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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal het best georiënteerd 

De Postbode Vincent van Gogti 

EEN RECORD (alweer) ZELDZAAMHEDEN IN DE AANSTAANDE VEILING 
LIQUIDATIES VAN MEERDERE BELANGRIJKE VERZAMELAARS 

EN DIVERSE BEKENDE HANDELAREN 

OKTOBER « g ^ AMSTËÜDÜH 
door overmaking van ƒ 12,50 op giro 461000 ontvangt u de catalogus 

RokinBO - 1012 KV AMSTERDAM - 020-230261-242380 
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Het LINDNER multi collect-album is uitermate geschikt voor het opbergen van FDC's, 
EDB's, PTT-mapjes, postzegelboekjes, telecards, briefkaarten, ansichtkaarten, foto's, 
kombinaties, blokken, alsook voor het onderbrengen van uw doubletten-verzameling 
Het 4-nngs mechanisme biedt de mogelijkheid het makkelijk verwisselen en de grote 
opbergcapaciteit voor ongeveer 60 bladen 4̂  

INDNER Falzlos GmbH-Nederland • Tjalkkade 8 • NL-5928 PZ VenIo • voor België: Philac PVBA • Zuidstraat 48 • B-1000 Brussel 
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10 - 11 - 12 -13 en 14 september 1990 
VEILING no. 536 

De grote naj aars veiling met ruim 4000 kavels! 

Met o.a. belangrijke collecties: 

Oud-Duitse Staten 
Engeland en Koloniën 
Noorwegen 
Zwitserland en van 

Nederland: Voorphilatelie 
Emissie 1852 gespecialiseerd op platen 
Emissie 1872 collectie klein-rond stempels 
Emissie 1872 collectie puntstempels 
Emissie 1872 collectie dubbel-letter stempels 
Luchtpost Nederland en Overzee 
Portzegels w.o. de proefporten 
Internering 

Voorts: 
Zéér uitgebreid Curasao en Suriname 
w.o. vele variëteiten 

Catalogus wordt u toegezonden na ontvangst van ƒ 12,50 op giro no. 17369. 

Van Dieten 
sinds 1892 

Postzegelveilingen bv 
Prinsessegracht 3 - 2514 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S . 
Telefoon 070-3653817 of 3648685, Fax 070-3617436 
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10 - 11 -12 - 13 en 14 september 1990 
VEILING no . 536 

De grote naj aars veiling met o.a. 

ni^TimvOlPi / 

De enig bekende brief emissie 1852 met 
langstempel Oosterwolde in rood! 
Ex. collectie Mr. W. S. Wolff de Beer 
Ex. collectie J. Poulie 
Ex. collectie S. 
Catalogus wordt u toegezonden na ontvangst van ƒ 12,50 op giro no 17369. 

Ook u kunt nog naar één van onze volgende veilingen dagelijks inzenden! 

sinds 1892 

Van Dieten 
Postzegelveilingen bv 
Pnnsessegracht 3 - 2 5 1 4 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S 
Telefoon 070-3653817 of 3648685. Fax 070-3617436 
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BOSCH & KEUNING, Postbus 1, 3740 AA BAARN 
Bremstraat 11, 3742 RD BAARN Tel 02154-82211 
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Aoeldoornse Postz Handel 
Australian Bulk 
Barnes 
Blydorp 
Boekenland 
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Hollandsche Postz en Muntenv 
Hollands Glorie 
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Hoven, v d 
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Israel Filat Agentschap 
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Matthijssen 
Meinhardt 
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Ned Ver de Verzamelaar 
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547 
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Overijsselse Postz veiling 
Passon 
Philinvest 
Postbeeld 
Post & Zegel 
Poveia 
Quirijns 
Rietdijk 
Rijnmond 
Ruiter, de 
Sandafayre 
Schiff 
Scheming 
Spijkenisse 
Tempo Doeloe 
Toor, van 
Wiggers-deVries 
Zeeuwse Postz veiling 
Zegelkoerier, de 
Zwart 
Zweedse PTT 
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541 
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553 
547 
496 
483 
479 
523 
547 
483 
480 
515 
480 

474,496 
551 
543 
515 
553 
547 
555 

De 158ste veiling zal worden 
gehouden op vrijdag en 
zaterdag 14 en 15 december 
Enige mooie nalatenschappen zijn reeds in 
bewerking. 
Tot nader order l<an nog uitsluitend kwalitatief 
goed materiaal worden toegevoegd. 

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

Kantoor: St. Annaplein 7, Postbus 3106, 
5003 DC TILBURG, 
Tel. 013-421776. 
Fax 437975 

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 

HQSgÄ^*»'^ 
Victor Hugostraat 30 

5924 AK Venio 
Telefoon 077 - 82 22 42 

(Winkel Romerhuis, 
Kwartelenmarkt, VenIo, Tel 077 - 51 26 98) 

* Postzegels Nederland (mooi gebruikt, met plakker of 
postfris, incl. roltanding, post, luchtpost, dienst, etc.) 

* Eerste-dag-enveloppen Ned. met adres of blanco. 

* Partijtjes, verzamelingen, restanten. 

* Alle toebehoren incl. catalogi 

-k Thans ook leverbaar Curasao, Ned. Antillen 
en Aruba 

VRAAG ONZE UITGEBREIDE GRATIS PRIJSLIJST 

TEA\l*0 
IIOELOe 

! l ! WAARSCHUWING I LET OP ! PERINGATAN I AWAS ! HATI-HATI I I ! 
ERISMAARÉÉN GORDEL VAN SMARAGD SPECIALIST 

De "zogenaamd vergelen" port sene 1984 Indonesia op de Nederlandse markt 
pas u tgebracht m mei 1990 bestaat niet uit 3 waarden, maar uit 4 waarden 
Ter kenn smaking (zie ook onze advertentie elders in dit blad) 
1984 Pon 25 Rp 

50 Rp 
500 Rp 

van 
van 
van 

9 75 voor 
1 75 voor 
4 75 voor 

zogenaamd complete serie van 
de "vergeten" 125 Rp van 

16 25 voor 
9 75 voor 

6 50 
1 20 
3 30 

11 
6 50 

IJ:l>l-HJ.<NHJ:l.l:^.Ui'im!|.ikomoletesene 15 
Uw gewaardeerde opdrachten en mancolijsten worden met de grootst mogelijke aandacht behandeld door 

Pzh. TEMPO DOELOE, Postbus 454, 2700 AL Zoetermeer 
(geen winkel) pnve tel 079 51 60 55 
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67e jaargang, |uli/augustus 1990 
nummer 776 

Het Nederlandsch Maandblad voor Phila

telie, waarin opgenomen De Philatelist, is 
een uitgave van de onafhankeliike Stich

ting Nederlandsch Maandblad voor Phila

telie te 'sGravenhage 

In dit maandblad zi|n  buiten verantwoor

deli)kheid van de redactie  de officiële 
mededelingen van de Nederlandse Bond 
van FilatelistenVerenigingen opgenomen 

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

Hoofdredacteur 
AadKnikman, Lis 20, 
1273 CD Huizen® 0215254391 

Advertentieacquisitie 
Bosch & Keuning, Postbus 1, 
3740 AA Baam® 0215482341 

Adreswijzigingen 
Abonnees die het maandblad 'Philatelie' 
ontvangen uit hoofde van hun lidmaat

schap van een aangesloten vereniging 
moeten hun adreswijziging mef doorge

ven aan de administrateur van het maand

blad, maar aan de secretans 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 018641776 

Abonnementen 
Voor leden van aangesloten verenigingen 
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Nietaangeslotenen kunnen het abonne
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(Nederland) of ƒ 60, (buitenland) over te 
maken op girorekening 5005485 ten 
name van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Dordrecht 
Voor België BFr 700  op giro 000

035088233 van de penningmeester van 
het maandblad Philatelie te Brussel 
Als 1 april of 1 lull als ingangsdatum voor 
het abonnement wordt gekozen dient een 
evenredig bedrag tot het eind van het jaar 
te worden gestort Een abonnement dat 
ingaat per 1 oktober is uitsluitend moge

lijk in combinatie met een abonnement op 
de daaropvolgende jaargang. 

Losse nummers 
Het maandblad 'Philatelie' kost in de vrije 
verkoop ƒ 4,per nummer Losse num

mers van de lopende jaargang kunnen 
worden besteld door overmaking van 
ƒ 4.50 per nummer (inclusief porto) op 
postgiro 5005485 te Dordrecht onder ver

melding van de gewenste nummers 

Bestuur 
voorzitter 
Ir G A H van Dnel 
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 schriftelijke toestem

ming van de hoofdredactie 

Oplage 
58 000 exemplaren 

ISSNnummer 
01663437 

In dit nummer Philatelie 
In de tweede aflevering van de reeks 'Vaarwegen en fila
telie in Finland', die werd geschreven door René Hillesum 
uit Gouda, wordt de rol beschreven die het transport
middelzelf  het schip  speelde en speelt bij het vervoer 
van poststukken van en naar Finland 
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De hiernaast afgebeelde zegel, ontworpen door professor 
Harry Elstrom, staat centraal in de zesde aflevering van 
het artikel 'De postwaardenproduktie in België' van R.C. 
Bakhuizen van den Brink uit Leiden. Velzegels, maar ook 
de rol, boekjes, 'M' en 'B'zegels passeren daarbij 
uitgebreid de revue 

500/501/502/503/504/505 
Niet alleen in politiek of economisch opzicht voltrekken de 
veranderingen in de DDR zich in een razend tempo: ook 
aan het filatelistisch front is er volop actie. De zegels van 
OostDuitsland dragen inmiddels de tekst Deutsche Post 
als (tijdelijke) landsaanduiding. Maar er verandert nog 
veel meer, zoals u in dit nummer kunt lezen 

507/508 
En verder: 

Hangend haar 510 
Zijn er miljoenert zegels ver

dwenen van het type dat verzame

laars kennen als 'koningin Wiltiel

mina met hangend haar'? 

Handboeken 521 
Een rijke oogst aan onlangs ver

schenen handboeken, studies en 
catalogi wordt in dit nummer van 
'Philatelie' gerecenseerd 

VOC/Sail 524 
De roemruchte historie van de 
VOC wordt  mede in het kader 
van Sail 9 0  beschreven door 
mevrouw N.Y. Roos't Hart uit 
Borculo 

Complete inhoudsopgave: 

Uit de wereld van de filatelie 476/477/478 
Verzamelgebied Nederland 481/482 
Filatelistisch frankerenwat is dat? 484 
Postzegeldoosjes  een charmante zijlijn 486/487 
Litouwen: een rebelse republiek 489/490/491/492/493/494/495 
Kijk eens goed naar., filatelistische souvenirs 495 
Vaarwegen en filatelie in Finland (2) 497/498/499 
De postwaardenproduktie in België (6) 501/502/503/504/505 
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Agenda van filatelistische gebeurtenissen 518/519 
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In memoriam 523 
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Thematisch panorama 549/550 
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Uit de wereld van 
de filatelie 

'^'i^iiï^l ' I *¥ ' M 

Koning Boudev»i|n laat zich de werking van een stempelopzetmachine van de Belgische PTT 
uitleggen Van links naar rechts de heren F Daniels (voorzitter van PTOPOS/),J Andre 
(secretarisgeneraal van Belgica 90), de koning, en de directeurgeneraal van de Belgische 
Posteriien, M. Becco (foto Denis Moulaert) 

Belgica 90 was 
een modelsalon 
De kans dat de internationale sa
lon Belgica 90 een overweldigend 
succes zou worden werd dit voor
jaar door sceptici niet zo hoog in
geschat. Belgica 90 viel laat in het 
seizoen, zo redeneerde men, en er 
gingen veel concurrerende ten
toonstellingen aan vooraf gegaan 
(Essen, Londen, Groningen, 
Leer). Bovendien viel het evene
ment midden in een periode 

waarin een belangrijke doelgroep 
 de jeugd  druk bezig was met 
de eindexamens. 
Toch moest menige pessimist na 
afloop van de salon toegeven dat 
Belgica 90 een succes was ge
weest. De paleizen 3 en 4 van het 
Heizelcomplex, die waren omge
toverd in ruime, lichte en over
zichtelijke tentoonstellingszalen, 
trokken veel bezoek (meer dan 
honderdduizend mensen, aldus de 
organisatoren) Dat de toegang 
g ratis was zal daar zeker toe heb
ben bijgedragen. 

