voor treur- en blijspel, jaartal 
len 1564-1616 m lauwerkrans 
Zonder datum. Omnibus'Japanse 
kunst en Japanse keizers' (zie Antigua 
& Barbuda) 
3,10,12, 40 Le (deell) Schilderijen 
van Takeuchi Seiho (1864-1942) 
6,8, 20,30 Le (deel II) Schilderijen 
van dezelfde schilder 
Twee blokken van elk 65 Le 

ST. CHRISTOFFEL (ST. KIHS) 
8-5-'89. Honderdvijfentwintigste ver
jaardag van het Rode Kruis en de Rod 
Halve Maan 
40 c Verpleegster met apparatuur bij 
patient 
$ 1 - Brancard met patient wordt in 
ambulance geschoven 
$ 3 - Embleem 

ST. HELENA 
5-6-'89. Uniformen, 1815 
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Strook met 9,13,20,45,60 p. Res
pectievelijk soldaat 53e bataljon Infan
terie, officier (idem), koninklijke ma
rine, officier 66e bataljon infanterie, 
soldaat (idem); alle afbeeldingen met 
vaandels. 

ST. LUCIA 
31-5-'89. Paddestoelen. 
15, 25, 50 c , $ 5.-. Respectievelijk 
Geromena citrinum, Lepiota spiculata, 
Calocybe cyanocephala, Russuia puig-
garii. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
5-6-'89. Luctitvaart. 
20 F. Piper AZTEC. 
14-7-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie. 
Blok van viermaal 5 F. (doorlopend 
beeld) en twee vignetten. Op de ze
gels: Beelden van de revolutie (Bas
tille, planten van vrijheidsboom, jui
chende burgers, jaartallen 1789-1989, 
tekst 'vrijheid, gelijkheid, broeder
schap'); vignetten met kaart van St. 
Pierre et Miquelon' en planten van vrij
heidsboom. 
14-7-'89. Herdruk 'Morue' met gewij
zigde kleuren. 
1.40 en 1.70 F. 

ST. VINCENT 
26-4-'89. Vijfentwintigste verjaardag 
van de lancering van de satelliet Tel
star II; televisiebeelden. 
15 c. Ruimtevaarder L. Gordon 
Cooper, Mercury 9/Faith 7. 
35 c. Dr. Martin Luther King ('I have a 
dream ...') tijdens zijn rede 'mars voor 
de burgerrechten' in 1963. 
50 c. Hardrijdster op de schaats tij
dens de Olympische winterspeien in 
Innsbruck, 1964. 
$ 3.-. Paus Johannes Paulus II zegent 
de menigte op het St. Pietersplein in 
Rome. 
Blok van $ 5.-. Op de zegel lancering 
van Telstar II op 7 mei 1963; op het 
blok portret van president John F. 
Kennedy met zijn uitspraak 'This is the 
new age of exploration ... space is our 
great New Frontier'. 
26-4-'89. Samenwerking in de ruimte. 
40 c. Shuttle van de VS lanceert satel
liet van West-Duitsland via in Canada 
vervaardigde bedieningsarm. 
60 c. De Tsjechoslowaak Vladimir 
Remck, de eerste niet Sovjetrussische 
ruimtevaarder van InterCosmonot. 
$ 1.-. Hermes ruimtevllegtuig van 
ONES (Frankrijk) met ESA (European 
Space Agency) Columbus ruimtesta
tion. 

I 

$ 4.-. Dr. Ulf Merbold (van het West-
duitse Max Planck-instltuut), die als 
eerste niet Amerikaan deelnam aan 
door de NASA (National Aeronautics & 
Space Administration) geleide ruimte
vaart. 
Blok van $ 5.-. Op de zegel handdruk 
van Sovjetrussische en Amerikaanse 
ruimtevaarder; op het blok tekst 
'Soyuz and Apollo are shaking hands 
now!'. 
April/mei '89. Sport; baseball. 
Blok met tweemaal $ 2.-. a. De 'Los 
Angeles Dodgers' veroveren met vier 
tegen één game het kampioenschap 
1988 op de 'Oakland Athletics' van het 
'Major League Baseball'; b. emblemen 
'Dodgers' (kampioen nationale bond) 
en 'Oakland Athletics' (kampioen Ame
rikaanse bond). 
3-5-'89. WWF*; vogels. 
10, 20,40,70 c. Verschillende afbeel
dingen van Amazona guildingii. 
3-5-'89. Fauna; vogels. 
25,75 c , $ 2.-, 3.-. Respectievelijk 
Euphonia musica, Buteogallus anthra-
cinus, Coccyzus minor. Tangara cu-
cullata. 
Twee blokken van elk $ 5.-. a, Mya-
destes genibarbis; b. Eulampis jugula-
rls. 
Juni '89. Wereldvoetbalbeker Italië 
1990. 
Velletje met acht zegels van $ 1.50. 
Verschillende spelmomenten met op 
de achtergrond respectievelijk de berg 
Vesuvius, Colosseum in Rome, Vene-
tiaanse gondels, oude Forum Roma-
num, toren van Pisa, de stad Florence, 
St. Pieterbasiliek in hetVaticaan, Pan
theon. 
Zonder datum. Omnibus 'Japanse 
kunst en Japanse keizers' (zie Antigua 
& Barbuda). 
10, 75 c., $ 1 . - , 4.-(deel I). Schilde
rijen op waaiers van Hiroshige (1797-
1858). 
40, 50 c., $2.- , 3.-(deel II). Prenten 
van Hiroshige. 
Twee blokken van elk $ 5.-. a. Kuniy-
osjhi; b. Sotatsu. 

ST. VINCENT GRENADINEN 
Zonder datum. Omnibus 'Japanse 
kunst en Japanse keizers' (zie Antigua 
& Barbuda). 
5,45,65 c , $ 5.- (deel I). Land
schapsschilderijen van respectievelijk 
Hokusai, Eisen (1790-1848), Kunisada 
(1786-1864), Kunitora uit de negen
tiende eeuw. 
30, 75 c., $ 1 . - , 4.-(deel II). Land
schapsschilderijen van respectievelijk 
Hokuju uit de negentiende eeuw, Kuni-
yoshi (tweemaal), Hokusai. 

Twee blokken van elk $ 5.-. a. Kuni
tora; b. Kokan (1738-1818). 

SURINAME 
7-6-'89. Antieke en moderne auto's. 

25 c. Twee zegels in driehoekig for
maat, in samenhang, a. Mercedes, 
1930; b. Mercedes Benz 230E, 1985. 

60 c. Idem. a. Daimler, 1887; b. Ja
guar Sovereign, 1986. 

90 c. Idem. a. Renault Voiturette, 
1898; Renault 25TX, 1989. 
105 c. Idem. a. Volvo Jacob, 1927; b. 
Volvo 440,1989. 
110 c. Idem a. Rechterhelft van de ze
gel van Monaco van 1 F. (Yvert nr. 570 
'vijftig jaar rally van Monte Carlo'); b. 
linkerhelft van dezelfde zegel. 
120 c. Idem. a. Toyota AA, 1936; b. 
Toyota Corolla Sedan, 1988. 

TANZANIA 
31-1-'89. Stoomlocomotieven uit de 
hele wereld. 
10.-, 25.-, 60- , 75.-, 80.-, 90.-, 
150.-, 200.- Sh. Respectievelijk klasse 
P36 (USSR), klasse 12 (België), 
klasse C62 (Japan), klasse Tl 'Penn
sylvania Railroad' (VS), klasse WP (In
dia), klasse 59 van de 'East African 
Railways' (Tanzania, Kenia, Oeganda), 
'People'-klasse 4-6-2 (China), 'Day
light Express' van de 'Southern Paci
fic'(VS). 
Twee blokken van elk 350.- Sh. a. 
'Planet' van Stephenson (Groot-Brit-
tannië); b. 'Coronation Scot' (Groot-
Brittannlë). 
7-2-'89. Beroemde sportsterren. 
4.-,8.50,12.-,40.-, 100.-, 125.-, 
200.-, 250.-Sh. Respectievelijk Juma 
Ikangan (Tanzania, marathonloper), 
Steffi Graf (West-Duitsland, tennis), 
Yannick Noah (Frankrijk, tennis), Pelé 
(Brazilië, voetbal), Erhard Keller 
(West-Duitsland, schaatsen-hard rij
den), Sadanoyama (Japan, worste
len), Taino (Japan, worstelen), I. Aoki 
(Japan, golf). 
Twee blokken van elk 350.- Sh. a. Joe 
Louis 'Brown Bomber' (USA, boksen); 
b. T. Nakajima (Japan, golf). 
Zonder datum. Omnibus; Japanse 
kunst en Japanse keizers (zie Antigua 
& Barbuda). 
Acht zegels en twee blokken. 

TOGO 
1-7-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie. 
90,125,180 F. 

TOKELAU 
28-6-'89. Voedsel vergaren. 

Blok met twee maal drie zegels van 50 
c. a. Uitvaren voorde visvangst (door
lopend beeld); b. oogsten van kokos
noten (idem). 

TONGA 
Afbeelding en wetenschappelijke na
men van melding 6/436 frankeerzegels 
'marine life' (schelpen, kreeften/krab
ben, vissen, vogels): 
1,5,10, 20, 32 s. Respectievelijk 
Swainsonia casta, Cypraea mappa viri
dis, Conus bullatus (schelpen), Da-
scyllus aruanus, Acanthurus leucos-
ternon (vissen). 
2, 6,15, 42, 57 s.,$ 3.-. Respec
tievelijk Porites sp. (koraal), Dardanus 
megistos (krab) Conus textile 
(schelp), Fregata ariel, Sula leucogas-
ter (vogels), Chicoreus palma-rosae 
(schelp). 
$ 2.-, 5.-. Respectievelijk Birgus latro 
(kreeft), Thunnus albacares (vis). 
4, 7, 35, 50 s . , $ 1 . - , 1.50. Respec
tievelijk Rerois volitans (vis), Diome-
dea exulans (vogel). Hippocampus sp. 
(zeepaardje). Conus aulicus (schelp), 
Chelonia mydas (zeeschildpad), Me-
gaptera novaeangliae (vis). 
Afbeelding en aanvulling melding 6/ 
436 'muiterij op de Bounty'; 
32 s. Eilanden Kao en Tofua; de brood
vrucht. 
42 s. De Bounty en chronometer. 
57 s. Kapitein Bligh; Bligh en zijn man
nen worden in boot aan de golven 
overgeleverd. 
Blok met $ 2.- en 3.-. Doorlopend 
beeld. De Bounty en de open boot van 
kapitein Bligh. 
18-5-'89. Vlinders. 
42, 57 s.,$ 1.20 en 2.50. 