De belangstelling van de koning ging met name uit naar de activiteiten die voor de leugd 
werden georganiseerd, hier worden de longelui onderricht m het opzetten van albumbladen 
Links op de voorgrond de heer M. van der Muilen, voorzitter van de Belgische Bond (foto 
Denis Moulaert) 

Tijdens Belgica 90 was er veel be
langstelling voor de vier stroken
automaten' twee van het Frama
type en twee van het fabrikaat 
Klüssendorf. Omdat de stroken uit 
de vier automaten van elkaar ver
schilden  de aanduidingen Belgié 
en öe/fif/(7ue kwamen in wisse
lende volgorde voor  moesten de 
belangstellenden (voornamelijk 
handelaren) minimaal vier maal in 
rij staan. Eierwekkertjes zorgden 
ervoor dat iedereen een kansje 
kreeg. 
Belangstelling trok ook het bezoek 

van koning Boudewijn op woens
dag 6 juni. De vorst  die een deel 
van zijn postzegelcollectie aan de 
tentoonstelling in bruikleen had 
gegeven was bijzonder geïnte
resseerd in de activiteiten voor de 
jeugd, alsook in het technisch ver
nuft dat de Belgische PTT in paleis 
4 had opgesteld. 
Op Belgica 90 waren de belang
rijkste Belgische en Franse postze
geltijdschriften vertegenwoordigd. 
Het maandblad Philatelie vjas het 
enige blad uit Nederland waarvoor 
een stand was ingericht. 

'Taxe Pergue': 
veel reacties 
Naar aanleiding van het artikel 
Poolse PTT gebrull<t Taxe pergue
stempels heeft de redactie een be
hoorlijk aantal reacties ontvangen 
 te veel om iedere inzender per
soonlijk te bedanken. 

Het ligt in het voornemen de oogst 
aan stempels voor te leggen aan 
de auteur van het bewuste artikel, 
de heerT.L. van den Heuvel uit 
Veghel, en hem te vragen of het 
materiaal aanleiding geeft tot een 
nieuwe publikatie. 

De lezers die de moeite namen fo

tokopieën van de bedoelde stem

pels op te sturen willen we langs 
deze weg hartelijk bedanken! 

Redactie 'Philatelie' 

Roos vernoemd 
naar sultan 
Kenners spreken van een Rosa 
floribundatype, maar in het 
sultanaat Oman houden ze het 
kortweg op de Qaboos Rose. De 
donkerrode roos kreeg de naam 
van de sultan van Oman  voluit 

Qaboos bin Said  en dat is voor 
de betrokkene uiteraard een hele 
eer. 
De 'vader' van de Qaboosroos is 
de Franse kweker Meilland; de va

riëteit wordt in Nederland ge

kweekt door Koninklijke Moer

heim. 
Dat de roos naar Qaboos werd ge

noemd dankt de sultan aan zijn 
werk voor het welzijn van zijn 

SULTANATE '•^ rtl?'>»U 
OF OMAN " 0\Jr~i>^ ■ 

1HI Mflt\U%IU jl4_^\U,>, J,t .JU 
FTItHTDAVCOVE«^ 

volk, zijn bijdrage aan de wereld
vrede (Qaboos heeft zich inge
spannen om de oorlog tussen Irak 
en Iran vreedzaam beëindigen) en 
aan het feit dat hij zich steeds bij
zonder milieubewust toont, in het 
bijzonder als het gaat om de eco
logie van zijn land. 
De Qaboosroos moet nog offici
eel aan de sultan worden overhan
digd; dat zal gebeuren in novem
ber, als de vorst zijn twintigjarig 
regeringsjubileum viert. Zolang 
had de Omaanse PTT echter geen 
geduld; al op 5 mei jl. werd een 
bijzondere postzegel uitgegeven 
waarop de sultan en de roos die 
zijn naam draagt zijn afgebeeld 
De heer Rio Praaning uit Voor
schoten stuurde ons bijgaande 
eerstedagenvelop, waarop de Qa
boosroos in volle glorie te zien is 

Eerstedagenvelop van Oman met daarop zowel de sultan als de Qaboosroos 

Filatelistisch frankeren 
is een genoegen: voor anderen 

én voor uzelf 
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Ook dit jaar weer 
Damenvelop 
Net zoals in voorgaande jaren het 
geval was zal ook dit jaar weer een 
speciale Damenvelop met kinder
zegels verkrijgbaar zijn. Van 7 tot 
en met 9 november a.s. wordt ter 
gelegenheid van de jaarlijkse kin
derpostzegelactie een tijdelijk 
postkantoor op de Dam in Amster
dam Ingericht PTT Post heeft 
voor dit kantoor een bijzonder 
stempel ter beschikking gesteld, 
dat zal worden geplaatst op speci
ale Damenveloppen De kinder
postzegels zullen gewijd zijn aan 
het thema'Kind en hobby'. 
Het is mogelijk Damenveloppen, 
die in twee uitvoeringen verkrijg
baar zijn, thuisgestuurd te krijgen. 
Een envelop met een serie kinder
Dostzegels kost vijf gulden en voor 
3en envelop met het velletje moet 
leven gulden worden betaald. 
3eide enveloppen samen kosten 
f 12.. 

\la overmaking van het juiste be
Jrag op Postbankrekening 30460 
:en name van het Amsterdams Co
mité voor Kinderpostzegels (afde

Zumstein past 
indeling aan 
Een aantal jaren geleden werd de 
rekende Zumstein Europacatalo
jus opgesplitst in vier delen 
A/estEuropa werd daarbij onder
verdeeld in noord, midden en 
uid, terwijl OostEuropa toekon 
net één deel. 
3e gedachte hierachter was dat de 
verzamelaars een dienst werd be
vezen die behoefden niet meer de 
;omplete catalogus te kopen, 
naar konden  al naar gelang hun 
erzamelgebieden volstaan met 
en of enkele delen van de catalo

|US. 

)e redactie in Bern is nu op haar 
leslissing van destijds teruggeko
nen 'De ervaring leert dat de ver
amelaar ofwel voor catalogi per 
jnd kiest, ofwel een complete Eu
opacatalogus wil', aldus Zum
tein 'Vandaar dat we een nieuwe 
ideling zullen hanteren'. 
Ie Zumstein Europa zal voortaan 
it drie delen bestaan: Europa 
\lest I (A tot en met I), Europa 
(/est II (J tot en met K) en Europa 
lost. 

Imdat de prijzen de laatste jaren 
rg stabiel zijn verschijnen de de
in gefaseerd; de koper behoeft 
aardoor met elk jaar een nieuw 
xemplaar aan te schaffen Europa 
l/est I verschijnt in september 
s., Europa West II in het voor

larvan 1991. Volgend najaar ver
chijnt het deel Europa Oost. 

ling Damenvelop) in Amsterdam 
worden de bestelde enveloppen na 
20 november aan u toegezonden 
Het Comité verzoekt u duidelijk 
aan te geven wat u wenst te ont

vangen; ook de vermelding van 
uw volledige aüres (inclusief post

codenummer) is noodzakelijk 

Luctitpostzegel 
van het toneel 
Zonder al te veel ophef is PTT Post 
gestopt met de verkoop van de 
luchtpostzegel voor bijzondere 
vluchten. In Stempelnieuwsnn 
de Filatelistische Dienst in Gronin
gen wordt in drie regels medege
deeld dat de zegel, die een waarde 
had van ƒ 1., op l februari j l. 
werd teruggetrokken. De lucht
postzegel is niet meer op de post
kantoren verkrijgbaar en wordt al 
evenmin in de bestellijst in het 
PTTblad Pro/;/vermeld. De zegel 
voor bijzonder vluchten werd op 
13 mei 1980 uitgegeven en kon 
voor het eerst worden gebruikt op 
20 mei van datzelfde jaar 

Namibia: snel 
lid van de VN? 
Het Amerikaanse persbureau DPA 
weet te melden dat Namibia (het 
vroegere ZuidwestAfrika) kans 
maakt om snel lid te worden van 
de Verenigde Naties. De Veilig
heidsraad van de VN heeft een 
unaniem advies van die strekking 
gegeven. Als het land inderdaad 
tot de Verenigde Naties toetreedt 
komt het aantal VNlanden daar
mee op honderdzestig. 

Philatelistenclub 'Rotterdam' viert 
jubileum met boeiende expositie 

De bij dit bericht afgedrukte 'post
zegel' van 85 cent zal geen enkele 
verzamelaar kennen, hij werd spe
ciaal  per computer ontworpen 
als vignet voor een heel bijzondere 
postzegeltentoonstelling. Van 14 
tot en met 16 september 1990 
viert namelijk de Philatelistenclub 
'Rotterdam'zi\n 85jarig bestaan 
met een tentoonstelling die zal 
worden omgeven door een aantal 
bijzondere filatelistische activitei
ten 
Een belangrijk deel van de ten
toonstelling zal zijn gewijd aan de 
Nederlandse postzegels uit de pe
riode 19401945. Daarvoor wordt 
uit het PTTMuseum te Den Haag 
voor het eerst een zeer bijzondere 
inzending getoond met ontwerpen 
en proeven. Daarbij bevinden zich 
ook een aantal nooit verschenen 
en bij verzamelaars dus onbe
kende emissies. Aansluitend 
hierop zal uit het Archief van de 
Controle op de aanmaak van post
waarden te Haarlem eveneens 
uniek materiaal te zien zijn. Het is 
de eerste maal dat deze beide 
PTTinstanties gecombineerd ten
toonstellen. Een gezamenlijke in
zending van de leden van de 'Club' 
belicht het gebruik van de Neder
landse postzegels uit de oorlogs
periode. 

Honderdste geboortedag van 
Poortman passend gevierd 
Het zal in de geschiedenis van de 
filatelie maar zelden zijn voorgeko

men dat een tentoonstelling werd 
georganiseerd rondom slechts één 
serie zegels. Dat was het geval in 
het Belgische Mechelen, waar in 
de mooie expositiezalen van het 
Cultureel Centrum 'Burgemeester 
A. Spinoy' een tentoonstelling van 
bijna tweehonderd kaders was in

gericht door de Studiekring van de 
Poortmanzegel. 
Aanleiding was het feit dat het een 
eeuw geleden was  de juiste da

tum was 9 juli 1890  dat de gra

veur en kunstenaar Maurice 
Poortman werd geboren. Poort

man was de ontwerper van de 
langstlopende Belgische frankeer

serie: vrijwel iedereen kent de be

kende zegels met de beeltenis van 
koning Leopold III met staande 

071990 

Een smaakvol stempel van de Belgische PTT 
zorgde ervoor dat de Poortmanherdenking 
ook filatelistisch werd vastgelegd 

Naast deze omvangrijke inzendin
gen laten alle leden van Club iets 
uit hun (meestal exclusieve) col
lecties zien en wordt in een tweetal 
speciale inzendingen aandacht be
steed aan post uit lang vervlogen 
tijden: Corsinicorrespondentie en 
de verhouding tussen Nederland 
en de post van Thurn en Taxis. Op 
deze tentoonstelling, waar overi
gens geen prijzen te verdienen 
zijn, zullen verder enkele handela
renstands worden ingericht. Be
halve een tentoonstellingscatalo
gus verschijnt ook een jubileum
boek dat uitgebreid ingaat op de 
Nederlandse postzegels uit de 
Tweede Wereldoorlog. Een voor
proefje daaruit zal in het septem
bernummer van 'Philatelie' wor
den opgenomen. Deze bijzondere 
tentoonstelling, die gratis toegan
kelijk is, wordt gehouden in het 
Historisch Museum Rotterdam, 
Korte Hoogstraat 31, ingang Bul
gersteyn (hoek Coolsingel). De 
openingstijden zijn op zaterdag 15 
september van 10 tot 17 uur en op 
zondag 16 september van 13 tot 
17 uur. 

Inlichtingen worden verstrekt door 
de heer J. Vellekoop, President 
Steynstraat 21, 2312 ZP Leiden. 
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Het Historisch Museum in Rotterdam 

kraag De eerste Poortmanzegels 
verschenen in 1936, het laatste 
exemplaar in december 1983, na 
het overlijden van de exkoning op 
25 september van datzelfde jaar. 
De emissie, bestaande uit zestien 
waarden en een aantal opdrukken, 
vormt dankzij de verschillende 
drukken, tandingvariaties, kleuraf
wijkingen en de diverse gebruikte 
inkt en papiersoorten een dank
baar object voor studie en specia
lisatie De ruim honderd leden tel
lende, thans drie jaar oude Stu
diekring van de Poortmanzegel 
heeft daarvan veel laten zien. 

Er was verder  behalve ontwer
pen en proeven van de Poortman
zegels  ook ander werk van 
Poortman te zien: zowel post als 
fiscale zegels, bankbiljetten en 
vrije grafiek. De Belgische Post 
zorgde voor een gelegenheids
stempel. (HG) 

file:///lest


478 / Philatelie juli/augustus 1990 

Prentbriefkaartenactie Fonds 
Zomerpostzegels had succes 
De prentbriefkaartenactie van het 
Fonds Zomerpostzeqels is een 
succes geworden. Tijdens de 
ballonviucht van Hans Zoet op 
maandag 16juli j l. gingen 
ruim zesduizend kaarten het lucht

ruim in. De kaarten waren door de 
verzenders voor een gulden per 
stuk gekocht. De opbrengst werd 
nog eens vermeerderd met de toe

slag van de Zomerpostzegels, die 
moesten worden gebruikt om de 
kaarten en de verzendenveloppen 
te frankeren De kaarten gaan 

voorzien van zowel een ballon als 
een boordstempel terug naar de 

afzenders, terwijl de verzendenve
loppen ter beschikking worden ge
steld aan de stichting 'De Postze
gelvriend', die er langdurig zieke 
en mindervalide verzamelaar ge
lukkig mee zal maken. 

Over geluk gesproken: het vel Zo

merpostzegels van 55+10 cent 
(inclusief de beroemde misdruk 
'ontbrekende C') is gewonnen 
door mevrouw E.M. van Dorp uit 
Purmerend. Drie andere prijswin

naars vergezelden op 16 juli jl. 
Hans Zoet tijdens diens bijzondere 
ballonvaart. 

aiicnde'/expéditPui 

Kaart Prins Bernhard Fonds 
weken te vroeg aan het loket 

Drs. M Appelde Waart (links), directeur van het Fonds Zomerpostzegels, overhan
digt mevrouw Van Dorp een vel van 99 zegels en een foutdruk 

Maandbladlezer L. Verschut uit 
Amsterdam werd aangenaam ver
rast toen hij op 3 juli jl de nieuwe 
VOCzegels ging kopen Terwijl hij 
de zegels netjes wegborg vroeg de 
PTTbeambte' 'Wilt u soms ook 
die nieuwe briefkaart hebben?' 
Een exemplaar van de kaart 'Vijftig 
jaar Prins Bernhard Fonds werd 
daarbij uitnodigend omhoog ge
houden. De heer Verschut aar
zelde niet lang en kocht er drie 
Eén van de kaarten kreeg een wel
willendheidsstempel dat bewijst 
dat de kaart inderdaad op 3 juli 
vijf weken voor de officiële ver
koopdatum 10 augustus 1990

■Sïi^^SïSïSï^Sï^ raS^Méi^^^!**'^^ ■*■ ^ 

Düsseldorf vijf dagen lang in 
het teken van de jeugdfilatelie 
Vijf dagen lang  van 20 tot en met 
24 juni j l.  was de Westduitse 
stad Düsseldorf het centrum van 
de jeugdige filatelisten. Met de Ju
morMophila (alleen 'moderne' fi
latelie van de laatste tien jaar) en 
de 'nationale' NAJUBRIA meege
rekend waren er meer dan vijfhon
derd inzendingen uit verschillende 
landen te bewonderen. Ook Costa 
Rica (4), Cuba (16) en Indonesië 
(10) deden mee, Nederland was 
aanwezig met twaalf inzendingen. 
Een bezoek op zaterdag toonde 
het gebruikelijke beeld veelbe
zoek bij de handelarenstands, 
waar ook heel veel materiaal werd 
aangeboden dat voor jeugdige 
verzamelaars echt nog buiten het 
budget valt, en aanmerkelijk min
der mensen tussen de kaders. En 
toch waren die kaders werkelijk de 
moeite waard. De jeugdige filate
listen hadden er wat van gemaakt, 
we zagen werkelijk zeer 'volwas
sen' inzendingen. 

Elke tentoonstellingsdag werd een 
nieuw bijzonder stempel gebruikt. 
Er verscheen een speciaal 

blokje, een bijzondere briefkaart 
en zelfs  de Bundespost ga.at met 
haar tijd mee  een speciale tele
foonkaart die als afbeelding de 
jeugdzegel en het embleem van de 
tentoonstelling droeg. Een en an
der zorgde er voor dat ook de Post 
een graantje meepikte van wat er 
aan zakgeld kon worden uitgege
ven. 

De entree was gratis en voor vijf 
mark kon een catalogus met een 
uitvoerig Festschriftvjoróen ge

genheit haben, ihre gesam
melten BriefmarkenWerte 
der Öffentlichkeit zu präsen
tieren  ein Verkauf ist nicht 
vorgesehen. 
200.000 Exponate sollen zur 
JfCbAU gestellt werdenj eine 

Rainer Ross van de Düsseldorfer An
zeiger maaMe het wel heel bont tot de 
hele en halve onwaarheden die zijn 
krantebencht bevatte behoorde deze 
passage, op Düsseldorf 90zouden 
tweehonderdduizend kaders te zien 
zijn... 

kocht, die heel goede artikelen be
vatte over Düsseldorf uit verschil
lende aspecten bekeken. Een arti
kel Bondsrepubliek verzamelen 
toonde duidelijk dat verzamelen 
meer is dan het vullen van de vak
jes van een voordrukalbum. 

Düsseldorf 90 was een tentoon
stelling die een bezoek alleszins 
waard was Dat bleek ook uit de 
actuele Ausstellungszeitung (ten
toonstellingskrant), die overigens 
een fraai voorbeeld gaf van wat de 
filatelistisch slecht geïnformeerde 
dagbladpers over een dergelijke 
evenement aan onzin weet uit te 
kramen (Fl.) 

Bekroningen van Nederlandse inzen
dingen: 

zilver 
Raimond van Ek (Schaken) en F. Trui 
(Wildingemissie). 
verzilverd brons 
Raimond van Ek (Molens), Bianca 
Kloos (Turnen), Dennis Koot (Het be
gin van de ruimtevaart); Rob Waan
ders (Antarctica) en Paul Zwiers 
(Spoorwegen) 
brons 
Danielle Lijfenng (Dansen); Natascha 
Lijfenng (Honden); Majella van Ree 
(Vlinders); Hermien Smit (Vlinders) en 
Benno Venstra (Koningin Elizabeth II) 

werd verkocht. 
Een andere lezer, de heer F M. 
Bistervels uit Geldrop, deed een 
soortgelijke ervaring op. hij kocht 
een week later een 'te vroege' 
BernhardFondskaart; hetvlag

stempel op zijn echt gelopen 
exemplaar heeft als datum 13 juli 
1990 

Compliment in 
Stamp News 
Bescheidenheid is een deugd, 
maar als een toonaangevend blad 
als Linn's Stamp News een mede
werkervan 'Philatelie' een compli
mentje maakt melden we dat 
graag. In een artikel onder de titel 
World of New Issues besteedt de 
Engelse auteur Edgar Lewy onder 
andere aandacht aan het verza
melgebied 'postzegelboekjes'. 
Lewy noemt postzegelboekjes 
highly collectible, al vindt hij het 
wel een probleem dat er nog geen 
complete gespecialiseerde wereld 
catalogus van postzegelboekjes 
bestaat. Maar, zo schrijft hij, 'als 
u de nieuwe uitgiften wilt bijhou
den dan vindt u het beste over
zicht in het Nederlandse maand
blad F;/a/e/;e (sic, red.)' Een 
compliment dat we graag door
spelen aan onze rubriekmedewer
ker Walter de Rooy' 

stamp booUets are highly 
collectible. Most standard 
stamp catalogs list and price 
them. But I do not know ot 
any complete specialized 
booldet catalog. 

I( you want to keep up with 
new issues of booklets, the 
best list is in the Netherland's 
monthly stamp publication. 
Filatelie. 

I think collecting booklets is 
a lot more philatelic and In
teresting than phone cards, or 
even some topicals. 



Philatelie juli/augustus 1990 / 479 

Aan een slechte zomer kunnen wij niets veranderen! 
Wel kan ■z^i^üiwij meewerken aan een extra 

zonnig postzegelseizoen 1990/91 
JO. 7ff Ook in dit seizoen houden wij 4 internationale kwaliteitsveilingen. 
4̂ s Gerenoveerd kantoor, aantal zitplaatsen tijdens kijkdagen verdubbeld. 
^ Uitbreiding kijkdagen, nu ook op ZONDAG 
;̂ s DOZEN nu ook te bezichtigen en af te halen in de veilingzaal. 
0% 

U bent v a n har te w e l k o m o p o n z e 3 5 1 s t e ve i l ing , 
die 24 en 25 s e p t e m b e r w o r d t g e h o u d e n . 

Hierin opgenomen: 
5̂ ^ ZWITSERLAND COMPLEET! 
4̂ 2 Compleet vel 2y2 gulden Bontkraag postfris! 
^ Diverse stempelcollecties Nederland 
^ Een keur aan losse nummers Nederland en Buitenland. 
^^ Een intakt gelaten stock Nederland cat.w. ƒ 150.000,+ 
■^ Vele honderden collecties, partijen en dozen. 

Krijgt u onze catalogus nog niet? Maak dan gebruik van onderstaande bon. 

Knip uit of maak cople 

§< 
%0 

Opsturen aan RIETDIJK B.V., Noordeinde 41, 2514 GC Den Haag 

'U' □ Zend mij éénmalig gratis uw veilingcatalogus. 
P^ D Zend mij 5x uw catalogus, waarvoor heden ƒ 25, is overgemaakt 

op uw giro 420875 (dit bedrag wordt gerestitueerd bij aankoop op 
uw veiling). 

'^ n Ik overweeg mijn collectie te verkopen via een veiling of a contant. 
Wilt u telefonisch contact met mij opnemen? 

!>l!Ü> 
'S^^ D Wilt u contact met mij opnemen voor algemene informatie? 

NAAM TEL.NR. 

ADRES WOONPLAATS 

U kunt natuurlijk ook even bellen! 
"^n," 
"H

I E T D IJ K 
POSTZEGELVEILINGEN B.V. (tevens muntenveilingen) 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis)  2514 GC Den Haag  Tel. 070  3647957 en 3646572 
Internationale kwaliteitsveilingen sinds 1919 FAX 3632893 
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W A T IS EEN SCHIFF 
" S P E C I A A L VOOR 
S P E C I A L I S T E N ® " 
VE IL ING? 
Dat is een veiling die is 
opgezet met U in gedachten, 
of u nu l<oper 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 voorspeciaijsten®" 
EEN UITNODIGING OM IN TE TEKENEN 
Afzonderlijke zegels, enveloppen of 
verzamelingen voor publieke veiling of 
privéverkoop. 
WIJ KOPEN OOK VERZAMELINGEN OPI 
Schrijf ons eerst en beschrijf uw 
materiaal. Sluit uw adres en telefoonnr. in. 

Als u onze catalogi niet heeft 
dan mist u iets! Zend ƒ 30,- (in 
bankbilj.) voor een jaarabonnement 
op onze catalogi en opgebrachte 
prijzen of zend ƒ 5,- (in bankbilj' 
voor onze volgende veiling. 
Catalogus en opgebrachte prijzen Bezoek onze stand op de 

Stampex & London '90 

JACQUES C.SCHIFF, JR., INC. 
195 Main street 

Ridgefield Park, N.J. 07660 U.S.A. 
Telefoon 09-1 -201 -641 -5566 

Fax: 09-1 -201 -641 -5705 
i 

POSTZEGELHANDEL „SPIJKENISSE" 

Vraagt te koop: 
V e r z a m e l i n g e n e n par t i jen 
v a n N e d e r l a n d en o v e r z e e 

V e r e n i g d E u r o p a 
W e s t - E u r o p a 

F r a n k e e r g e l d i g e z e g e l s 
v a n N e d e r l a n d e n W e s t - E u r o p a 

• 
IJsvogelhoek 6 3201 HR Spijkenisse 01880-24635 

C A N A D A COMPLETE JAARGANGEN - Gebruikt 
Koop de laargang van uw keus, of een per maand. Deze prijzen zijn gegaran 
deerd voor 12 maanden, u bent 100% tevreden of u krijgt uw geld terug. Stuur ons 
geld voor de eerste jaargangen, of ƒ 360,00 voor alle 928 zegels, 
JAAR 
1951-1962 
1963-1969 
1970-1971 
1972-1973 
1974-1975 
1976-1977 
1978-1979 
1980-1981 
1982-1983 
1984-1985 
1986-1987 
1988-1989 
TOTAAL 

scon# 
303-409 
410-504 
505-558 
559-628 
629-680 
681-751 
752-846 
847-906 
907-1008 
1009-1076 
1077-1154 
1155-1263 

# ZEGELS 
(103) 
(100) 
(49) 
(75) 
(52) 
(67) 
(77) 
(60) 

(108) 
(68) 
(75) 
(94) 
(928) 

PRIJS 
ƒ25,-
25,-
25,-
25,-
25,-
25,-
25.-
25,-
25,-
25,-
25,-
25,-

ƒ400,-

COMPLETE JAARGANGEN -
Postfris 

Voor alle laargangen - één pri|s 
ƒ810,- voor alle 928 zegels, of 
12 X ƒ75,- per maand. Postfris 
IS met alle series samenhangend 
als beschreven. 