TONGA-NIUAFO'OU 
Afbeelding en aanvulling melding 6/ 
436 'muiterij op de Bounty'; vel met 
twaalf zegels van 42 s. Respectievelijk 
sextant, portret William Bligh, luite
nant van de koninklijke zeemacht, 
adelborst, uittreksel uit brief verzon
den van Kaap Hoorn met details over 
de eerste helft van de reis (zoals ge
drukt in de 'Cumberland Packet') en 
portret van Tahitiaans meisje, de 
broodvrucht, boek met op linkerpagina 
tekst van Bligh, rechterpagina met af
beelding van de Bounty en de open 
boot (over beide pagina's pistool), an
der gedeelte tekst van Bligh uit de 
'Cumberland Packet' en Tahitiaans 
meisje, gedeelte van brief met 
handtekeningen van Bligh en Fletcher 
Christian, Pitcairneilanden en portret 
van Fletcher Christian, grafsteen van 
John Adams. 
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POSTZEGEL- EN MVNTVEILtNG 

lb'' veiling 
op zaterdag 

9 SEPTEMBER 1989 
TE ALKMAAR 

Kijkdagen in A M S T E R D A M • C A S T R I C U M 

Combinat ie veiling 
Unieic in Nederland 

Schriftel i jk en Openbaar 
belangri jke inzending 

* Ned. en overzee 

* Losse kavels buitenland 

w.o. België 

Scandinavië 
Japan 

* verzamelingen 

* groot aantal mappen 
o.a. motief, div. landen 
leuke samenstellingen 

* restanten 

een ideale manier om uw verzameling 
aan te vullen voor redelijke prijzen. 

Gratis catalogus op aanvraag. 

Herculesstraat 29 
1076 RZ Annsterdam 

Tel. 020-712914 

De Enschedese Philatelisten Vereniging 
vraagt RONDZENDBOEKJES van: 

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

Inlichtingen en voonvaarden bij 
H Traanman, Boerskottenhoek 45, 7546 DB Enschede Tel. 053-762881 

NIEUWE UITGIFTEN 
WERELD NIEUWTJESDIENST 

A B O N N E M E N T E N 
voor zowel landen 

als motieven 
POSTZEGELHANDEL 

,,DEDIEZE" 
Nieuwstraat 3 - 5211 NL Den Bosch Telefoon 073-132157 

O T I E F 
MOTIEF VERZAMELEN kan (heel) anders zijn dan het verzamelen 
van één of meer landen. 
Het vraagt om CREATIVITEITM 
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'! 

Postxegcihandel 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 

F R A N K E E R G E L D I G E Z E G E L S 
PRIJZEN PER 100,- VAN DE LANDEN-MUNTEENHEID 
NEDERLAND 
BELGIË 
LUXEMBURG 
W DUITSLAND en BERLIJN 
DENEMARKEN 
NOORWEGEN en ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
LIECHTENSTEIN 

ƒ 7 5 , — 
3,50 
3,10 

8 0 , — 
17,50 
17,50 
9 5 , — 
6 3 , — 

FRANKRIJK 
MONAKO 
FR ANDORRA 
OOSTENRIJK 
SPANJE v/A 1970 
SP ANDORRA 
U S A 
CANADA 

ƒ 19 — 
15 ,— 
15 ,— 
9,50 
0,75 
0,45 

110 ,— 
7 0 , — 

Event toeslag blijft buiten beschouwing Geen dienst- en portzegels 
Luxemburg geen Caritas 

TEVENS GEVRAAGD 
PARTIJEN EN VERZAMELINGEN 
W. van SPLUNTER ""'̂ USKIlTe 
TELEFOON: 010-4.66.50.66 UITSLUITEND 19.00-22.00 UUR 

VERZAMELT U AL DE POSTZEGELS VAN 

I S R A E L ? 
Voor inlichtingen: 
Israel Filatelistisch Agentschap voor de Benelux, 
Postbus 11 - 4255 ZG Nieuwendijk NB. Tel. 01834-2254. 
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TSAAD 
Mel '89. Bevrijding. 
20,25,40,100,170 F. Vijfmaal de
zelfde afbeelding (landkaart, mensen 
met vlag). 

TUNESIË 
9-5-'89. Rode Kruis; toeslagzegel. 
150 + 10 m. Rode-Kruishelpers dra
gen brancard. 
30-5-'89. Werelddag van de gehandi
capten. 
150 m. Meisje speelt met bal, man op 
krukken, rolstoel. 

TURKS EN CAICOS EILANDEN 
15-5-'89. Mini-omnibus 'pre-Columbi-
aanse samenleving' (zie Antigua & 
Barbuda). 
10, 50,65 c , $ 1.-. Respectievelijk 
hout bewerken voor kanobouw, plech
tigheid om de lokale goden gunstig te 
stemmen, idem (andere afbeelding), 
kanoën. 
Blok van $ 2.-. Op de zegel een rotste
kening, op het blok toegang tot grot 
met tropisch landschap. 

VENDA 
27-6-'89. Fauna; bedreigde vogels. 
18,30,40,50 c. Respectievelijk Bu-
corvus leadbeaten, Torgostrachelio-
tus, Terathopius ecaudatus, Polemae-
tusbellicosus 
27-6-'89. Miniatuurvelletje met een ze
gel van 50 c. (zie fauna; bedreigde vo
gels) met een verkoopprijs van 1.50 R. 

Boeken
plank 
Suomen Postin Historla door Jukka-
Pekka Pletälnen; twee delen, respec
tievelijk 573 en 616 pagina's; zwart/ 
wit; 18.5 X 25.6 cm; gebonden. 
Suomen Postin Historia is een uitge
breid tweedelig (post)historisch werk, 
op wetenschappelijke wijze geschre
ven en voorzien van vele honderden 
voetnoten. Er is zeven jaar aan het 
boek gewerkt en het bestri|kt de ge-
chiedenis tot 1987. 
eel één is chronologisch opgebouwd 
n geeft na een stukje voorgeschiede-
is een beeld van de periode vanaf de 
prichting van de posterijen in Finland 

(opbrengst toeslag is bestemd voor de 
promotie van nationale en internatio
nale postzegeltentoonstellingen). 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 
21-4-'89. Internationale luchthaven 
'Sharjah'. 
50 fils en 1.- Dh. De 'Sharjah'-luchtha-
ven met landingsbaan. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
Melding 3/212 'lovezegels ('love
birds'): emissie uitgesteld tot nader 
datum in 1990. 
26-5-'89. Rolzegel; herdrukvan Yvert 
nr. 1704, nu met tekst 'Nonprofit 5-
DigitZIP+4'. 
14-7-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie. 
45 c. Liberté, Egalité, Fraternité afge
beeld tegen respectievelijk rode, zilve
ren en blauwe achtergrond. 
17-7-'89. Emest Hemingway (1899-
1961). 
25 c. Portret van deze schrijver en No
belprijswinnaar voor literatuur. 
20-7-'89. Twintigste verjaardag van de 
eerste landing op de maan. 
$ 2.40. Neil A. Armstrong en Edwin E. 
Aldrin planten de 'Stars and Stripes' 
op de maan. 

WALLIS EN FUTUNA 
17-5-'89. Wereldtelecommunica-
tiedag. 
21 F. 
8-6-'89. Muurschildering. 

tot aan 1918. Veel aandacht wordt ge
schonken aan postroutes en postta-
rieven. De ambulante post wordt uit
voerig beschreven en toegelicht door 
kaarten, taneven en de frequentie van 
de verbinding. 
Deel twee begint m 1918 met de Finse 
burgeroorlog. Hier is gekozen voor 
een indeling naar onderwerp. Er wor
den vele interessante onderwerpen 
aangesneden, zoals veldpost, post-
censuur, postvervoer door de lucht, 
postverbindingen met het buitenland 
en postcode. 
De voetnoten zi)n overzichtelijk bij el-

22 F. Menselijke figuren met speren. 
7-7-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de verklaring van rechten van 
mens en burger/PHILEXFRANCE 89. 
29, 900 F.; blok van 1000 F. 

ZAMBIA 
2-5-'89. Bezoek van paus Johannes 
Paulus II. 
50n.,6.85, 7.85,10.-K.Vier ver
schillende portretten met op de achter
grond respectievelijk kaart van Zam
bia, vredesduif, pauselijk wapen, Vic
toria Watervallen. 
Zonder datum. Vleermuizen. 
50n.,2.50,2.85,10.-K. Respec
tievelijk Nycteris thebaica, Tadarida 
pumila, Rhinolophus hildebrandti, 
Epomophorus crypturus. 

ZIMBABWE 
12-7-'89. Vissen. 
15,23,30,35,38,45 c. Respectieve
lijk Tilapia rendalll, Distichodus 
schenga, Mormyrus longirostris, He-
terobranchus longifilis, Micropterus 
salmoides, Hydrocynus forskahlii. 

ZUIDAFRIKA 
22-6-'89. Honderdste verjaardag van 
de Zuidafrikaanse rugbybond/ontwik
keling van amateurrugby in Zuidafrika. 
18 c. Spelmoment Zuidafrika/Frank-
rijk, 1980. 
30 c. Zuidafrika/Australië, 1963. 
40 c. Zuidafrika/Nieuwzeeland, 1937. 
50 c. Zuidafrika/Britse eilanden, 1896. 

kaar geplaatst, achterin deel 2. Het 
boek heeft verder 52 bijlagen, een uit
gebreide literatuurli|st, een personen-
registeren een plaatsnamenregister. 
Hoewel het boek in het Fins is geschre
ven en dus voor een beperkt publiek 
toegankelijk is, zal de gevorderde Fin-
landverzamelaar het van onschatbare 
waarde vinden. Uit de vele tabellen en 
grafieken is ook door hen die de Finse 
taal niet machtig zijn veel informatie te 
halen. Bovendien zijn uittreksels in het 
Zweeds en Engels verschenen. Deze 
zijn echter dermate beknopt dat ze 
slechts kunnen dienen om een beeld te 
geven van de historie in vogelvlucht, 
en niet zozeer van pas komen voor de 
verzamelaar van posthistorische stuk
ken. René Hillesum 

Uitgegeven door de Finse Staatsdrul(-
kerij. Verkrijgbaar bij Valtion Painatus-
keskus, PL 516, SF-00101 Helsinki 
(Finland). Prijs (complete uitgave) 
FIM72.-. 