ALLE SAMENHANGENDE ZEGELS 
VAN CANADA 

als beschreven - GESTEMPELD 
voor ƒ 375,-

CANADA niet afgeweekt, uitsluitend 

GRIMSBY PHILATELIC ENTERPRISES 
* 26 BERNICE COURT * GRIMSBY * 

GROOTFORMAAT per 100 gram ƒ 10, 
per 500 gram ƒ 35, 

[^ISSIEWAAR per 1 kilo ƒ 40, 

ONTARIO * CANADA * L3M 5C3 

•ALBUM 
Het album met de meeste 
pluspunten. Voor het veilig, 
functioneel en representatief 
opbergen van postzegels, 
postzegelboekjes, veldelen, 
brieven, post/maximumkaarten, 
eerstedagbladen, etc. 
Ook voor munten. 

+ BLANCO „DUAU'BLADEN 
voor het opzetten van een 

m o t i e f v e r z a m e l i n g , 18 verschillende blanco 
bladen verkrijgbaar ƒ 2,25 per blac 

„ G A R A N T " IJZERSTERKE 
F Ó L I E B L A D E N zwart, wit ƒ 3,25 of trans

parant ƒ 2,75 per blad. Met t/m 8 stroken leverbaar. 
Album 702 + 10 bladen zwart nr. 735 

(voor 100 boekjes) ƒ 61,0( 
^ P H A N D E L A R E N A L B U M met verwisselbare klem

insteekkaarten, zwart, wit of grijs, 16 kaartjes op één blad. 
Album 702+10 bladen+160 kaartjes ƒ 92,5( 

Serie in zakjes achter het kaartje en verkopen maar! 
+ SAFE-TABS INSTEEKSTROKEN met dubbele klemnaad 

zwart of transparant, 35 verschillende maten, ƒ 7,50 per stuk. 
Kleine klemstroken snijder, 110 mm snijbreedte, Nr. 850 ƒ 29,5( 

Grote snijder, 165 mm snijbreedte, Nr.849 ƒ 47,5C 

E E R S T E D A G B L A D E N A L B U M 
„VARIANT" NR. 861 

Met 15 glasheldere bladen en groene folietussenbladen 
Album 11-rings en in de kleuren wijnrood, blauw, 

cedergroen, bruin en beige ƒ 49,50 
PTT-M APJES A L B U M grijze kaft met rode opschrift, 

met 20 bladen (voor 80 mapjes, maximaal 240 mapjes) ƒ 39,75 
E N G R O S M A P P E N hardkunststof, 265x320 mm 

met 16 pergamijn vakken voor het opbergen van veldelen. In de kleuren 
blauw, rood, grijs en groen. Nr. 835 ƒ 12,50 

AANBIEDING GELDIG TOT/MET 15 SEPTEMBER '90 
Op aanvraag gratis uitgebreide folder. 
Bij uw handelaar of bij: 

Safe-importeur Fa. J. van Mastrigt - Botersloot 18-20 - 3011 HG Rotterdam - Tel. 010-414358( 
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Veizamelgebied 
Nederland 

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

Nieuwe briefkaart 'Vijftig 
jaar Prins Bernhardfonds' 
Op 1 o augustus jl verscheen een bijzon
dere bnefkaart ter gelegenheid van het 
vijftigjang bestaan van het Prins Bern
hardfonds Het ontwerp is van Josje Poll
man uit Amsterdam 

De bnefkaart is in een drukgang op de 

Heidelberger vijfkleurenpers gedrukt 
(kleuren groen, geel, paars, donkerblauw 
en rood), de fosforbalk werd met een 
tweekleurenoffsetpers aangebracht 
Het drukvel is zes bij zes kaarten groot 
Op de Imker en rechtervelrand staan 
naast elke kaart paskruizen (ter hoogte 
van de tekst Bnefkaart) en tussen elke 
twee kaarten een snijlijn Op de bovenvel
rand staat eveneens tussen elke twee 
kaarten een snijlijn 
Op de ondervelrand zijn twee zoge

naamde Brunnerba\ken geplaatst, waar
bij de onderste alleen in rood is uitge
voerd 
Een kleur is gerasterd met rastermaat 
100 paars onder een hoek van 40 graden 
Datzelfde paars is in het tekstgedeelte van 
de kaart echter ongerasterd 
Het modelvel werd op 2 mei 1990 voor 
akkoord getekend 
Voor de kaarten werd wit karton gebruikt 
met een kartonnchting <—> De oplage is 
bepaald op dne miljoen stuks 

Emissie 'Honderd jaar 
Oranjevrouwen' 
Op 5 september a s verschijnt een bijzon
dere zegel van 150 cent Dit ter gelegen
heid van het feit dat er in ons land gedu
rende een onafgebroken penode van hon
derd jaar 'Oranjevrouwen' op de troon zit
ten Het koninklijk kwartet bestaat uit ko
ninginregentes Emma en de koninginnen 
Wilhelmina, Juliana en Beatnx 
De zegels werden geproduceerd in druk
vellen ter grootte van twee maal een loket
vel van vijf bij tien zegels Er werd gedrukt 
op de Roland 362, de zeven gebruikte 
kleuren zilver, oranje, rood, blauw, goud 
en twee maal zwart  werden verdeeld 
over twee drukgangen Van de genoemde 
<leuren werd zwart1 gerasterd onder een 
loek van 75 graden en zilver onder 45 
graden, de gebruikte rastermaat was in 
Deide gevallen 100 Zwart1 werdtoege
Dast voor de portretten, zwart2 voor de 
aartallen 
De randverschijnselen zijn als volgt 
De telcijfers werden gedrukt in zwart1 en 
open van 110 links, en van 101 rechts 
askruizen staan links van de zegels 1 en 

16 van het linkervel, en rechts van de ze
gels 10 en 50 van het rechtervel Onder de 

zegels 4950 staat een in zwart1 ge
drukte 'L' of 'R ', gevolgd door (van links 
naar rechts) een aantal '1 'en in zilver, 
(plaats voor een ontbrekende oranje '1'), 
rood, zwart (opgebouwd uit zwart1, blauw 
en rood), goud, zwart1 en zwart2 
Op de ondervelrand staan twee Brunner
balken, deze balken zullen op de schoon
gesneden loketvellen met te zien zijn De 
bovenste balk werd gedrukt in zwart1, 
blauw, rood en zilver, de onderste in 
oranje, zwart2 en goud Op het rechtervel 
staan krabbels ver aan de rechterkant van 
rij 2 Bovendien staat ver links van rij 2 op 
het linkervel een horizontale streep 
Onder de zegels 4647 staat de tekst 
GZVArtikelnummer 100158 en onder de 
zegels 4849 Aanvang Verkoop 5 septem
ber 1990, dit alles in zwart1 
Het modelvel werd op 11 mei 1990 voor 
akkoord getekend, zij het met de aandui
ding 'behoudens korrekte stand oranje 
plaatnummer', het vel is ongeperforeerd 
De oplagevellen hebben kamperforaat 
12% 12y4 (25 tanden honzontaal, 24 tan
den verticaal), dne van de vier velranden 
zijn geheel doorfopend geperforeerd, de 
onderrand met 
Het gebruikte papier is fosforescent offset
papier van Harnson and Sons, HS6 1630/ 
7%, dat aan de beeldzijde onder UVlicht 
wit oplicht en nalicht (fosforesceert), en 

aan de gomzijde wit oplicht maar met na
licht (fluoresceert) De papierrichting is 
«—> Het papierdoorzicht is lllp, de glans
diagonalen zijn 45/45 

Plaatnummerjacht bij 
de emissie VOC/Sail 90 
Wie de afbeeldingen in het vonge nummer 
van 'Philatelie' gebruikte om af te leiden, 
welke plaatnummercombmaties van de 
VOC/Sailemissie problemen zouden kun
nen geven heeft het goed gezien Van de 
combinatie 75 cent 'L' met uitsluitend '1 '
en is nog geen melding binnengekomen 
Van de 65 cent met alleen '1 'en kwamen 
slechts mondjesmaat meldingen binnen 
De twee verschillende papiersoorten die 
in Haarfem werden aangetroffen bij de ze
gels van 75 cent werden aan de loketten 
tot dusver slechts aangetroffen bij de ze
gels van 65 cent Nader onderzoek wees 
uit dat het in Haarlem aanwezige vel van 
65centmetdeplaatnummers/.fl 1131 
I 45/45 heeft  en met /// 80, zoals we 
eerder meldden Hopelijk lukt het om in 
het volgende nummer een meer compleet 
beeld te geven van de gevonden plaat
nummercombinaties en papiersoorten! 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i i > > i m w » » i » i n i n i m m n i m n » i » i ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ » ■ ■ ■ i t i m m m g i m i i ^ j i n f i i m m n i 
^NEDERLAND 1890 ■ • NEDERLAND 1890 ■ «NEDERLAND 1890 ■ «NEDERLAND 1890 • NEDERLAND 1890* 

GZV artikelnummer 100158 Aanvang verkoop 5 beptcmber 1990 1 1 1 

GZV artikelnummer 100158 Aanvang verkoop 5 september 1990 1 1 1 1 
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Nogmaals: de Rotterdam
zegel van 55 cent 
Bij de Rotterdamzegel van 55 cent was 
per abuis de aanvangsdatum van de Eu
ropa-zegels (12 juni 1990) op de velrand 
terecht gekomen. Deze fout werd vervol
gens hersteld door in boekdruk een zwart 
blokje over de foutieve datum te plaatsen 
en de goede datum onder zegel 95 aan te 
brengen! 
Er bestaan vellen waarbij men met geheel 
in deze opzet is geslaagd. In die gevallen 
is het blokje namelijk iets te hoog terecht
gekomen, zodat de oorspronkelijke datum 
nog goed zichtbaar is; zie afbeelding! 

Aanvang verkoop: 8 mei 1990 

Mondlale-zegel 1990: een nieuwe 
Nederlandse non-émisA 
Voor de tweede maal in de geschiedenis 
IS de voorbereiding van een postzegel op 
het thema 'Nederland Wereldkampioen 
Voetballen'vergeefs geweest. In 1974 
waren de zegels kant en klaar, maar door 
het teleurstellende finaleresultaat moes
ten de vellen op één na (dat onlangs in het 
PTT-museum te zien was) vernietigd wor
den. 
Dit jaar had de directeur PTT Post, de 
heer Scheepbouwer, de toezegging ge
daan dat er - als het Nederlands elftal de 
beker zou winnen - een bijzondere post
zegel zou komen. 
De voorbereidingen voor de zegel, die de 
dag na de finale in omloop had moeten 
komen, waren op het moment dat het in 
Milaan mis ging behoorlijk vergevorderd. 
In een persbencht dat PTT Post op 26 juni 
jl. verspreidde is sprake van een miljoen 
op voorhand gedrukt zegels. Alle exem
plaren - met uitzondenng van een vel van 
100 stuks - zijn inmiddels vernietigd. Het 
ene vel dat gespaard bleef is bestemd 
voor het PTT-Museum. 
De Mondiale-zegel, die een waarde zou 
hebben gehad van 75 cent, werd ontwor
pen door Toon Michiels uit Den Bosch. De 
zegel werd in vijfkleuren rasterdiepdruk 
vervaardigd en wel op de Goebel-pers. Er 
werden dubbelvellen van twee maal 10 bij 
10 zegels gedrukt. 
De gebruikte kleuren waren zwart, oranje, 
geel, blauw en magenta. 
Het ene vel dat nog aanwezig is bij PTT 
Post Zegelwaarden in Haarlem is een ge
halveerd modelvel: het R-vel, overigens 
nog met een bovenrand waarop de 'L' met 
vijf '1 '-en nog te zien is. 
Telcijfers lopen links van 1 -10 en rechts 
van 10-1 (zwart). Paskruizen staan in de 
onderhoeken naast de zegels 91 en 100. 
De tekst GZV-Artikelnummer 100164 
staat onder de zegels 91 -92, Aanvang 
verkoop: 9juli 1990 staat onder de zegels 
93-94. In de bovenrand staan tussen het 
L- en het R-vel honzontale registerblokken 
in de kleuren geel (boven 4), magenta (bo
ven 4/5), blauw (boven 5), zwart en ma
genta (boven 6), oranje (boven 7) en ma
genta (boven 7). Er staat een schuine ma
genta balk boven zegel 8. 
De plaatnummers 'L'/'R' met vijf '1 '-en 
staan onder zegel 100. 'L' en 'R' werden in 
zwart gedrukt; de ' 1 ' hebben van links 
naar rechts de volgende kleuren: zwart, 

Zo had de door Toon Michiels ontworpen voetbalzegel 
er moeten uitzien 

oranje, geel, blauw en magenta. Op de 
rechtervelrand staan verticale balken die 
trapsgewijs in intensiteit toenemen: oranje 
naast de brug tussen L- en R-vel, blauw 
naast rij 2, geel naast rij 4 en magenta 
naast rij 6. 
Het modelvel werd op 29 mei 1990 voor 
akkoord getekend. 
Het vel heeft scheerperforaat 14:12% (25 
tanden horizontaal, 16 tanden verticaal). 
De perforatie loopt in de zijranden twee 
gaten door; zowel de boven- als de onder-
velrand is geheel doorgeperforeerd. 
Het gebruikte papier is fosforescent ras-
terdiepdrukpapier van Harrison and Sons, 
HS31630/7%, dat aan de beeldzijde on
der UV-licht wit oplicht en nalicht (fosfore-
sceert) en dat aan de gomzijde wit oplicht 
maar niet nalicht (fluoresceert). De pa-
piernchting is f , het papierdoorzicht Hip; 
glans: -45/45. De drukrichting is B. 
Nadere beschouwing leert dat bij de pro-
duktie van deze zegels nogal wat techni
sche innovatie is verricht. 
De al eerder aangekondigde invoering 
van gegraveerde cilinders zou met de 
voetbalzegel een aanvang hebben geno
men - ware het niet dat Oranje van Duits
land verloor... 
Bij alle kleurcilinders is duidelijk het - van 
de Belgische postzegels zo bekende -
ruitvormige rasterbeeld te zien. Zwart en 
blauw zijn heel fijn gerasterd (150?) met 
duidelijk liggende 'Wybertjes'. Magenta 
heeft ook een liggende ruit, maar dan wat 
grover (80?). Oranje en geel hebben 
staande 'Wybertjes' en net als de ma
genta cilinder een grof raster (80?). 
Bij de grovere rasters wijkt de vorm van de 
'Wybertjes' niet zo veel van een vierkant 

af, bij de fijnere rasters wel. Het raster bij 
magenta nijgt qua fijnheid wat meer naar 
zwart en blauw. 
Bij de produktie van de Belgische zegels 
met ditzelfde procédé waren er het eerste 
jaar wat problemen die neerkwamen op 
een niet geheel regelmatige druk. Met be
hulp van statische elektnciteit is dat sinds
dien verholpen. De Nedertandse voetbal
zegel vertoont een soortgelijke 'happerige' 
druk. 
De cijfers en letters van de velrandteksten 
100164 en 9juli ?990 wijken af van de rest 
van de belettenng: ze zijn opgebouwd uit 
rechthoekige blokjes. 
Welke zegels nu de primeur krijgen van de 
gegraveerde cilinders moet worden afge
wacht. Verder is het nog de vraag of het 
aan de Mondiale-zegel toegekende GZV-
artikelnummer (100164) ooit nog gebruikt 
zal worden voor een andere emissie. 

Plaatnummers nieuwe 
Beatrixzegel van f 7.50 
In het junmummer kon van de nieuwe Be
atrixzegel van ƒ 7.50 slechts één hoek
stuk met plaatnummers worden afge
beeld. Volledigheidshalve laten we u hier
bij beide combinaties (LI LI 4 en R1R14) 
zien. 

O 

Nooit origineel 
materiaal bijsluiten 
Als u contact opneemt met de samenstel
ler van deze rubriek, sluit dan nooit ong\-
neel materiaal (postzegels, poststukken 
etc.) bij. Als u uw vragen wilt 'illustreren' is 
het verstandiger, fotokopieën te sturen. 
WIJ zouden het namelijk ten zeerste be
treuren als uw materiaal - door welke om
standigheid dan ook - onderweg zou zoe
kraken of beschadigen. 
Redactie Philatelie 
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Postzegel verzamel i ngen/parti jen etc. 
van Nederland en alle overige landen van 
te koop gevraagd! 
Bovendien mag u bij ons, wanneer u spijt zou krijgen (bijna onmogelijk), 
iedere verkoop binnen 24 uur te niet doen. 
En u krijgt de hoogste prijs!! Contant. 

Gratis 
betrouwbare 
taxatie 

Discretie 
verzelcerd! 

Postzegelhandel Quirijns Amsterdam 
Bosboom Toussaintlaan 51, 1215 CB Hilversum 

Tel. 035-219470 
Reiskostenvergoeding naar Hilversum na telefonisch overleg of evt. bezoek bij u thuis. 

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

MUNT- EN POSTZEGELHANDEL 

"De Dordtse Kil" 
Voor een ieder die kopen en verkopen wil 

078 - 136438 
INKOOP VAN: 

Verzamelingen postzegels 
• 

Partijen frankeerzegels 
• 

Verzamelingen munten 
• 

Collecties Buitenland 
• 

Nieuwtjesdienst 

's Heer Boeijenstraat 1-3, 
3311 BN Dordrecht 078-136438 

POSTZEGELHANDEL W. MEURS 
Heeft een ruime keuze in EOfilatelie, punt- en 
kleinrondstempels, zegels + fdc's Ned + CG 
en zegels W Europa Een bezoek aan onze 
zaak IS zeer de moeite waard 
Ons adres is 
Nieuwstraat 5 - 6701 DE Wageningen - te l . 08370-14318 

P o s t z e g e l h a n d e l " B l i j d o r p " 
k o o p t r e e « l s m e e r c l 3 n 3 0 j a a r o n b e p e r k t : 
• Verzamelingen van Nederland en Overzee, Buitenland, Ver

enigd-Europa 
• Ned postzegelboekjes, Frankeergeldige zegels, enz 
• Engros Nederland en buitenland (geen bundel en kilowaar) 

Gedurende deze lange periode hebben wi) door betrouwbaarheid 
een naam weten op te bouwen, waar wij trots op zijni 
WIJ houden met van toezeggingen of loze kreten, die dan later 
luchtbellen blijken te zijni 
Ons parool is rekening houden met de marktsituatie en degelijk 
zaken doen' Altijd contante betalingi Discretie verzekerd' Voor gro
tere objecten komen wij bij u langs' 
Voor een afspraak kunt u ons bellen van maandag t/m zaterdag 
van 9 tot 22 uur Adres: Verhulst laan 2, 3055 WJ Rotterdam 
(Hi l legersberg). Telefoon: 010-4226183. 

NIEUW! Sandafayre'S (SO pagma's) teilende schrif
telijke veilingcatalogus (3 000 kavels) ledere 

vier weken direct vanuit Engeland Brengt u nieuwe mogelijkhe
den brieven, collecties gemeengde partijen, keuze in gespe
cialiseerde stukken en meer Ongeveer een miljoen gulden 

Sandafayre Ltd. (Dept. NL) 
09-44-565 53214 Knutsford, Cheshire, WA 16 6EH Engeland 
GRAT S CATALOGUS 
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Filatelistisch frankeren: 
wat is dat eigenlijlc? (2) 
In oktober van het vorig jaar werd in 'Philatelie' een uitvoerige beschouwing 
gehouden over de vraag: filatelistisch frankeren  wat is dat eigenlijk? De auteur 
van het bewuste artikel, mevrouw T.B. SteinerSpork uit Den Haag, komt naar 
aanleiding van reacties op haar bijdrage nog eens kort op het onderwerp terug. 

Het artikel over filatelistisch frankeren (zie 
'Philatelie' 1989/10, pagina 639 e.v.) heeft 
een aantal heel aardige reacties opgele
verd en ook een enkel weerwoord. 

Afgezien van een meneer die mopperde 
dat bijzondere zegels zo kort aan de loket
ten verkrijgbaar zijn, was het commentaar 
bijzonder positief. Eigenlijk is het ook be
ter met van commentaarte spreken, maar 
van aanvullingen. Daarbij kan in grote lij
nen worden gezegd, dat het vooral twee 
groepen van zeer gespecialiseerde verza
melaars zijn, die op enkele onderdelen 
een ander inzicht huldigen dan in het 
stukje is verwoord. 

Posthistorici 
De eerste groep is die van de posthistorici, 
met inbegnp van de tarievenspecialisten. 
Tot hun grondbeginselen behoort, dat het
geen zij verzamelen zogeheten Bedarfs
post moeX zijn. Dat betekent zoveel als 
heel gewone, voldoende gefrankeerde 
post. Met mooie zegels om af te weken 
doet men hun geen plezier. Volgens deze 
verzamelaars bestaat een goede franke
ring uit een met zorg gekozen samenstel 

van al dan niet bijzondere zegels. Het ver
plichte porto moet op het stuk zorgvuldig 
op het tarief zijn afgestemd. Het doet er 
in het bijzonder voor de tarievenverzame
laar  dan verder niet toe of er één, twee 
of meer zegels zijn geplakt. Voor hen 
hoort ook een brief met vijftien zegels van 
vijf cent (bij een tarief van vijfenzeventig 
cent) er bij. Een van de bnefschrijvers te
kent daarbij nog aan, dat hij zijn verzame
ling strikt gescheiden houdt naar enerzijds 
enkel en meervoudige frankeringen (dus 
één of meer van dezelfde zegel), en an
derzijds Uitsluitend gemengde frankerin
gen. Het op pagina 639 ('Philatelie', okto
bernummer 1989) gesignaleerde minpunt 
4.4 (méér dan drie tot vijf zegels) mag u 
dus, als u weet met een tarievenverzame
laar te doen te hebben, tussen haakjes 
zetten. 

Velrandbijzonderheden 
De tweede groep specialisten wordt ge
vormd door de verzamelaars van velrand
bijzonderheden. Zij wijzen de telcijfers 
naast de zegels beslist met af. Dat 'taboe' 
werd vermeld op bladzijde 639, onder 
nummer 4.7. 

Waarom zijn de telcijfers, ook de heel een
voudige, voor hen van belang? Omdat 
aan de hand daarvan kan worden vastge
steld van welke type telcijfer de vellen in 
kwestie zijn voorzien. 

Verzameltechniek van belang 
De visie van deze beide groepen van ver
zamelaars maakt duidelijk dat datgene 
wat in algemene zin niet zal worden ge
waardeerd, voor een kleine groep van 
kenners tóch van belang kan zijn. 
Ook hier geldt de algemene regel, dat de 
frankering voor de ontvanger aantrekkelijk 
behoort te zijn. Het rekening houden met 
specifieke gebruiken valt daar volledig on
der. De enige beperking is dat men bij 
specialisten alleen dan een schot in de 
roos plaatst, wanneer men hun verzamel
techniek kent. 

Is dat laatste met het geval, dan is de gul
den middenweg de beste en daarvoor 
dienen dan weer de aanknopingspunten 
in het oktobernummer. 
Met dank aan mijn medeverzamelaars in 
de Nederlandse Vereniging van Poststuk
ken en Poststempelverzamelaars 
(Po. & Po.) en in het Bondsdocumenta
tiecentrum. 