Alle zegels met symbolen van betref
fende landen. 

ZUIDPÜOLGEBIED AUSTRALISCH 
14-6-'89. Schilderijen van Sir Sidney 
Nolan (geboren in 1917) met afbeel
dingen van hetZuidpoolgebied. 
39, (tweemaal), 60,80 c. Respec
tievelijk ijsberg 'Alley', Antarctica, be
vroren zee, gletsjer. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
14-7-'89. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie. 
5 F.; blok van viermaal 5 F. 

*: Gebruikte afkortingen 
AIDS Acquired Immune Deficiency 

Syndrome = SIDA 
CEPT Conférence Européenne des 

Administrations des Postes 
et des Telecommunications 

EEC European Economic Com
munity 

IPU Inter Parlementaire Unie 
ITU International Telecommuni

cations Union 
UNESCO United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Orga
nization 

ÜPU Universal Postal Union, 
Union Postal Universelle 

WWF World Wildlife Fund 

Luftpost Leipziger Messe door Klaus 
van Freyberg; 75 pp. 
De bijzonder actieve Europäischer 
Aero-Philatelisten Club bracht even 
voordat de jongste vluchten ter gele
genheid van de voorjaarsbeurs in Leip
zig werden verzorgd een catalogus uit 
die letterlijk alles bevat wat van belang 
kan zijn voor verzamelaars van Messe-
Post. De vijfenzeventig pagina's die 
het boekwerkje telt staan vol met af
beeldingen en beschrijvingen van alle 
vluchten die tussen vele Europese 
landen en de stad Leipzig werden ge
maakt. Klaus van Freyberg, die deze 
studie heeft samengesteld, heefteen 
knap stuk werk geleverd. 

Uitgegeven door de Europäischer 
Aero-Philatelisten Club Stuttgart. Ver
krijgbaar bij Klaus P. K. Hoffman, 
EAPC-Sekretariat, Bergwaldstrasze 7, 
D-7270 Nagold-Emm. Prijs 
Dt\/112.50. 
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Po st Beeld 
Verzamelt U een thema of een land? Wij hebben een priislijst 
van uw gebieci met aantrekkelijke aanbiedingen. Doe uw 
keuze uit onderstaand overzicht, en vraag een prijslijst aan 
(sluit per lijst 0.50 aan frankeergeldige zegels bij). Ondanks 
dat wij gespecialiseerd zijn in postfris hebben wij ook een 
grote voorraad gestempeld. (p/g)= lijst bevat ongebruikt en 
gebruikt, (p)= alleen ongebruikt. Geef a.u.b. op of U ge of 
ongestempeld verzamelt. 

NIEUW: 
Nu ook Nederland! in onze gestempelde 
lijsten worden alle zegels los opgenomen. 

PRIJSLIJSTENSERVICE 
Kloosterstraat 21 , 2021 VJ Haarlem 
tel: 023272753, bgg 023272136 
openingstijden winkel: ma 1318u 
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. 

motieflijsten 

Armoirie (p/g) Kunst/antiekvoonw. (p/g) Sport (p/g) 
Auto's (p/g) Kunst (overig) (p/g) Sprookjes/legenden (p/g) 
Bloemen (p/g) Landbouw (p/g) Theater/circus (p) 
Bomen (p/g) Landkaarten (p/g) Treinen (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/onderwijs (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/'gj 
Engeland (p/g) Nieuw Zeeland (p) 
Faroer (p/g) Noonwegen (p/g) 
Finland (p/g) Oostenrijk (p/g) 
Frankrijk (p/g) "j(en (p) 
Griekenland (p) Portugal (p) 
Groenland (p/g) San Marino (p) 
Guernsey (p/g) Spanje (p) 
Hongarije (p) Suhname 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. | 

GRATIS PRIJSLIJST 
BELGIËENGELANDFRANKRIJK

L I E C H T E N S T E I N  L U X E M B U R G 
O O S T E N R I J K 

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

L. DE HOUWER 
FRUITHOFLAAN 13  2600 BERCHEM  BELGIË 

P O S T G E S C H I E D E N I S 
KOOP: JAPAN, KOREA, CHINA, TAIWAN, HONG KONG, THAILAND, 
JAPANSE BEZEHING NED. INDIË, INDOCHINA, MALAYA, ENZ. 

Zend uw lijst of fotocopieën met uw vraagprijs. 
Altijd geïnteresseerd in aankoop van kwaliteitscollecties. 

P.O. BOX 11, HAYAMA, KANAGAWA JAPAN 24001 
Lid van ASDA (N.Y.) PTS (LONDON) 

T e k o o p g e v r a a g d : Collectie HELE WERELD, ook munten, oude 
NED. ANSICHTKRTN, OUDE BRIEVEN. B i e d a a n : GROTE VOOR' 
RAAD NED.i OVERZEE (FDC)4Buitenland o.a. ZWITS. LIECHT. 
Bund., VEEL MOTIEF o.a. DIEREN, SPORT, SCHEPEN, 
TREINEN, spec. BLOEMEN ONG. HELE WERELD. /<^^ 

Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn ^^V^J 
055 ■ 213708 ^ ^ De GLOBE 

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

tel. 0104137957 
In opdracht van verschillende cliënten vragen wij verzamelingen en partijen, 

engrosposten postzegels van Nederland en WestEuropa. 
discretie verzeicerd  contante betaling | | f 

Openingsti jden: woensdag t/m zaterdag van 1117 uur. 
Buiten kantoorti jd telefonisch te bereil<en onder numnner 0343452609 (Fax idem). 
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Yvonne van Gennip op 
Noordkoreaanse postzegel 
De postzegels van Noord-Korea zijn eigenlijk alleen maar 
gewild bij thema-verzamelaars. De ultgiftepolitiek van het 
land is niet echt verzameiaarvriendelijk te noemen, leder jaar 
wordt een groot aantal zegels, blokken en velletjes in een 
beperkte oplage, die ligt tussen de tienduizend en dertigdui
zend stuks, uitgegeven. Alles is ook nog ongetand verkrijg
baar: de oplage daarvan ligt meestal rond de tweeduizend 
exemplaren. 

i'tóSB'N-^* 

I 
CALGARY'88 

WINNERS I Z i ä 9 S iHt DPR KORCA I 

Eerstedagenvelop Calgary '88 Winners met rechtsboven de zegel van Yvonne van 
Gennip 

Omdat Noord-Korea al enkele 
malen na de Olympische Spe
len een serie uitgegeven had 
ter ere van enkele winnaars 
van die spelen, meende ik de 
Noordkoreaanse PTT te moe
ten verzoeken een postzegel 
met een afbeelding van onze 
drievoudige Olympisch kampi
oene Yvonne van Gennip uit te 
geven. En Omdat Noord-Ko
rea in het verleden herhaalde 
malen de fout beging ons land 
met Holland aan te duiden op 
hun postzegels vroeg ik of 
men in geval van uitgifte van 
zo'n 'Yvonne'-zegel, de juiste 
naam voor ons land zou willen 
gebruiken, te weten The Ne
therlands. 

Onveiwacht succes 
Hoewel ik niet op een reactie 
had gerekend, kwam er toch al 
rij snel een bnef uit de 
oordkoreaanse hoofdstad 
yongyang. IVlen had belang
telling voor de uitgifte van een 
ostzegel met de afbeelding 
an Yvonne van Gennip! De 
oordkoreaanse PTT verzocht 
e om een voor een postzegel 
eschikte afbeelding van 
vonne op te sturen. Verder 
erd beloofd, in de toekomst 
p postzegels altijd de juiste 

naam van ons land te zullen 
gebruiken. 

Op bezoek 
Omdat ik nu echt enthousiast 
was geworden schreef ik een 
brief aan Yvonne met daarin 
het verzoek een geschikte foto 
voor afbeelding op een postze
gel te sturen. Enkele weken 
later belde de vader van 
Yvonne mij; hij nodigde me uit 
eens langs te komen. Samen 
met mijn vrouw ben ik toen een 
dag naar Haarlem geweest en 
hebben we er foto's bekeken. 
Maar helaas: geen van de fo
to's was geschikt als afbeel
ding op een postzegel. Zonder 
foto gingen wij naar huis. Va
der Van Gennip zou z'n best 
doen om een geschikte foto te 
bezorgen. Niet veel later ston
den de ouders van Yvonne bij 

ons op de stoep; ze hadden 
een foto bij zicli waarop 
Yvonne in actie te zien was: 
geleend van de fanclub van 
Yvonne... 

10.000 maal Yvonne 
De foto van Yvonne heb ik ver
volgens aan de Noordkore
aanse posterijen gestuurd. Op 
dat moment kon ik nog steeds 
niet geloven dat men de door 
mij verzonden foto voor een 
echte postzegel zou gebrui
ken. Dat veranderde echter 
toen ik onlangs enkele eerste-
dagenveloppen met daarop de 
serie van 'Winnaars van de 
Olympische Winterspelen' toe
gezonden kreeg. Het was dus 
gelukt! 
Op 1 november 1988 kwamen 
er een serie van vier postze
gels en twee blokjes uit. Op de 
zegel van 20 tsjon was de door 
mij verzonden foto van Yvonne 
afgebeeld. De PTT schreef dat 
de oplage van de serie tiendui
zend stuks bedroeg; die van 
de beide blokjes was 25.000 
en de oplage van de onge
tande serie was tweeduizend 
exemplaren. Zoals beloofd 
stond op de zegel van Yvonne 
achter haar naam de 
landsnaam Netherlands. 
Alle losse zegels uit de serie 
'Winnaars van de Olympische 

; Calgary '88 

Yvonne 
ö van Gennip 

PTT Post Haarlem gaf deze 'zegel' van 
Yvonne van Gennip uit, naar verluidt 
zouden slectits tien van deze souvenir
velletjes in omloop zijn 

Winterspelen' werden uitgege
ven in velletjes van negen 
stuks. Op de rand van die vel
letjes staat nogmaals de naam 
van Yvonne afgedrukt. 
Omdat het me gelukt is 
Yvonne op een postzegel te 
krijgen heb ik van vader Van 
Gennip één van de bij Joh. En
schedé & Zonen gedrukte en 
door PTT Post uitgegeven 
blokjes met de afbeelding van 
Yvonne cadeau gekregen. 
Drs. F.B. Dijkstra 
Meagere Weide 17 
9003 IVIG Wartena 

Het postwisselkastje in 
de universiteitsstad Jena 
'In Jena bestaat sedert on
heuglijke tijden eene merk
waardige en kluchtige inrich
ting die men in geen der Duit-
sche Universiteitssteden te
rugvindt. Aan het postkantoor 
aldaar, hangt een met tra
liewerk van ijzerdraad voor
zien kastje, waarin de namen 
der studenten staan opge
schreven, die postwissels heb
ben ontvangen. 
Die gelden worden niet voor 
12 uur 's-middags uitgereikt, 
opdat tot dien tijd de mogelijke 
schuldeischers op hetzelve ar
rest kunnen leggen. In een uur 

tijds weet de geheele stad, 
welke student een wissel tje-
komen heeft; want onafgebro
ken stroomen belanghebben
den, als kleermakers, laarzen
makers, oppassers, pedellen, 
winkelbedienden van allerlei 
soort, waschvrouwen, 
dienstmeisjes enz. bij dit kastje 
tezamen, om de namen der 
gepubliceerde muzenzonen 
op te nemen.' 

Uit: Jaarboekje der Posterijen en 
Telegraphie, 1850 

Zo hoort het met 'Holland' (links op de 
zegel) in plaats van 'Netherlands' 
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Bestrijding vervalsingen: uw 
medewer[(ing wordt gevraagd 
In het juninummer van Philatelie werd op bladzijde 404 uit
voerig gewaarschuwd voor valse afstempelingen. In ver
band hiermee vraagt de Officier van Justitie te Amsterdam, 
mr. J.D.L. Nuis, uw medewerking. 

In het voorjaar van dit jaar 
werd bij postzegelhandelaar 
C.J.J. B., ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel te Am
sterdam en handelend onder 
de naam C&C Postzegelhan-
del, alsook bij de bij hem in 
dienst zijnde CE. T.-P. te Den 
Haag, naar aanleiding van een 
bepaalde kwestie door de Pos
tale Recherche onderzoek ge
daan. Hierbij werd een zeer 
grote voorraad postzegels en 
ander materiaal in beslag ge
nomen. 

Valse gom 
Het grootste deel van de aan
getroffen zegels was door mid
del van een apparaat en een 
spuitinrichting van valse gom 
voorzien. Om de indruk te 
wekken dat dit originele gom 
was werden de tandingsgaten 
nagestoken. 
Op de aangetroffen gomfles-
sen stonden de verschillende 
gomkleuren aangegeven. De 
zegels waren voordien eerst 
schoongemaakt, wat niet al
leen te zien was aan de zeer 
witte kleur van het papier maar 
verder - onder de ultra-violette 
lamp - aan de roodachtige 
kleur van het papier. Ook is 
getracht bij sommige zegels 
de afstempeling te verwijderen 
- soms met gedeeltelijk suc
ces - waarna deze zegels van 
valse gom werden voorzien. 
Onder andere is dit gedaan bij 
een serie van het Internatio
nale Gerechtshof uit 1947 
(NVPH-nummers 20 tot en met 
24). Sommige waarden waren 
dermate aangetast dat het 
beeld volledig was bescha
digd, bij andere waarden was 
de opdrukkleur veranderd. 

Overzicht 
Zegels en/of series waarbij 
aantoonbaar valse gom is aan
gebracht zijn onder andere 
(een volledige opgave zal te 
zijner tijd gegeven kunnen 
worden): 
De NVPH-nummers 6,25,13 
tot en met 18, diverse waarden 
uit 19 tot en met 29,30 tot en 
met 33, diverse waarden uit 34 
tot en met 44,47,49, diverse 
waarden uit 56 tot en met 76, 
77 tot en met 80,82/83,82 met 
vel rand met letter F nagetand 

onder/links, onder/rechts en 
onderzijde, 84 tot en met 86, 
alle waarden 90 tot en met 
101,107/109, onder andere 
lljntanding 119/120, diverse 
waarden 121 tot en met 131, 
134/135,139/140,199 tot en 
met 202, 212 tot en met 219, 
220 tot en met 223, onder an
dere 287/288 en vele andere 
waarden zoals 534 tot en met 
537. 
Verder de portzegels nummer 
1 en 2 (de kleur blauw is zo 
intens dat deze opnieuw ge
kleurd moet zijn), diverse 
waarden uit 3 tot en met 12 
(waarbij diverse waarden nog 
in zakjes zaten waarop ge
schreven was 'C' gommen), 
27/28, waarden uit 31 tot en 
met 43. 
Onder andere werd gevonden 
een zogenoemde Brandkast-
serie waarvan alle waarden 
authentieke gom hadden, be
halve de 7y2 gulden; deze gom 
was vals. 
Verder werden aangetroffen 
de emissie Armenwet (diverse 
waarden), het Internationale 
Gerechtshof (zie boven), tele
gramzegels (een aantal waar
den) en valse internenngsze-
gels. 
Ook werden zegels, voorzien 
van de valse afstempeling 
SANTPOORT STATION 1923 
aangetroffen en wel de NVPH-
nummers 90, 92, 422, 424, 
425, 426 (vermoedelijk meer 
gebruikt om de stempels uit te 
proberen) en 'S-GRAVEN-
HAGE 1939, te weten NVPH 
nummer 205. Andere ge
bruikte stempels worden in 
een volgend artikel gemeld. 
Bekend is dat een serie Brand-
kastzegels Nederland NVPH-
nummer 1 tot en met 7 Is voor
zien van het valse stempel 
TIEL1923 (voor een afbeel
ding: zie 'Philatelie' van juni 
jongstleden, pagina 404), die 
ter keuring werd aangeboden 
en vervolgens werd afgekeurd. 
Ook Amsterdam *49*, 
14.111.22 is bekend. 

Al vele jaren 
Deze handel in het nagommen 
van zegels en in het voorzien 
van valse afstempelingen 
moet al vele jaren aan de gang 
zijn. Vandaar dat de officier 

van Justitie te Amsterdam in 
contact wil komen met perso
nen die bij genoemde B. en/of 
T.-P. ongebruikte (postfrisse) 
zegels van Nederland en/of 
zegels met de in het juninum
mer van 'Philatelie' afgebeelde 
stempels (met onderschrift) 
hebben gekocht. 

Mocht u informatie kunnen 
verstrekken dan wordt u ver
zocht contact op te nemen met 
de heer J.C.C. Stomps, adju
dant der Rijkspolitie, hulpoffi
cier van Justitie, Postale Re
cherche, groep Amsterdam, 
James Wattstraat 71,1097 DC 
Amsterdam, telefoon 020-
6686161. 

Telegramformulieren 
Omdat er - hetzij op veilingen, 
hetzij particulier - ontvangst-
telegramformulieren worden 
aangeboden die zijn voorzien 
van valselijk aangebrachte te
legramzegels wordt u gewaar
schuwd voor de aankoop hier
van. 
In Friesland zijn formulieren 
geveild waarop zegels waren 
aangebracht nadat men eerst 
het gat had gestoken en ver
volgens de zegel er overheen 
geplakt. Om het geheel echter 
te laten lijken had men ook nog 
de krijtstrepen over- of doorge
trokken op de formulieren. 
Omdat het ontvangstformulie
ren betrof kon het gebruik al 
niet juist zijn; de zegels beho
ren op het verzendformulier te 
zitten. 
Er was onder andere een for
mulier bij, afkomstig uit het be
kende Froweinarchief (inder
tijd aangeboden en geveild bij 
een bekend Amsterdams vei

linghuis), verzonden van Am
sterdam en ontvangen te Arn
hem. Het formulier was geda
teerd 25 Junij 1886, ten 8 u. 
43 m. des voormiddags (Rijks-
telegraaf. Kantoor te Arnhem). 
De andere formulieren waren 
voorzien van zegels (zie bij
gaande foto's van zegels met 
nagestoken 'vierkant gat' en 
'rond' nagestoken gat in het 
formulier) ontvangen onder 
andere uit Leeuwarden in 01-
deboom; van Assen in Nieuw-
Weerdingen; van Wildervank 
in Valthermond-Oost (Dr.) en 
van Neer in Roggel. Aan de 
achterzijde is duidelijk te zien 
dat deze zegels niet op deze 
plaats thuishoren: het gat komt 
niet overeen. Ook de krijtstre
pen aan de voorzijde lopen 
niet door; op de kleurenfoto is 
te zien dat deze niet dezelfde 
kleur hebben. 
Voor verdere informatie betref
fende de telegramzegels wordt 
onder andere verwezen naar 
het boek 'Postzegelkunde en 
Postwezen' 1932, pagina 102, 
artikel 9 en de pagina's 108 en 
110. 

Valse afstempelingen 
U wordt eveneens gewaar
schuwd voor valselijk aange
brachte afstempelingen op ze
gels die vóór 1985 postaal 
mochten worden gebruikt. Er 
zijn weer zegels opgedoken 
met onjuist gebruikte afstem
pelingen. Zo komt het stempel 
SINT PANCRAS (zie afbeel
ding) met verschillende data 
vóór 31 -12-1985 voor op on
der andere de kinderserie met 
roltanding, NVPH-nummers 82 
tot en met 85. Andere waarden 
waren de NVPH-nummers 

t ld'*«»- I 
Twee telegramzegels met nagestoken gaten (links vierkant en rechts rond) De 
achterzijde van de gebruikte telegramformulieren maakt duidelijk dat het om maak- j 
werk gaat de gaten komen met overeen Verder lopen de krijtstrepen met naadloos 
door, ook de kleur ervan verschilt 
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Het stempel SINT PANCRAS is ge
bruikt voor valse afstempelingen; het 
komt met verschillende data vóór 31 -
12-1985 voor op een aantal in bijgaand 
artikel genoemde emissies 

Port31,61/62, 67, 74en77; 
Nederland 360, 361, 363,366, 
368, 379a tot en met 379d, 
435, 436, 439, 441, 496, 499, 
serie 454 tot en met 459, serie 
500 tot en met 503,844 en 
881. 
De hierboven genoemde ze
gels waren afkomstig uit boek
jes die al in circulatie zijn ge
weest; de kans bestaat der
halve dat meer zegels dan de 
bovengenoemde van het 
stempel SINT PANCRAS zijn 
voorzien. 