Mevr. T.B. SteinerSpork 
'sGravenhage 

i 

i 

I, l W VAN SSOtKHUIÄN 
A R C H I T E C T 8 N A 
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nederiand nedertand nederland 

Bondsbureau 
Neder l andse Bond van P x L a t e l l s t e n 
V e r e n i g i n a e n 

Pos tbus 4034 

3'iÜZ im UTRECHT 

nedeiSand '■reaeriand ,,and nedWwfio peaerland 

Drie voorbeelden van frankeringen waarvoor posthistorici beslist de neus met opha
len, ook al IS er dan sprake van een enigszins 'eentonig' beeld, feit blijft dat de 
geplakte zegels in alle gevallen zorgvuldig op het geldende tarief zijn afgestemd 
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Leverbaar Rusland 1989 
cpebruilct 

100 Autos 
200 Autos 
300 AutosA/oitures 
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 
1450 Dieren compl series 

100 Dnehoeken 
200 Dnehoeken 
100 Groente/fruit 
20O 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 Klederdractit/ 

haardractil 
200 Klederdractit/ 

tiaardracht 
100 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 Rode Kruis 
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 Schildenjen 
300 Schildenien 
500 Schildenjen 

1000 Schilderijen 
2000 Schildenien 
3000 Schilderijen 

100 Sport 
200 Sport 
500 Sport 

1000 Sport 
2000 Sport 
3000 Sport 

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

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

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

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

1000 Luchtpost 
500 Wereld 

1000 Wereld 
2000 Wereld 

750 
20 — 
55 — 

100 — 
7 — 

11 50 
17 — 
35 50 
90 — 

30O — 
5 50 

11 50 
27 50 
62 50 

175 — 
300 — 
600 — 
175 — 

10 — 
25 — 
8 75 

20 — 
760 

15 — 
8 — 

18 — 
35 — 
65 — 

7 — 
l o 
s s -
7 — 

15 — 
7 — 

15 — 
80 — 
7 — 

47 50 
9 — 

20 — 
35 — 
7 — 

1950 
37 50 
85 — 

200 — 
7 — 

11 50 
55 — 
10 — 
22 — 
42 — 
10 — 
25 — 
9 — 
550 

11 50 
20 — 
40 — 
90 — 

300 — 
750 

11 50 
19 — 
45 — 

100 — 
5 50 

14 — 
21 — 
27 50 
65 — 

165 — 
350 — 

7 — 
14 — 
26 — 
65 — 

165 — 
300 — 

7 50 
l e 
s s -
50 — 
14 — 
29 — 
75 — 

7 — 
30 — 

7 — 
45 — 

7 — 
11 — 
20 — 
45 — 

100 — 
7 — 

12 — 
40 — 

7 — 
14 — 
35 — 

125 — 
7 — 

14 — 
55 — 

100 — 
7 — 

14 — 
55 — 
7 — 

22 — 
30 — 
44 — 
67 50 
950 

40 — 
110 — 

6 50 
11 — 
35 — 

5000 Wereld 
10000 Wereld 
20000 Wereld 

1000 Alnka 
2000 Afnka 
1000 AmenkaN/Z 
2000 AmenkaN« 
3000 AmenkaN/Z 
1000 Azie 
2000 Azie 
3000 Azie 
2000 Brits Azie 
3000 Brits Azie 
5000 Europa 

1O0O0 Europa 
1000 Scandinavië 
2000 Scandinavië 
3000 Scandinavië 
4000 Scandinavië 

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

1000 Albanië 

135 — 
300 — 
950 — 
90 — 

150 — 
50 — 

120 — 
200 — 

50 — 
100 — 
250 — 
185 — 
400 — 
20O — 
450 — 

65 — 
300 — 
750 — 

2000 — 
100 — 
160 — 
290 — 

14 — 
40 — 
60 — 
90 — 

360 — 
68 komplete senes Albanië + 

16 blokken Yveri Fr 749 25 
Nu slechts 125 — 

100 Algerije 
200 Algerije 
300 Algerije 
400 Algerije 

50 Andorra 
100 Andorra 
100 Angola 
200 Angola 
300 Angola 

1000 Arab Staten 
2222 Arab Stalen 
3000 Arab Staten 
300 Argentinië 
500 Argentinië 

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

75 Austr Antatt Terr 
100 Azoren 
100 Barbados 
100 Bahrein 
300 Bangladesh 
100 Bezet Polen 
168 Bezet Polen compl 
181 Bohemen en Morav 
200 Beieren 
300 Brazilië 

1000 Brazilië 
100 Beieren 
250 Beieren 
100 Brits West Indie 
300 Brits West Indie 
500 Brits West Indie 

1000 Brits Wesl Indie 
200 België 
300 België 
500 België 

1000 België 
1500 België 

100 Belgische Kol 
500 Belgische Kol 

1000 Belgische Kol 
100 Berlijn West 
200 Berlijn West 
300 Berlijn West 
400 BedijnWest 
500 BedijnWest 
100 Bermuda 
100 Bhutan 
200 Bhutan 
300 Bhutan 
100 Bunjndy 

1000 Burundy complete 
series 

100 Brunei 
150 BohenMoravie 
200 Bolivia 
100 Botswana 
100 BritsGuyana 
100 Bulgarije 
200 Bulgarije 
500 Bulgarije 
800 Bulgarije 

1000 Bulgarije 
1300 Bulgarije 
100 Burma 
200 Burma 
300 Burma 
100 Canada 
200 Canada 
300 Canada 
400 Canada 
500 Canada 
600 Canada 
700 Canada 
800 Canada 
100 Cura<;ao/Ant 
200 Cura<;ao/Ant 
300 Cura(;ao/Ant 
400 Curagao/Ant 
100 Cameroun 
200 Cameroun 
250 Cameroun 
100 Ceylon/Sn Lanka 
200 Ceylon/Sn Lanka 
300 Ceylon/Sn Lanka 
100 Cuba 
200 Cuba 
500 Cuba 

11 — 
22 — 
60 — 

100 — 
25 — 
70 — 
12 — 
30 — 

135 — 
37 50 

125 — 
300 — 

10 — 
20 — 

120 — 
10 — 
18 — 
40 — 
60 — 
95 — 

125 — 
80 — 
33 — 
75 — 
34 — 
75 — 

600 — 
285 — 
180 — 
25 — 

400 — 
55 — 

325 — 
5 — 

24 — 
47 50 

150 — 
7 — 

11 — 
21 — 
75 — 

225 — 
5 — 

45 — 
130 — 
15 — 
S O 

U S -
290 — 
475 — 
45 — 
16 50 
60 — 

110 — 
750 

200 — 
80 — 
33 50 
25 — 
45 — 
30 — 
4 50 
6 50 

26 — 
105 — 
130 — 
270 — 

15 — 
35 — 
95 — 

2 75 
6 — 

14 — 
30 — 
57 50 

145 — 
200 — 
250 — 
s o 
e s -

210 — 
400 — 

20 — 
5 5 -

110 — 
6 — 

19 — 
67 50 

5 — 
12 50 
27 50 

1000 Cubacompl senes 
100 Chili 
200 Chili 
300 Chili 
500 Chili 
600 Chili 
500 China 

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

1000 DDR 
1500 DDR 
2000 DDR 

100 Denemarken 
200 Denemarken 
300 Denemarken 
400 Denemarken 
500 Denemarken 
600 Denemarken 
700 Denemarken 
800 Denemarken 
900 Denemarken 
200 Djibouti 
200 Dominica 
100 Domin Rep 
200 Domin Rep 
400 Domin Rep 
500 Duitsl incl DDR 

1000 Duitsl incl DDR 
2000 Duitsl incl DDR 
3000 Duitsl incl DDR 
4000 Duitsl incl DDR 

200 Duitsl West 
300 Duitsl West 
400 Duitsl West 
500 Duitsl West 
600 Duitsl West 
800 Duitsl West 

1000 Duitsl West 
1200 Duitsl West 
200 Duitsl 1875/32 
300 Duitsl 187S/32 
400 Duitsl 1875/32 
500 Duitsl 1875/32 
100 Duitsl 1933/45 
200 Duitsl 1933/45 
300 Duitsl 1933/45 
400 Duitsl 1933/45 

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

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

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

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

100O Finland 
100 Fiume 
500 Formosa 
100 Frankrijk 
200 Franknjk 
300 Franknjk 
500 Franknjk 
800 Franknjk 

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

1000 Franse Kol 
2000 Franse Kol 
3000 Franse Kol 
5000 Franse Kol 
8000 Franse Kol 

100 Frans Guinee 
200 Frans Guinee 
300 Frans Guinee 
400 Frans Guinee 

200 — 
4 — 
8 50 

18 — 
70 — 

100 — 
37 50 

100 — 
5 — 

1250 
20 — 
40 — 
70 — 
90 — 

125 — 
37 — 
15 — 
48 — 
90 — 

100 — 
190 — 
20 — 
90 — 

125 — 
2 5 -
14 — 
50 — 
90 — 
65 — 

175 — 
3 25 
6 50 

55 — 
150 — 
300 — 

2 — 
4 75 

11 — 
29 — 
45 — 

125 — 
250 — 
500 — 
900 — 
40 — 

100 — 
9 -

2 5 -
8 5 -
12 75 
34 — 

1 0 5 -
280 — 
750 — 

10 — 
22 — 
37 50 
44 — 
85 — 

125 — 
200 — 
325 — 
25 — 
60 — 

110 — 
220 — 

35 — 
110 — 
275 — 
650 — 
220 — 

10 — 
25 — 
70 — 
40 — 

400 — 
5 50 

22 — 
60 — 

3 — 
650 

17 — 
40 — 
62 — 
s o 

l o s -
350 — 

30 — 
9 5 -

175 — 
495 — 

4 — 
12 — 
26 — 
50 — 
70 — 

150 — 
450 — 

1600 — 
50 — 
80 — 

5 — 
10 — 
18 — 
40 — 

100 — 
160 — 
215 — 
400 — 
675 — 

7 50 
15 — 
32 — 
65 — 

200 — 
300 — 
750 — 

1450 — 
10 — 
20 — 
S O 
S O -

600 Frans Guinee 
800 Frans Guinee 
100 Frans Equatoriaal 
100 Frans Guyana 
100 Frans Sudan 
50 Frans Polynesie 

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

1000 Griekenland 
50 Guadeloupe 

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

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

1000 Honganje 
2000 Honganje 
3000 Hongarije 

100 Israel 
200 Israel 
500 Israel 
100 Ivoorkust 
200 Ivoorkust 
300 Ivoorkust 
100 Indo China 
200 Indo China 
200 Italië 
300 Italië 
500 Italië 

1000 Italië 
2000 Italië 

200 Italiaanse Kol 
800 Italiaanse Kol 
100 ledand 
200 ledand 
300 ledand 
100 India 
500 India 
600 India 
700 India 
800 India 

1000 India 
500 Indiase Staten 
100 Indonesië 
200 Irak 
400 Irak 
100 Iran Petzie 
200 Iran/Perzie 
300 Iran/Perzie 
400 Iran/Perzie 
800 Iran/Petzie 

1000 Iran/Perzie 
300 Indonesie/Kol 
500 Indonesie/Kol 
600 Indonesie/Kol 
100 Japan 
200 Japan 
300 Japan 
400 Japan 
200 Joegoslavië 
300 Joegoslavië 
500 Joegoslavië 

1000 Joegoslavië 
1500 Joegoslavië 

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

100 Ken Ug Tan 
200 Ken Ug Tan 
300 Ken Ug Tan 
100 Kuweit 
300 Kuweit 
400 Kuweit 
too Laos 
300 Laos 
200 Libanon 
300 Libanon 
600 Libanon 
100 Libena 
300 Libena 
300 Libie 
100 Luxemburg 
200 Luxemburg 
300 Luxemburg 
500 Luxemburg 
600 Luxemburg 
700 Luxemburg 
900 Luxemburg 
100 Liechtenstein 
200 Liechtenstein 
300 Liechtenstein 
200 Midden Congo 
100 Malaya 
200 Malaya 
500 Malaya 
800 Malaya 
100 Maledive 
100 Malta 
200 Malta 
300 Malta 

100 — 
160 — 

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

200 — 
12 50 
30 — 

120 — 
220 — 
390 — 

20 — 
s o 
lo— 
21 — 
65 — 
12 50 
40 — 

225 — 
6 — 
8 50 

30 — 
1 5 5 -

12 — 
32 50 
22 — 

175 — 
575 — 

10 — 
37 50 

150 — 
490 — 

7 — 
19 — 

105 — 
22 — 
65 — 

130 — 
20 — 
55 — 

5 50 
10 — 
24 — 
75 — 

600 — 
55 — 

400 — 
9 — 

50 — 
185 — 

3 — 
S O -
SO— 
75 — 

125 — 
320 — 
150 — 

4 — 
22 — 
65 — 

5 — 
12 — 
25 — 
40 — 

195 — 
300 — 

16 — 
40 — 
55 — 

4 — 
18 — 
27 50 
75 — 

4 — 
8 — 

19 — 
85 — 

280 — 
10 — 

360 — 
27 — 
60 — 

4 25 
12 50 
35 — 

5 — 
7 — 

16 — 
46 — 
37 60 

165 — 
350 — 

6 — 
150 — 
25 — 
40 — 

140 — 
12 — 
60 — 

250 — 
9 50 

24 — 
40 — 

130 — 
200 — 
300 — 
750 — 

45 — 
120 — 
310 — 
70 — 

7 50 
11 — 
52 50 

150 — 
10 — 
15 — 
53 — 

160 — 

50 Mattmique 
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 
100 Memel 
100 Mongolië 
200 Mongolië 
600 Mongolië 
800 Mongolië 

1000 Mongolië 
100 Monaco 
200 Monaco 

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

1000 Nederland 
1100 Nededand 
1200 Nededand 
1300 Nededand 
100 Ned Indie lot 1949 
300 Ned lndietot49 
100 N Rodesia/Zambia 
76 Nyassaland/Malawi 

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

1000 Oostenrijk 
1200 Oostenrijk 
1500 Oostenrijk 
2000 Oostenrijk 

100 Opper Volta 
200 Opper Volta 
300 Opper Volta 
350 Opper Volta 
100 Pakistan 
200 Pakistan 
300 Pakistan 
400 Pakistan 
500 Pakistan 
26 PapuaNw Gumea 

100 PapuaNw Gumea 
200 Papua Nw Gumea 
200 Paraguay 
300 Paraguay 
400 Paraguay 
100 Peru 
100 Podugal 
200 Podugal 
300 Podugal 
500 Podugal 