Zegels die op de hiervoor be
schreven wijze zijn ontwaard 
met het stempel SINT PAN
CRAS hebben - net zoals het 
geval is met Albert-Heijnze-
gels of andere plak- of spaar
zegels - uiteraard nauwelijks 
enige waarde. 

Nadrukken 
In het blad Flash van de FIP 
werd door de 'Commissie ter 
bestrijding van Vervalsingen' 
in juni 1988 gewaarschuwd 
voor de zogenaamde nadruk
ken var\ de Firma ProPhilFo-
rum GmbH in Bremen (Bonds
republiek Duitsland). Deze 
firma maakte vervalsingen van 
zeldzame zegels, maar 
noemde deze dan replica's of 
iets dergelijks. Omdat op het 
eerste gezicht moeilijk is te 
zien dat men met namaak 
te maken had werden vel ver
zamelaars hierdoor gedu
peerd. Men bracht stempels 
aan en men kon zelfs van af
gestempelde zegels voorziene 
brieven kopen. De kleur van 
de stempels was niet van 
'echt' te onderscheiden! 
Inmiddels is ProPhilForum 
door de Duitse rechtbank ver

oordeeld en failliet verklaard. 
Sinds 1985 kan men echter in 
Zwitserland bij de Zwitserse 
firma House of Stamps de
zelfde maaksels kopen; deze 
firma levert op verzoek Mauri
tius nummer 1 en 2 ongebruikt 
en gebruikt; wilt u ze op brief 
hebben dan kan dat ook... Ha
waii, Brits Guiana, Bermuda/ 
Hamilton, West-Australië, 
Kaap de Goede Hoop, Oos
tenrijk (Merkur), Zwitserse 
Kantonzegels, Zweden, Noor
wegen, Italiaanse Staten, 
Spanje, Sachsen en ga zo 
maar door. U kunt - zoals in de 
catalogus van House of 
Stamps wordt vermeld - 'post-
fris met originele gom', onge
stempeld, gestempeld (met 
verschillende sierstempels), 
op briefstukje of op briefvoor-
zijde bestellen. 
Zelfs het bestellen van velde-
len is mogelijk. Stempels wor
den met de hand aangebracht, 
zodat steeds verschillende 
vormen ontstaan. Op de ach
terkant van een aantal 'zegels' 
wordt het woord REPLIK aan-
gebracht, bij andere staat bij 
het stekersteken soms het 
woord FAUX. Hiermee wordt 

echter zoveel geknoeid dat 
Duitse postzegelhandelaren 
op ruilbeurzen overspoeld 
worden met verzamelaars die 
deze rommel gekocht hebben 
en ze willen verkopen - niet 
wetend dat dit vervalsingen 
zijn. Niet alleen klassieke 'ze
gels' worden aangeboden, ook 
moderne 'zegels' zoals de Ber-
lijnse Wähirungsgescfiädigte-
zegels, de Goethe-serie, de 
Heinrich von Stephan-emissie 
uit 1949, de Lübecker muur
schilderingen (1951), enzo
voort. 
De 'zegels' hebben geen wa
termerk, maar als ze op een 
brief of briefstukje zitten kan 
men dat ook niet zo snel on
derkennen. Wees dus gewaar
schuwd voor deze maaksels! 

H.W.vanderVlist 
Hoofd Bondskeuringsdienst 

Kilowaar: waar 
voor uw geld? (2) 
In het meinummer van 'Philatelie' be
schreven we onze ervaringen met een kilo 
Frankrijk, ditmaal is een kilo 'Scandinavië' 
aan de beurt. 
De omschrijving luidde: 'Scandinavië, 
pracht-sortering, veel groot, hoge waar
den, veel nieuw 1988'. De prijs van deze 
kilo bedroeg ƒ 95.- exclusief verzendkos
ten. 

Samenstelling 
\le vonden inderdaad een zeer grote sor-
ering zegels van de verschillende Scandi-
avische landen. Naar gewicht beoor-
eeld leverde dat het volgende beeld op 
tussen haakjes staat het aantal versöhn
ende zegels): 

riÉMI 

enemarken (80) 
inland (85) 

Jsland (25) 
'oorwegen(115) 
weden (120) 
verige landen (12) 

otaal (437) 

150 gram 
200 gram 

20 gram 
240 gram 
320 gram 

10 gram 

940 gram 

at het totale gewicht de duizend gram 
iet haalt wordt verklaard door het feit dat 
IJ de allereerste selectie alle beschadigde 
egels meteen ongeteld in de prullemand 
erdwenen. Beschadigde zegels zijn het 
Hen immers niet waard. 

<ILO 

NOORWEGEN NO-M nieuwe sortering 1988 - met Hogere Waarden 
OOSTENRIJK 00-M zeer interessante kilowaar -i- veel H W. 

»INWIE I yUüUl oUliUiliiy iiiLl gwottorn^. on ilogcfe W 
SCANDINAVIË IA pracht sortering - veel groot- HW + nieuw '88 

gAWIA IA leei Deel üieieii legeli. ■ ual yiuui i I IW 
TAIWAN (formosa) met veel grootformaat en hogere waarden 
U.S A AMM altijd interessant  precansels met uitgezocht 

1 * 1 » " '  zeer interessant t■MT 

Weinig pakketkaarten 
De kilo was duidelijk samengesteld uit mo
derne kilowaar, hoofdzakelijk afkomstig uit 
particuliere bronnen. We troffen dus wei
nig pakketkaarten en andere formulieren 
aan. Voor zover we ze tegen kwamen ging 
het meestal nog om Finland, waar we ne
gen maal nummer 708 en twee maal num
mer 787 aantroffen. 
Er waren géén zegels van vóór 1950 in de 
kilo te vinden. Een voordeel van dit 
mengsel was dat er maar enkele zegels 
waren waarvan we vijftig of meer exem
plaren aantroffen: Denemarken nummers 
799 en 826, Finland nummers 790 en 999, 
Noorwegen nummer 920 en Zweden 
niets. 
'Nieuw 1988' was er  zoals door de leve
rancier aangekondigd  inderdaad veel, in 
het bijzonder van Zweden, van welk land 
we zelfs 33 zegels (vier verschillende) 

47,50 210,

5 0 ,  225,

65»;^^ 300,—■ 
9 5 ^  ^ 425,— 

^0, ^ 425,
95, 425,/ 
30,— 110,j 

175 

aantroffen die nog niet eens in de catalo
gus van 1989 opgenomen waren. 

Aardig materiaal 
We maakten ook een globale schatting 
van de cataloguswaarde, waarbij moet 
worden opgemerkt dat twee zegels met 
dezelfde cataloguswaarde nog lang niet 
altijd evenveel waard zijn! We kwamen op 
basis van de Yvertcatalogus van 1989 op 
een kleine vijfduizend Franse frank, waar
van IJsland 224.25 frank voor zijn reke
ning nam. 
Conclusie: wie de verschillende landen 
van Scandinavië gebruikt verzamelt haalt 
er voor zijn verzameling beslist het een en 
ander uit. Ook voor rondzendboekjes be
vatte de kilo aardig materiaal, al blijft er 
uiteraard altijd een onverkoopbare rest 
over. Maar daar heeft men dan in feite ook 
niets voor betaald... Fl. 
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1 BijElJ A A f VAN DER 

VEILINGE/27 
EEN ZAAK VAN VERTJtOUWENm 

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

Bmaa 

UIT ONZE JUNI -VEIL ING: 

189 XXX 
Kw 70 bod 80 

Port 6D III 
Kw 250 bod 330 

12 XXX 
Kw 200 bod 230 

22 XXX 
Kw 250 bod 220 

VOOR ONZE NOVEMBERVEILING VERWACHTEN WIJ WEER EEN 
GROTE OPKOMST VAN KOPERS VOOR UW VERZAMELING! 

WIJ STELLEN HET OP PRIJS 
UW VERZAMELING IN O N Z E 

grootse najaarsveiling 
TE M O G E N P R E S E N T E R E N ! 

Belt u voor bespreking of gratis informatie-pal<l<et 
vóór 7 september! 

070 - 556840 

Z I C H T Z E N D I N G E N 
Zou u het niet eens willen proberen, om gezellig thuis te 
postzegelen in een van onze zichtzendingen. Daarin is een 
keur aan matenaal verwerkt, vaak keuze uit verschillende 
soorten kwaliteit en prijs, gebruikt, ongebruikt, postfris, 
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 vèr-gevorderden groot is. 
Door onze constante aankopen zijn wij in staat u een 
steeds zeer uitgebreide wisselende inhoud toe te zenden,u 
kunt zelf bepalen wanneer u een volgende zending wilt 
ontvangen. INTERESSANTE PRIJZEN 
GEEN KOSTEN (de retourporto aangetekend betalen wij). 
KORTING voor alle zendingen geldt, 

uitname boven ƒ 150 , - 5% korting 
boven ƒ 2 5 0 , - 10% korting 
boven ƒ 500 , - 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 
DUITSLAND (Reich) 
BONDSREPUBLIEK 
BERLIJN 
DANZIG, SAARLAND, 
KOLONIËN. BEZETTING enz. 
D.D.R. 
ENGELAND 
IERLAND MALTA GIBRALTAR 
KANAAL eil. 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
JOEGOSLAVIË met Triest 
LUXEIMBURG 
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 
TSJECHOSLOWAKIJE 
ROEMENIË 
KROATIË, SERVIË, 

MONTENEGRO 
SPANJE 
U.S.A. 

SM 

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

Uw vraag (met opgave van referenties) naar 

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

Cactussen op postz 
Honden op poslz 
Interpol op poslz 
Katten op postz 
Ltons op postz 
Muzpek dl I t/m 1984 

dl II vanaf 1985 
Orchideeën op postz 
Paarden op postz 
Paddestoelen op postz 

ƒ 7,15 
ƒ 11.50 
ƒ 6.15 
ƒ 9.25 
/ 7.15 
ƒ 17.85 
ƒ 9.25 
ƒ 11.50 
ƒ 17.85 
ƒ 9.25 

• Nederlandstalig 
• Met waarde-aanduiding hfl 
• Met aftieeldingen in zwart/wit 
Levering ook met korting aan handelaren 

Rembrandt op postz ƒ 6.15 
Rode Kruis Op postz / 15,30 
Rotary op poslz / 11 50 
Rozen op postz / 9.25 
Rubens op postz ƒ 9.25 
Schaken op postz ƒ 9 25 
Schepen I 1851-1966 ƒ 17.85 
Schepen II 1966-1980 ƒ 17.85 
Schepen III 1980-1987 ƒ 17.85 
Schepen IV vanaf 1987 ƒ 11 50 

Treinen/Spoorwegen 
deel i t /m 1986 ƒ 17.85 
deel II vanaf 1987 ƒ 8.70 

Vlinders op postz ƒ 15 30 
Voetballen I 1924 t/m 1985/ 17 85 
Voetballen II vanaf 1986 / 8.15 
Vogels op postz 

DL It/m 1979 / 17 85 
DL II 1980 ƒ 12.50 

Wielrennen op postz ƒ11.50 
Portovnje levenng volgt na ontvangst van de cataloguspri|s op giro 3173360 t n v 

A. V. DIJcklaan 3 7 , 
2251 XL Voorschoten. 
Telefoon: 0 1 7 1 7 - 7 6 1 2 . Uitgeverij I N P E G , 

fm^ U kunt gratis(!) mijn nieuwste USA-prijslijst 
J ^ 3 ontvangen!! Stuur vandaag nog een brief

kaart en vraag een gratis exemplaar! (cor
respondentie in het Engels of Duits) 

Uw adres in de U.S.A.: 
CRAIG SELIG 

Boxll725-p 
Fort IVayne, Indiana 46860 USA 

Wij kopen: I E D E R E P O S T Z E G E L V E R Z A M E L I N G 
N e d e r l a n d & B u i t e n l a n d 

R. J . C. M. de GROEN filatelie ^^°P^"^^ '^S"''"''"" ïa^SIVv'S Z: 
Hoofdpostkantoor Neude utrecht Tel. 030 - 341692 zat 9 .00-12.00 uur. 

Aanbieding buitenlandse postzegels 
IVIOtl6TSLlp6rrniX Saal met een fraaie selektie, voor meer dan 95% bestaande uit 
thema en motiefpostzegels. Alles papiervrij. Het aantal verschillende zegels ligt boven 
de 90%. De prijs is slechts ca. 1 '/2 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 fundgrube 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 waarde 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. 

n D I C C C C I I D U I I A T C I I C Antwoordnumnier 53, 7240 VB Lochem 
U n i C d d C n r n i l ü H I C L I E OeHeestl, Lochem. rei. 05730-54493 

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 / ^ ^ ^ ^ 

Winkel maandag tot 1 uur gesloten %^^J/ 
en de gehele donderdag ^^0r 
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SPECIALE AANBIEDINGEN NEDERLAND 
Op alle door ons aangeboden zegels geven wij volledige 

garantie en zekerheid voor kwaliteit en echtheid 

8 0 
6 5 
5 0 

3 0 0 
2 5 0 

nrs 12 div platen uitge 
breid voorradig 
1°ltjxebreedger 
1° luxe 
1°pr ex 
1°breedger paar 
l^paar pr ex 
1° plaat lil (54) geribd pa 
pier certif 550 
2° luxe breedger 60 
2° luxe 50 
2° pr ex 40 
2" plaat V (24) luxe breed
ger op geribd papier eer 
tif 650 
2' plaat V (60) luxe op ge
ribd papier certif 575 
2° luxe paar 300 
3 " luxe 550 
3^° pr ex 
3"° luxe breedger 
3"° luxe 

pr ex 
luxe breedger 
luxe 
breedger 
pr ex 
luxe breedger 
luxe 

3°° breedgerand 
3"° pr ex 
3"° luxe hor 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 

400 
350 
300 
2 1 0 
3 0 0 

250 
2 3 5 

180 

2 7 5 

2 3 5 

2 2 5 

1 6 5 

7 0 0 

4 0 

2 8 

9 0 

2 0 
1 4 

4 5 
180 

125
200 

6A'' pr ex 
6° hor paar luxe 

135 
4UÜ 

Uitgebreide (ooiraad 
puntstempels 
712 type 1» 
Idem luxe° 
7 12typell° 
Idem luxe" 
7AI° luxe 
7Arpr ex 
7AI op brief pr ex 
QAI" luxe 

450 
650 
500 
bib 
60 
42 

140 
8ü 

gAPpr ex 
9Cr luxe 
9CI°pr ex 
10AI°luxe 
lOArpr ex 
11AI°luxe 
I I A r p r ex 
12Anuxe 
12AI°pr ex 
9° type II tanding 
C Dof E luxe 
idem pr ex" 
10° type II tanding 
A C D of E luxe 
idem pr ex" 
lOBirpr ex 
I IA i r iuxe 
11AII°pr ex 
12Ainuxe 
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 

5 4 
7 0 
5 0 
5 4 
3 6 

180
135 
3 2 5 
2 2 5 

7 5 

5 0 

5 8 

4 0 
210 
230 
1 7 5 
345 
240 
160 
345 
165
120

190
150
175
125

16D°luxe 
16D°pr ex 
17' '  'pr ex 
17A°luxe 
18C°pr ex 
18D°luxe 
18D°pr ex 
18 puntst 3pr ex 
19 29° luxe 
1929° pr ex 
20° luxe 
20° pr ex 
20"'luxe 
24C° pr ex 

200 
145
8 0 
3 5 
8 5 

120
8 5 

110
450 
350 

4 0 
3 0 
7 0 

125

43'° luxe 
43'° pr ex 
43^° luxe 
43°° pr ex 
44° luxe 
44° pr ex 
45 48° pr ex 
46° luxe 
46° pr ex 
47A° luxe 
47A° pr ex 
47B°pr ex 
47C°pr ex 
48° luxe 

100
7 5 
6 2 
4 7 

130 
100 
8 2 5 

6 0 
4 5 

360 
2 7 0 
2 1 0 
2 2 5 

97"■■ luxe 
84 86° pr ex 
9098° pr ex 
99° luxe 
99° pr ex 
100» luxe 
100° pr ex 
101°luxe 
101° pr ex 
102 103" ' l uxe 
104 105° luxe 
104 105° pr ex 
104°luxe 
1 0 6 " * luxe 
106"** luxe paar 
107 109* " l u x e 
110 l13" ' luxe 
114 120" ' l uxe 
121128'" luxe 
124r ' luxe 
124K"pr ex 

135

80

110 
110

85 
95 
75

1425 
1 150 
260 
460 
350

250 
14 
50 
320 
38 
120 
120 
130 
140 

WEGENS O M S T A N D I G H E D E N 
IS DE W I N K E L G E S L O T E N 

V A N 2227 SEPTEMBER 
25° luxe 
25° pr ex 
25L°pr ex 
26F° pr ex 
28° luxe 
28° pr ex 
29° luxe 
29° pr ex 
Uitgebretde voorraad 
klelnrondstempels 
3044° luxe 
30 44° pr ex 
32C"p r ex 
32F"p r ex 
3 8 " " 
39" •• 
40'•■ 
43° luxe 
43° pr ex 

9 5 
7 0 

450 
250

5 6 
4 2 

200
150

240 
185
110
105

5 2 
180
200

3 6 
2 7 

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

M . VAN DEN HEUVEL B.V. 
* inkoop  verkoop  taxatie 
* bemiddeling bij aan en verkoop via veilingen 
* beleggingsadviezen 

Telefoon 035212931 
bgg 021581927 

Winkel Langestraat 59c 
1211 GW Hilversum 

48° pr ex 
49° luxe 
49° pr ex 
50 5 5 ' " luxe 
5 6 " ' luxe 
57 6 1 ' " luxe 
6 2 " " luxe 
7 4 " luxe 
7 5 " luxe 
7 6 " luxe 
76A" ' l uxe 
76B° pr ex 
6 1 C " luxe 
78C" pr ex 
61°° luxe 
61°° pr ex 
80° luxe 
80° pr ex 
8 1 " * luxe 
8283* " luxe 
84 8 6 ' " luxe 
87 8 9 ' " luxe 
9096* " l u x e 

5 7 5 

170
140

9 0 
7 0 
4 0 

3 2 
1 5 0 

150
7 0 

200 

5 5 

2 4 0 

155
160
130 

1 4 5 0 
1 150 

145 
6 0 

6 0 0 

6 4 

145 

121 131°pr ex 
1 3 0 " luxe 
1 3 1 " prex 
130°luxe 
130°pr ex 
131°luxe 
131° pr ex 
132133 ' " luxe 
134 136" ' l uxe 
136138° luxe 
136 138°briefstuk 
metaalstempel 
idem rubberstempel 
139140"' luxe 
141 1 4 3 " * luxe 
144148' " luxe 
161" ' l uxe 
1 6 5 " prex 
166 1 6 8 " * luxe 
184*'*luxe 
na 1926 gebruikt 
en ongebruikt vriiwel 
compleet leverbaar 

650 
425 
325 
460 
350 
360 
275 
280 
175 ■ 
280

250 
250 

4 4 

48 
120 
350 
300 

36 
2 0 0 

199202 ' " luxe 
203 207'•* luxe 
208 2 1 1 ' " luxe 
212 2 1 9 ' " luxe 
220 223" ' l uxe 
2 2 4 " ' l u x e 

' luxe 
' luxe 
■ luxe 
' luxe 
' luxe 
' luxe 
' luxe 
' luxe 
' luxe 

225 228' 
229 2 3 1 ' " 
232 2 3 5 ' " 
236 237** 
238239" 
240 2 4 3 " 
244 247** 
248251" 
252 255** 
256*** luxe 
257 2 6 0 ' " luxe 
261 2 6 4 ' " luxe 
265 266 ' * ' luxe 
267 2 6 8 " * luxe 
269*** luxe 
270 273**' luxe 
274 2 7 7 ' " luxe 
278** ' luxe 
279 2 8 2 ' " luxe 
283 2 8 6 " * luxe 
287 2 8 8 " * luxe 
289 292*** luxe 
293295 ' " luxe 
296299"* luxe 
300 3 0 4 " * luxe 
305309*** luxe 
310312 ' " luxe 
313 3 1 7 " * luxe 
318322 ' " luxe 
323324"* luxe 
325 326*** luxe 
327331" 
332 3 4 5 " 
346349** 
350355** 
356 373** 
356a/d*** 

* luxe 
* luxe 
* luxe 
* luxe 
* luxe 
luxe 

na 1940 postfris vrijwel 
cpl leverbaar 
roltaniling 
1 18** pr ex 
1 18° pr ex 
19 3 1 * ' pr ex 
19 3 r p r ex 
33 5 6 " pr ex 
33 56° pr ex 
57 70** pr ex 

54 
108 
54 

260 
72 
9 5 

104 
100 
108 
750 
175
184 
460 
176 
100 
52 

260 
160 
120 
135
60 

148

200 
136
132

116
SO
BS
24
72
60
72
20
60
64
28
38
55
50

840

6 0 

275

150

900 
5 0 0 
3 0 0 
160 
4 5 0 
3 7 0 
175 

Wlnke l g e o p e n d d insdag , d o n d e r d a g en 
zaterdag 9 .00 17 .00 uur. 