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

1000 Polen 
2000 Polen 

100 Philippijnen 
300 Philippijnen 
500 Philippijnen 
200 Roemenie 
500 Roemenie 
700 Roemenie 

1000 Roemenie 
2000 Roemenie 

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

1000 Rusland 
20O0 Rusland 
3000 Rusland 

Rusland P J O 
1969/69 
1970/79 
1980 
1981/82 
1983 
1984 
1985/87 
1988/89 

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

150 — 
10 — 
S O 
SO— 
22 — 
60 — 
50 — 

150 — 
260 — 

3 75 
950 

99 — 
220 — 
326 — 

16 — 
3 9 -

0 75 
2 50 
6 50 

14 — 
27 60 
35 — 
70 — 

100 — 
160 — 
3 9 0 -
650 — 
900 — 

1200 — 
10 — 

150 — 
40 — 
20 — 
42 — 
23 — 
67 60 
20 — 
90 — 
14 — 
36 — 

100 — 
100 — 

4 — 
10 — 
23 — 

100 — 
230 — 
450 — 

450 
14 — 
36 — 
70 — 
85 — 
14 — 
29 — 

126 — 
220 — 
390 — 
875 — 
23 — 
s ö 
g e -

150 — 
5 — 

15 — 
26 50 
70 — 

220 — 
3 — 

35 — 
125 — 

17 50 
28 — 
60 — 

4 — 
6 — 

16 — 
19 50 
41 — 

250 — 
226 — 
575 — 

3600 — 
86 — 

4 — 
1260 
55 — 

270 — 
550 

27 50 
90 — 

5 — 
12 50 
25 — 
45 — 

165 — 
49 — 

120 — 
12 — 
30 — 
60 — 
16 60 
61 — 

250 — 
425 — 

32 50 
35 — 
S O 
S O -
21 — 
35 — 
20 — 
30 — 

45 — 
110 — 
320 — 

l o 
ss— 

140 — 

47 50 
22 50 
40 — 
75 — 

175 — 

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

40 — 
30 — 
22 — 
60 — 

110 — 
310 — 

82 50 
3 75 
5 50 

13 — 
43 — 

300 — 

1 5 -
7 5 -

225 -

100 Saar 
200 Saar 
300 Saar 
100 San Marino 
400 San Marino 
500 San Marino 
100 Spanje 
300 Spanje 
500 Spanje 
200 Sp kolonie 
300 Sp kokinie 
500 Sp kolome 
600 Syne 
100 Suriname 
200 Suriname 
300 Suriname 
400 Suriname 
500 Suriname 
600 Suriname 
700 Sunname 
800 Sunname 
100 St Pierre 
100 Somalië Frans 
100 Senegal 
200 Senegal 
300 Senegal 
300 S ingapure 
300 Thailand 
200 Tsjectioslow 
300 Tsjechoslow 
500 Tsjechoslow 

1000 Tsjechoslow 
2000 Tsjechoslow 

100 Turkije 
300 Turkije 
500 Turkije 

1000 Turkije 
2000 Turkije 

100 Togo 
200 Togo 
300 Togo 
500 Togo 
800 Togo 

1000 Togo 
300 Tonga 
100 Tunesië 
200 Tunesië 
300 Tuneste 
400 Tunesië 
50 Transvaal 

100 Trinidad en Tobago 
100 Tanganyka 
100 Triest 
200 Triest 
100 United Arab Emir 
100 USA 
200 USA 
300 USA 
500 USA 
600 USA 
800 USA 

1000 USA 
1500 USA 
1800 USA 

50 Uruguay 
100 Uruguay 
200 Uruguay 
300 Uruguay 
400 Uruguay 
100 Vatikaan 
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 80 — 
325 Verenigde Naties UN 350 — 

50 Württemberg 23 — 
100 Württemberg 70 — 
50 Wallis et Fortuna 20 — 

100 Wallis et Fortuna 
100 Yemen 

2 3 -

170 — 
290 — 
550 — 

1250 
31 — 
65 — 

110 — 
12 50 
30 — 
37 50 
50 — 

I S O -
g o -

4 — 
S7S 

30 — 
70 — 
90 — 

180 — 
600 — 

1 25 
3 50 
7 50 

18 50 

110 — 
200 — 
300 — 
600 — 

S — 
l o 
g o -
12 50 

SS — 
25 — 
30 — 
62 50 

170 — 
375 — 

1100 — 

100 IJsland 
200 IJsland 
300 IJsland 
400 IJsland 
500 IJsland 
100 Zweden 
200 Zweden 
300 Zweden 
400 Zweden 
500 Zweden 
600 Zweden 
800 Zweden 

1000 Zweden 
1200 Zweden 
1500 Zweden 
100 Zanzibar 
100 Zuid Afnka 
200 Zuid Afnka 
300 Zuid Afnka 
400 Zuid Afnka 
100 Zaïre/Congo 
100 Zwitserland 
200 Zwitserland 
300 Zwitserland 
500 Zwitserland 
600 Zwitserland 
700 Zwitserland 
800 Zwitserland 

1000 Zwitserland 
1200 Zwitserland 
1400 Zwitserland 

P S De Kolomen zijn incl navolgstaten 
Alle samenstelhngen zijn verschillende 
zegels incl types watermerken en varia 

7 — 

S2 — 
135 — 
22S — 
320 — 
800 — 
70 — 
4 50 
15 — 
35 — 
110 — 
7 50 
5 50 
13 — 
25 — 
95 — 
109 — 
200 — 
270 — 
450 — 
850 — 
1750 — 

gratis bij aangaan van 

BIJ AANKOOP BOVEN DE ƒ 100 - 5% KORTING 
Levenng tegen rembours ƒ 9 - of vooruitbetaling ƒ 3 00 porto/verzendkosten Boven de ƒ 150 - geen portokosten 

Bestelling op girokaart is voldoende Grotere samenstell ingen van landen is meestal mogelijk 
Ook abonnementen van de gehele wereld landen en motief leveren wij tegen concurrerende prijzen Een insteekboek van ƒ 6 50 of de eerste ƒ 5 -

een of meerdere abonnementen Vraag inlichtingen 
Prijswijzigingen voorbehouden 

POSTZEGELHANDEL ü. A. J. M. DE GRAAFF 
Roemer Visscherstraat 114, 3132 EV Vlaardingen - Telefoon 010 - 4340085 - G IRO 1465772. 
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Postzegeldoosjes - een charmante 
zijlijn van de filatelie 
De auteur Lewis Carroll (1832-1898), schrijver van het wereldberoemde boek Ali
ce's adventures in Wonderland, had meer dan eén hobby. In zijn werkzame leven 
ontwierp hij ook een aantal postzegeldoosjes. De heer G.G. Cohen uit Amsterdam 
beschrijft in de nu volgende bijdrage de oorsprong en de wijze van vervaardigen 
van deze minieme bergplaatsjes. 

Postzegeldoosjes zijn gebruiksvoorwer
pen, die speciaal zijn gemaakt voor het 
opbergen van ongebruikte postzegels 
Deze doosjes zijn in een aantal heel ver
schillende uitvoenngen te vinden Ze kun
nen zijn gemaakt van diverse materialen 
Er zijn heel eenvoudige houten doosjes, 
maar ook uiterst kostbare exemplaren van 
goud, ingelegd met juwelen en vervaar
digd door beroemde edelsmeden zoals 
Faberge Een tot dusver vrij klem aantal 
verzamelaars - voornamelijk Engelse fila
telisten - heeft voor deze interessante zij
lijn van de filatelie gekozen en is begon
nen met het verzamelen van deze postze
geldoosjes 

Eerste doosjes waren 
Schots geruit 
De oudste postzegeldoosjes ter wereld 
stammen uit Schotland In de jaren veertig 
van de vonge eeuw, enkele jaren na het 
verschijnen van de Penny S/ac/c werden in 
het plaatsje Mauchline, met ver ten zuiden 
van Glasgow, door de gebroeders Smith 
al vele jaren houten snuifdoosjes qefabn-
ceerd Deze doosjes waren bijzonder in 
trek Ze waren beplakt met een dessin van 
Schotse ruiten 
De broers Smith brachten als eersten 
ronde doosjes op de markt - vaak met de 
afbeelding van een postzegel erop - die 
speciaal bedoeld waren voor het bewaren 
van postzegels Later maakten ze ook 
rechthoekige doosjes, zowel met als zon
der zegelafbeelding op het ruitdessin, en 
in vakjes verdeeld voor de verschillende 
waarden 
Ook uit Zwitserland kennen we vroege 
exemplaren, gemaakt van stevig hout, ge
lakt en versierd met houtsnijwerk In latere 
jaren werden de postzegeldoosjes over de 
gehele wereld gemaakt, soms als souve-
nirartikel Vooral in Engeland waren zilve
ren doosjes in allerlei uitvoenngen bijzon
der in zwang ze waren jaren lang een 
heel gewild geschenkartikel (afbeelding 1) 

Bepaling ouderdom 
is vrij moeilijk 
Het IS meestal heel moeilijk - zo met on
mogelijk - om de exacte ouderdom van 
een doosje te bepalen, hoewel uit de vorm 
en de versienng {Art deco bij voorbeeld) 
vaak wel een globale indicatie valt af te 
leiden Bij Engelse zilveren doosjes geven 
de zilvermerken vaak het juiste jaartal 
en bovendien de naam van de maker aan 

De meest voorkomende vorm waann we 
postzegeldoosjes aantreffen is een hou
ten doosje van ongeveer tien bij vijf centi
meter, met een scharnierend deksel, het 
geheel zo'n dne centimeter hoog en van 
binnen verdeeld in dne tot vier vakjes 
Deze vakjes hebben meestal een schuin 
aflopende bodem (afbeelding 2) 
Op deze 'basisvorm' zijn vele vanaties 
mogelijk Het aantal vakjes kan vaneren 
van een tot zes (zelden meer), de bodem 
van de vakjes kan schuin aflopen, maar 
ook hol zijn om op die wijze het uitnemen 
van zegels te vergemakkelijken Deksels 
kunnen scharnieren, los liggen of zelfs ge
heel ontbreken 

Veel verschillende 
materialen 
De doosjes kunnen gemaakt zijn van hout. 

leer, ivoor, schildpad, bakeliet, koper, 
staal, zilver, knstal, porselein, brons enzo
voort Soms hebben de deksels glazen 
venstertjes, waaronder de zegels zicht
baar zijn De doosjes kunnen zelfs zijn uit
gevoerd in de vorm van miniatuur schrijf-
bureaus, kruiwagens, piano's, bneven-
bussen enzovoort, enzovoort - de fanta
sie van de makers kent nauwelijks beper
kingen' 
Een tweede type doosje heeft de vorm 
van een kleine envelop met een flap die 
open kan (afbeelding 3) Deze doosjes 
hebben de grootte van een, soms twee 
postzegels Ze zijn gewoonlijk gemaakt 
van zilver of van zilverkleung matenaal, 
een enkele maal ook van goud In zulke 
doosjes kan men heel gemakkelijk enige 
postzegels bewaren Men vindt ze in uit
voenngen met een klem draagnngetje om 
aan een chatelaine (kettinkje) of aan een 
horlogeketting te kunnen hangen, maar ze 
bestaan ook zonder ringetje, zodat ze 
kunnen worden meegenomen m tas of in 
vestzak Ook kleine doosjes die zijn uitge
voerd als mmiatuurboekjes komen vrij 
veel voor ze kunnen worden openge
schoven, zodat de inhoud zichtbaar wordt 
(afbeelding 4) 

/ \ 

1 Zilveren drievaks postzegeldoosje gemaakt bij 
Grey & Co te Birmingham 1899 met glazen venster 
tjes waardoor de zegels zichtbaar zijn 

2 Eenvoudig houten drievaks postzegeldoosje met 
schuin aflopende bodems ca 1930 

3 Zilveren enveloppe doosje met draagnngetje ge 
maakt bij Cresford & Norris te Birmingham 1906 met 
het opschrift Stamps 

4 Boekvormig tweevaks postzegeldoosje ca 1920 
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5 Rond postzegeldoosje voor zegels op de rol, op
schrift Stamp Roll, alsmede afbeelding van een Amen
kaanse zegel van 4 cent (Yvert 589) en datumstempel 
Aug 1/7 30 PM/1959 

6 Plat, witmetalen doosje voor postzegelboekjes met 
opscfirift Stómps, ca 1935 

7 Zilveren lakstempel met bovenin een vakje met dek
sel voor postzegels, ca 1910 

8 Bronzen tweevaks postzegeldoosje uit Japan met 
geelkoperen versienng, ca. 19250 

i i k iiisfes t oor 
zegels aan de rol 
Weer een andere vorm hebben doosjes 
die speciaal werden gemaakt voor postze
gels 'aan de rol' (afbeelding 5); ze komen 
veel voor in de Verenigde Staten. Meestal 
zijn het ronde doosjes met een doorsnee 
van ongeveer vier centimeter en een 
hoogte van circa vijf centimeter. Ze heb
ben doorgaans een los dekseltje en een 
verticaal in de zijkant aangebracht sleufje, 
waaruit men gemakkelijk de postzegels 
trekken kan. Ook deze doosjes bestaan 
zowel voor één als voor twee soorten ze
gels. Ze zijn gemaakt van diverse matena
len, waaronder pap/er mache en natuur
steen. 
Een aparte categorie wordt gevormd door 
de platte doosjes, die speciaal zijn ge

maakt voor postzegelboekjes (afbeelding 
6). Onder meer Lewis Carroll, de schrijver 
van Alice's adventures in Wonderland, 
heeft hiervan een aantal ontworpen. 
Tenslotte kunnen postzegeldoosjes ook 
nog zijn aangebracht in of aan schrijfsets, 
vloeirollers, vulpennen, inktstellen, 
lakstempels (afbeelding 7), bureaukalen
ders, bnevenwegers en dergelijke. Ook 
hier is het aantal mogelijkheden weer le
gio, al gaat het wel om een beperkt ge
bied: er moet uiteraard wel een relatie zijn 
met het schrijven. 