Geen koopavond 

Parkeerruimte aanwezig 

Girorekeningnummer 3 1 6 9 710 
Bankrekeningnummer 31 0 6 80 581 
Rabobank — Loosdrectit 

57 70° pr ex 
7 1  7 3 ' " luxe 
71 73° pr ex 
74 101*** luxe 
74101** pr ex 
74 101°pr ex 
üichtiiost 
12 1 3 * " luxe 
1213** luxe 
12 13° pr ex 
port 
1 2°pr ex 
2B°luxe 
28° pr ex 
3 12° pr ex 
13 26°pr ex 
14" 2 6 ' * * cpl 
pr ex 
27° pr ex 
28° pr ex 
29 3 0 * " luxe 
3143°pr ex 
42 43** pr ex 
4460*** luxe 
59** luxe 
6164*** luxe 
68°** luxe 
69 79*** luxe 
brandkast 
1 7 " pr ex 

125
440 
185 
9 0 0 
4 7 5 
3 5 0 

8 7 5 

5 5 0 

3 7 5 

5 0 
7 5 
5 5 

160
8 5 

3 2 5 

6 0 

2 3 5 

4 0 
200 
170
3 0 0 
140 

7 0 
376 

5 0 

1 2 0 0 

18*** luxer 

1 8** prex 
9 15° luxe 
1619° luxe 
25 26° luxe 
Postpakketverreken 
1 2°pr ex 
2° luxe 
2B°pr ex 
2C° luxe 
2C°pr ex 
postbewiit 
1 7°pr ex 
telegram 
4° pr ex 
12° pr ex 
1e ilagbrieven 
El getypt adres 

725 
2 7 5 
100 

7 0 
3 5 

100
120
200 
160
120 

5 0 0 

240 
320 

FRANSE KOL. 
Terres Australes 
1*' 
27*** 
8 10"* 
810" 
11*** 
1214*** 
1217** 
13C*** 
15*"* 
15** 
16*** 
17" 
18** 
21*** 
21"* 
22*** 
23*** 
24*** 
26*** 
2830*** 
3438*" 
39*" 
4042*** 
4345**" 
4647"*" 
48*** 
4951*** 
52 53*** 
5560*** 
Lp 24"'" 
Lp 24** 
Lp 5*** 
Lp 5** 
Lp 6*'* 
Lp 7*** 
Lp 8"** 
Lp 8** 
Lp 9*** 
Lp 1011*** 
Lp 13*** 
Lp 1516*** 
Lp 17*** 
Lp 20*** 
Lp 21'"* 
Lp 23*** 

20

40,

24,

15,

8,

50,

180,

15,

30,

20,

130,

25,

30,

110,

75,

25,

50,

600,

100

85,

16

55,

30

18

55

12

40

10

80

190

125,

80

55

50

210

225

150

450

50

40

65

65

75

22

30

^postfris zonder plakker 
=ongebruikt met gom 
^ongebruikt zonder gom 

° =gebruikt 
Uitsluitend pnma kwaliteit 

Levenngsvoonwaarden 
Aankopen boven ƒ 200 - franco Betaling binnen 8 da
gen ons onbekende kopers levering tegen 2 referen
ties of bij vooruitbetaling 

eert =cer1ificaat 
Lp = Luchtpost 
Nederland en O R 
volgens cat N V P H 
De prijzen incl B T W 

Ü 
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 met kopen krijgt u GRATIS advies 
en/of bemiddeling. 

GRATIS bezoek aan huis voor aanbiedingen vanaf ca. 
ƒ 5000- 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!!! 

Eemnesserweg 51a, 
1251 NB Laren n.h., Holland, 

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

DE BRABANTSE 
POSTZEGEL- EN MÜNTENVEILINC 

houdt op 13 en 14 oktober 
haar 33e veiling 

Wij hebben voor u ca. 3000 kavels, 
waaronder ca. 600 kavels munten, verder 
ca. 600 kavels Ned. en O.R., ca. 1800 
kavels losse numnners buitenland, brieven 
en F.D.C.'s, verzamelingen, stockboeken 
en diversen. 

Vraag onze gratis catalogus aan. 

Inlichtingen: 

P. H. J. C. Kokx-Jansen 
Nie. Sichmansstraat 9 
5521 TJ Eersel (bij Eindhoven) 
Tel. 04970-12057 

Onze veilingen vinden plaats in de Evenementen
hal (voorheen Philips Jubileumhal P.O.C), Fre-
deriklaan 12 (ingang de Jonglaan) te Eindhoven. 

Inzendingen voor onze volgende veilingen zijn 
dagelijks mogelijk. 
Bij grote partijen komen wij eventueel aan huis 
taxeren. 
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KLEINE ANNONCES 
alleen voor abonnees 

Brieven onder nummer sturen aan PHILATELIE, 
Postbus 1. 3740 AA BAARN 

N B. Wilt u niet vergeten uw naam. adres, woonplaats en 
evt. telefoonnummer in de vakjes in te vullen en als 

advertentieruimte mee te tellen! Ook punten, komma's en 
andere leestekens hebben recht op hun eigen vakje en 

moeten dan ook ieder apart in een vakje ingevuld worden! 

Aangeboden 

Wie IS geïnteresseerd in het ruilen 
van zijn/haar doubletten/overstock 
of ander matenaal tegen modem 
postfr motief (zeer grote verschei
denheid) vnl Eng Geb R Kranen 
donk. 070-256638, Den Haag 
Stuur mij Yv Fr 1000,- postfr/ 
compl matenaal van W. Eur./USA/ 
Eng. Kol. en ik stuur Yv 
Fr 1000,- Eng gebieden na 1980 
terug (ook veelvouden mogelijk tot 
Yv Fr 10000) M Bezemer, Toma-
tenstr "^6. 2564 CT 's-Gravenhage 
Bod gevraagd op postfr. verz. trei
nen Yv Fr ruim 4500,- idem verz 
auto's Yv Fr ruim 3800,- M Be 
zemer, Tomatenstr 36, 2564 CT "s-
Gravenhage 
Frankrijk los-ongebr en postfns 
vanaf 1900 12 et en 15 et p fr Yv 
Goessens, Bourgognepl 16A, 6221 
CZ Maastricht, tel 043-213821 
Maandblad Philatelie 1938 1988 
compleet, hoogste bod boven 
ƒ 325,- ontvangt bencht Schuring 
Apeldoorn, tel 055-213523 
Speciale env W.K. wielrennen '89 
te Chambery ƒ 6,00 Verhagen, 
Prof Oudplein 15. 3211 XP Geer-
vliet. tel 01887-2362 
500 Zegels W.-Europa veel grf 
H W en cpl senes ƒ 10,-, giro 
3330084, Boetzkes, Welschappl 
21. Helmond 
Vakantie aanbod: postfrisse blok
ken van Albanië, Bulgarije, Honga-
nje. Polen. Roemenie, CSSR voor 
ƒ0 ,18 per Yv Fr of 40% Michel/ 
Borek PZH Wiktor, Hodgesstr 13. 
6135 CS Sitlard Tel 04490-12751 
Suriname onafh nrs 1 t/m 300 in 
Davo album cat w ± 900,- voor 
250,- R de Heer, Esdoomdreef98, 
3137 BP Vlaardingen, 010-
4740725 
Zweden-jaarsets - 1973-1987 S 
de Roo, Centraleweg 18, Geertrui-
denberg, lel 01621-12832 

Te koop oude aandelen en brieven 
land vermelden, ook ruimtevaart co 
vers 100 versch postz 0 voor 
ƒ 5 , - in brief Mevr A N Brigge-
man v d Schelde, Kantelenweg 70, 
3233 RD Oostvoome, tel 01815 
5036 
Verz. Jaa r vh Kind 79 3 banden + 
cat Catw ƒ 3500,- Bod gevraagd 
E Boer, 01720-34209, Alphen a/d 
Rijn 
USA-Canada Gebr wildlife ƒ 25 , -
of stuur manco lijst J den Besten. 
Lankserf 38, 8072 MC Nunspeet 
Hongarije t 1970 z g a c + bloes 
China t 1953 voor 80% compleet 
m i V albums Tel 072-124233 
Van Corstanje 
Rolzegel 1239RA met foute rug-
nummenng 715. 610, 705, 600 
enz , stnp van 15 zegels ƒ 30,00 J 
Kerseboom. Bamewinkel 714, 7326 
KD Apeldoorn, tel 055-338323 
Aangeboden Ned mooie verz au 
tomaatboekjes 1-25 ± ƒ 9000.- cat 
Ook postfrisse vel(de)len Inl A 
Sauerbier, 070 242323, Den Haag 
Postzegels Nepal. Bestellingen (mi
nimum 10 U S $) m het Engels aan 
Basu D Gnawah, Jyathatole, 
G P A Box no 2259. Kathmandu. 
Nepal 
Denemarken + Groenland + D W 
Indie verz in Davo ehrst Yv Fr 
56680 ƒ 5250,- ook in ged -I- verz 
Ysland in Davo cnst Yv Fr 56700 
ƒ 51(X),- C Boeijenga, Molenstr 
59, 2471 AA Zwammerdam, tel 
01726-12371 
Bod gevr. op 10 halve centen P 
Stevens, Mozartl 280. k 312,2555 
KZ Den Haag 
Poststempels filatelieloket U spaart 
ze ook'^ Alle adressen van alle kanto
ren maak ƒ 7.50 over op giro 
4547502 W Buis, Rietschoot 147, 
1511 WG Oostzaan 
Zeer uitgebreide prijslijst Neder 
land O + XXX veel mooie bijzondere 
zegels H Nolles, Postbus 22. 8330 
AA Steenwijk 
Gratis prijslijst kilowaar en kleine 
kavels J Stienstra. Ambachtsheren-
laan 113, 2722 CZ Zoetermeer 079-
314633 

Egypt Syria Libanon Jordan Irak 
Maroc Tunisia Algena Qatar Uae 
Saudi Arabia all Arab countries Ge-
bara, poslfach 91 . D493 Detmold 
Postfrische Motivausgaben. 
Schreiben Sie uns Ihr Sammelgebiet 
und senden Sie ƒ 2 50 Porto Unser 
Farb-Lagerkalalog fur Übersee geht 
Ihnen dann zu Schaetzle AG , CH -
8832 Wollerau 
Motieven op bneven en maximum-
kaarten Pzh Wien, PB 22517, 1100 
DA A'dam Z O Tel 020-974978 
Zichtzendingen mogelijk 
W-Europa div aanb o a voorde
lige partijen Los ca 10-15% Yvert 
Dekkers, Wolph bocht 225A, 
R'dam 
1 kg. Australië mix ƒ 9 5 , - , ca 2/3 
gr f . het nieuwste, Lips Stamp Ser
vice, 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 
Afgew. buitenl. I kg. V2 kg, '/4 kg 
resp ƒ 52 , - . ƒ 28 , - , ƒ 18,- Giro 
705260 - Schiereck. Zevenhuizen 
Gratis prijslijst Ned + Duitsland 
Pzh 'De Maaskant'. Postbus 35, 
5820 AA Vierlingsbeek 
Austr. 100 grf met de nwste ƒ 8.50, 
200 ld ƒ 17,-. 300 ld ƒ 2 5 , - Alle 
versch Canada 10 tpl series van 4 
zegels met de nwste ƒ 15,- Giro 
1282149, J Dijkstra, Lindenoord 

20, 8172 AL Vaassen 
Nederland 0 senes 45% los 50% 
PFR voor '40 v a 55%, '40 '63 v a 
50% later 45% F Ghijben, Zonegge 
1916, 6903 GV Zevenaar, 08360-
29241 
Neemt u eens maximumkaarten op 
in uw verzameling Duitsland Pzh 
Wien, PB 22517, IKK) DA A'dam 
Z O . tel 020-974978 

Gevraagd 

Engeland partijen frankeerzegels 
met gom ƒ 2,60/£ zonder ƒ l,50/£ 
ongelim Brouwer, Leeuwarden, 
058 886836 
België tot 1910 met goed leesbare 
stempels A J van Baaien, Vnes-
wijk 66, 1852 VD Heiloo, tel 072-
338062 
Aantekenstrookjes Ned.: partij, 
verzameling of los. ieder aantal is 
welkom, ook ruilen, R J van der 
Kuip. Postbus 630, 7300 AP Apel-
doom Tel 055-558060 
Gezocht koper v. Dietenkavels 
1588 t/m 96 I V m studie, ruil of 
aankoop event Tel 08388-3013, C 
Frank, Lunteren 

Engeland kerstzegel 1988, 13 
pence i p v 14 pence, bied 1000.-
Ook andere decimale fouten GB H 
Ryneveld P bus 231. Schoonhoven 
Fiskaal materiaal, zegels, docu
menten, ruil of koop Hager, 1 251 
Almaden, AV San Jose, CA 95110, 
USA 
Literatuur Ned. & C G , ook Ne 
derl Indie op brief, ook Rep Indo 
nesia voor 1960 Stuur hjst met ge
wenste pnjzen aan J J S Goss, 16 
Selboume Avenue, Bletchley, GB-
Milton Keynes, MK3 SBX, Enge
land 
V.L.van Wilgenburgcat. Plaatfou-
ten 21WB, 26W, 63W. 75W, 
178W, 212W, 23W, 303WB. 
^74W, 543W. 1070W, I179W Ook 
gevr op FDC en op bnef VL van 
Wilgenburg dubbele aanwezig J W 
Conijn. Heldersestraat U . 1777 BD 
Hippolytushoef, tel 02279-2214 
Ook koop 
Alle soorten bundels en massawaar 
en kilowaar Zomerzegels gebruikt 
1987-88-89 Port en aant strookjes 
H Koning, Postbus 53087, Den 
Haag, tel 01749 42731 
Stadspost gevr , aangeb zegels, 
bneven. katalogus-l-aanv 1988, al
bum voor 700 zegels E Hom, 
B B-weg 4, 9551 TZ Sellingen, 
05992 2506 
Ned. Indie op brief-briefkaart, 
Jap bezetting, tntenm-periode Rep 
Indonesia R Roelfs. Laveibos 3, 
Zoetermeer. 079-211693 
Ned.-hang.-haar kl rondst volle
dige st ook op bnef H Okker, 
Oude Beekb weg 284, 7333 AP 
Apeldoorn 
Oude Ned. aantekenstroken, zo
wel los als op brief of gehele verza
melingen Kijk uw oude postzegel 
boeken eens na, ook kleine aantallen 
zijn welkom Evt ruil H J v d 
Heuvel, Bemhardstraat 27, 4328 BR 
Haamstede, tel 01115-2024 
Maximumkaarten heie wereld 
PZH Wien, PB22517, 1100 DA 
A'dam Z O , tel 020-974 978 (na 
18 00 u) 

Frankeer, geld. zeg. Ned. met en 
zonder gom. De Graatf. R Vis-
.cherstraat 114, Vlaardingen, 010-
4340085 
Postzegelboekjes no30 (weidevo 
gels) en 31 (kerkgebouwen) P Rot 
gers, R'dam 010-4552991 
Voor studie verzameling: Poolse 
postzegels met Groszy opdrukken 
uit de jaren 50-52 A Haan, Burg 
Franssenstr 7, 6467 AK Kerkrade 

Diversen 

Ruilen Europa-cept (gestempeld) 
zend 50 verschillende en u ontvangt 
er 50 retour R Kip. Pelikaanstraat 
9, 1221 KM Hilversum 
Verzamelaars Rep. Suriname met 
abonnement postkant Paramaribo 
Kontakt J Kool, tel 02990-36823, 
Pu mierend 
Rondzendingen voor verenigingen 
aangeboden Enorme keuze van de 
meest courante gebieden Beschei
den pnjzen 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 
Rondzendingen voor verenigingen 
aangeboden O a Ned postfns 
vanaf 33% c w Voor informatie 
G Hombergen, 't Dorp 155. 5384 
ME Heesch 
Voor een abonnement en/of zegels 
van Israël, vraag vnjbhjvend inlich
tingen bij A Bouwense. tel 01100-
12762, Goes 
Motiefverzamelaars vraag onze 
gratis prijslijst van het motief wat u 
verzamelt Rozenburgse postzegel-
handel J van Leeuwen, Maasstraat 
6, 318! EJ Rozenburg ZH, tel 
01819 14895 

Epilepsie? 
Zet jezelf niet buitenspel 
Nederland telt ruim 90 000 mensen met 
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven? 
Praat mee. Word lid. 

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND 

S t S r o i ' EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ 
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht 

BIJ plaatsing onder nummer 
ƒ 8,00 extra voor adminislralie-
en portokosten 
Bewijsnummer ä ƒ 4,00 wordt 
alleen op verzoek toegezonden 

Opgave schriftelijk door middel 
van nevenstaande bon aan 
Bosch & Keuning nv, I a v afd 
advertenties. Postbus 1, 3740 AA 
Baarn 

Opgaven voor deze-rubriek dienen 
te zijn vergezeld van een betaling 
per betaalcheque of girobetaalkaart 
Giro 4988, t n v Bosch & Keuning 
nv. Postbus 1, 3740 AA Baarn 

> 
Naam 

Adres 

Plaats 

"V" 
o 

Reserveringsbon voor kleine annonces voor abonnees 
aangeboden O gevraagd O diversen 

Eerste 
3 regels 
ƒ 1 0 , -

Elke 
regel 
meer 

ƒ 5 , -
extra 

. A ^ 

1 1 

1 

I I I I I I I I 

1 1 

Handtekening 

Lid van Ver , n e e n D Abonnee D 
Datum 

"^Z" 
* N .B . Wilt u niet vergeten uw naam, adres, 

woonplaats en evt. telefoonnummer in de 
valijes in te vullen en als advertentieruimte 
mee te tellen! Ook punten, komma*s en 
andere leestekens hebben recht op hun eigen | 
vakje en moeten dan ook ieder apart in een 

A vakje ingevuld worden! 
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PANNENDE ZWEEDSE POOLAVONTUREN 
Ga mee op postzegelreis naar één van de spannendste 
gebieden ter wereld, de Noord- en de Zuidpool. Het 
boek)e „Zweeds poolonderzoek" neemt )e mee over 
landijs tussen ijsberen en pinguïns. 

Deze mooie zegels in groot formaat zi)n een jubile-
umsuitgave, ter ere van de 250-ste verjaardag van de 
Koninklijke Academie der Wetenschappen. De afdeling 
poolonderzoeken hoort tot deze academie die op dit 
moment een reeds omschreven expeditie op de Zuid
pool onderneemt. Dag van uitgave 22 augustus 1989. 

Neem plaats in onze moderne rupswagen voor een 
reis in dit uitgestrekte gebied. De Zweedse postzegels 

zi)n fantastisch! Vraag er naar bi) uw handelaar of knip 
de bon uit en stuur hem op. 
Hier ziet u de zes zegels uit het blokboekje „Zweeds 
poolonderzoek", ongeveer dubbel zo groot afgebeeld. 
De bovenste gaan over de Noordpool en de onderste 
over de Zuidpool. 
Bent u geintresseerd in vogels!? Op 22 augustus geven 
wi) ook een postzegel uit met de zeldzame oehoe (Bubo 
Bubo). Waarde 30 SEK. Dezelfde dag word ook een 
boekje uitgegeven over de succesvolle ondernemings
geest in het Zweedse landschap Smaland.Waardel3.80 
SEK (6 zegels a 2.30) 

Gratis inlichtingen! 
Deze coupon opsturen naar PFA Swedish Stamps, 
S-16488 Kista, Zweden. 
Aankruisen wat u wenst: 
n „Postzegels verzamelen is leuk" met een presentatie van 

het volledige sortiment, brochure in vier kleuren. 
D „Een postzegel ontstaat", brochure in vier kleuren, 16 blz. 
n BULLETIN, ca 7 nummers per jaar over nieuwe Zweedse 

postzegels. 
D Informatie over abonnementen. 
Ik wil de inlichtingen graag in het D Engels D Duits 

Ev. abonneenummer bij de 
Filatelitische Dienst PFA 

Naam 

Adres 

Postcode en plaats 

Land BLOKLETTERS AU.B. 

teM PFA Swedish Stamps 



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 