Sfamp l i l CillectiK 
Sooiety helpt graag 
De charme van het verzamelen van post

zegeldoosjes ligt onder meer in het feit dat 
men hier een geheel nieuw terrein van on

derzoek betreedt. Er is immers kennis van 
materialen, fabricagetekens van porse
lein, zilvermerken, Oosterse versierings
technieken (afbeelding 8) en dergelijke 
nodig. Desondanks is men daarbij toch 
nog steeds 'postzegelgencht' bezig. Als u 
geluk hebt kunt u op rommelmarkten al 
voor enkele guldens een eenvoudig, maar 
aardig postzegeldoosje op de kop tikken. 
Voor het merendeel van de exemplaren 
rijzen de kosten beslist de pan nog niet uit. 
Bij echt zilveren en zeer luxueus uitge
voerde doosjes beloopt de prijs al gauw 
honderd tot tweehonderd gulden  en 
soms nog meer  om van de gouden 
exemplaren nog maar niette spreken. 
Maar ook voor weinig geld kunt u op den 
duur een aardige collectie van zo'n veertig 
tot vijftig stuks opbouwen. Het uitstallen 
van zo'n collectie is daarbij bijzonder at
tractief. Een verzameling postzegeldoos
jes past bij voorbeeld heel goed in een 
klein of groot vitnnekastje. 
In Engeland heeft men enkele jaren gele
den de Stamp Box Collectors Society op

gencht, die inmiddels met de British Phila
telic Federation is geäffilieerd. De Stamp 
Box Collectors Society geeft een blad uit. 
De secretaris van dit genootschap is de 
heer Martin H. Leverton. Zijn adres luidt: 
Mr. Martin H. Leverton 
Honorary Secretary of the 
Stamp Box Collectors Society 
P.O. Box 54 
Stanmore, Middlesex 
HA7 4ED GrootBrittanniè 
De Stamp Box Collectors Society yer

strekt graag nadere informatie over deze 
fascinerende hobby, die we mogen be
schouwen als een charmante zijlijn van de 
filatelie. 
G.G. Cohen, Amsterdam 

Adressen EKP's, regio
en hoofdkantoren 
Amsterdam ('Sail 90'). hoofdpostkantoor, post
bus 99110,1000 NA Amsterdam; Amsterdam
Zuidoost ('70jaar luchtpost') hoofdpostkan
toor, postbus 99100,1100 NA Amsterdam
Zuidoost; Amsterdam (overige stempels) ■ re
giokantoor NoordWest, postbus 98500,1000 
ND Amsterdam; Arnhem, expeditieknooppunt, 
postbus 99600, 6800 PD Arntiem, 'sGraven
hagfeexpeditieknooppunt, postbus 99100, 
2500 NA Amsterdam; Groningen expedi
tieknooppunt, postbus 99200, 9700 NA Gronin
gen; Haariemexpeditieknooppunt, postbus 
99100, 2000 NA Haarlem; 'sHerlogenbosch: 
hoofdpostkantoor, postbus 99325, 5200 NA 
'sHertogenbosch; Leeuwarden'expedi
tieknooppunt, postbus 99111, 8900 NA Leeu
warden, Leiden, hoofdpostkantoor, postbus 
99100, 2300 NA Leiden; Roosendaa/expedi
tieknooppunt, postbus 99100, 4700 NA Roos
endaal, Rotterdam, regiokantoor ZuidWest, 
postbus 99100, 3000 NA Rotterdam; Sittard
expeditieknooppunt, postbus 99100, 6130 NA 
Sittard; Utrecht expeditieknooppunt, postbus 
99000,3500 NA Utrecht; Zwolle hoofdpostkan
toor, postbus 99200, 8000 NA Zwolle. 
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1 
'^ Belangrijke Internationale ^ 

POSTZEGEL-
EN MUNTEN

VEILING 
In de zalen van "Motel Eindhoven" 

Aalsterweg 322 - Eindhoven tel 040-116033 

ZATERDAG 
1 SEPTEMBER 

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 25 AUGUSTUS 

t/m DONDERDAG 30 AUGUSTUS 

Bel of schnjf 
voor de uitgebreide veilingkatalogus 

Deze wordt U gratis toegestuurd 

I 1 m b u r g s e 
POSTZEGEL 

EINDHOVEN 
Veilinghuis 

LIMBURGSE POSTZEGEL- & MUNTENVEILING 
Postbus 3071 5930ABTegelen 
SpoorstraatSa 5931 PR Tegelen 

. Telefoon 077-737171 (ook's avonds) 

A. A. M. DE GRAAFF Roemer Visscherstraat 164 
3132 EW Vlaardingen 

Opnieuw verlaagde prijzen Eerste kwaliteit geen plakker Alles postfris Sinds 
1938 Zeer speciale prijzen Elke koper boven de ƒ 200 - gratis een verrassing 
Giro 428605 Vlaardingen. T e l e f o o n 0 1 0 - 4 3 4 1 8 5 3 

Kinderbloks S P E C I A L E P R I J S P E R J A A R G A N G 
854 
858 
875 
899 
917 
937 
983 

33 — 
6 50 
4 50 
8 — 
13 — 
13 — 
25 — 

1001 17 — 
1024 14 — 
1042 16 50 
1063 7 50 
1083 
1107 
1150 
1171 
1190 

5 — 
3 50 
3 — 
3 — 
3 — 

1946 443/473 26 50 
1947 474/499 210 — 
1948 500/512 27 — 
1949 513/546 2225 — 
(met certificaat) 
1950 549/567 195 — 
1951 568/577 62 50 
1952 578/600 175 — 

140 — 
60 — 
68 — 

1953 601/640 
1954 641/654 
1955 655/670 
1956 671/687 160 
1957 688/706 65 
1958 707/719 
1959 720/735 
1960 736/751 

38 — 
38 — 
60 — 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

752/763 
764/783 
784/810 
811/635 
836/855 
856/875 
876/899 
900/917 
918/938 
940/983 
984/001 
1002/24 
1025/42 
1043/63 
1064/83 

22 — 
40 — 
32 — 

8 50 
42 — 
16 — 
30 — 
29 — 
33 — 
80 — 
35 — 
35 — 
34 — 
40 — 
15 — 

L u c h t p o s t 12 /1 3 C e r t i f i c a a t aOO,— Min order 25 - Porto 
extra min 2 50 vanaf 250 Franco Vnjbli ivende aanbieding Be 
stelling alleen op giro of bank Bank ABN Scf i iedam 50 24 45 882 

1977 1 
1978 1 
1979 1 
1980 
1981 
1982 
1963 1 
19 
1985 1 
1986 1 

128/50+a 
151/71 
172/90 
191/14 
215/36 
260/79 
280/99+carn 35 — 
300/20+carn 36 — 
321/44+carn 32 — 
345/66+carn 30 — 

17 — 
12 50 
12 50 
15 — 
16 — 
16 — 

Nederland Postfris 

1203 per 100 in vel 60 — 

1096 per 100 in vel 55 — 

Nederland no 48 Gebt 375 -
Intern g no 1/2 Ongebr 400-
Nederland 56/76 Ongebr 750-

1 POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT |i 
1 België nrs volgens 
1 Yvert et Tellier 
1 Ongebruikt 
1 71/73 12 50 
1 150/63 1150 00 

187 7 50 
218 14 50 
219 13 50 
221/33 77 50 
238/39 13 50 

1 240/44 13 50 
1 258/66 100 00 

267/72 37 50 
293/98 41 50 
302/04 7 50 
308/14 42 50 
317/24 85 00 
332 65 00 
335/41 13 50 
377/83 235 00 

1 385 8 75 
1 386/89 11 50 

390/93 71 50 
401/03 10 00 
404/06 8 75 
407/09 7 50 
411/18 14 50 
432 40 00 
438/45 12 75 
447/54 12 75 

1 458/65 14 00 
466/70 12 50 
471/77 25 00 
477 11 50 
478 13 00 
484/87 7 50 
488/95 29 25 
496/03 12 50 
504/11 48 50 
519/26 32 50 

1 527/31 7 50 
1 532/37 15 50 
1 538/46 9 00 
I 556/67 12 00 
1 674/V86A 15 75 
1 674B/86B 14 50 

690/96 7 00 
761/72 36 50 
781/84 17 50 
807/10 12 50 
814/22 58 50 

1 840 25 00 
1 842/44 25 00 
1 849/59 24 00 

860/62 51 50 
863/67 75 00 
868/75 52 50 
876/78 32 50 
879 35 00 
909/11 7 25 

1 912/17 45 00 

918/23 
924/26 
927/29 
938/40 
943/45 
946/51 
955/60 
961/63 
964/66 
987/89 
994/95 
991/93 
998/04 
1013/18 
1030 
1031 
1039/45 
1066/75 
1076/81 
1082/88 
1090/92 
1096/01 
1102/07 
1114/20 
1139/46 
1147/49 
1163/68 
1176/81 
1182/87 
1188/90 
1198/03 
Gebruikt 

1 
2 
6 
7 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
19 
20 
25 
36 
41 
51 
62 
67 
84/91 
92/99 
114 
112 
126/34 
187 
258/66 
267/72 
293/98 
317/24 
326/32 

58 50 
12 50 
52 50 
43 50 
63 50 

130 00 
35 00 
12 75 

7 50 
14 50 
14 50 
10 00 
32 50 
11 50 
5 0 0 

35 OO 
19 50 

260 00 
22 50 
19 50 

6 75 
19 50 
19 50 
19 50 
18 50 

9 75 
18 50 
20 00 
13 50 

5 00 
8 00 

62 50 
50 00 

5 75 
5 75 
4 75 
4 75 

54 00 
25 00 

1 50 
1 50 
7 25 

13 25 
54 00 
1 5 0 0 
25 00 

9 00 
9 00 

1 0 0 0 
35 00 

130 00 
12 00 
26 50 
81 50 

6 5 0 
97 50 
33 50 
40 00 
12 50 
77 50 

353/55 10 00 
4O4/06 7 00 
4O7/09 6 OO 
411/18 11 00 
436 36 50 
Oostennik 
Ongebruikt 
40/45 500 00 
46/60 115 00 
90/94 155 00 
138/42 5 00 
161 32 50 
232/51 10 00 
290/96 32 50 
304/12 40 00 
326/30 40 00 
331/50 65 00 
368/73 10 00 
378/89 145 00 
405/18 195 00 
419 227 50 
430 195 00 
431/36 210 00 
437/40 46 50 
441/58 11 50 
458 58 50 
460 ' /65 93 50 
489/94 27 50 
738"/54 85 OP 
773/76 35 00 
845/49 40 00 
Griekenland 
ongebruikt 
256 10 00 
366/68 22 50 
372 38 50 
374 15 00 
409 19 50 
414 22 50 
415/16 6 50 
417/20 28 50 
435/37 4 50 
439/40 7 50 
446/49 20 00 
462/79 3 25 
545/52A 45 0 0 
610/17 145 00 
566/68 11 50 
623/36 65 00 
640/53 77 50 
654/59 18 50 
675/84 40 00 
682 8 50 
683 20 00 
684 2 50 
685/91 26 50 
705/12 7 50 
713/23 16 50 
726/42 42 50 
LP 1/4 36 50 
8/14 90 00 

50/61 5 75 
69/75 40 00 
Port 
18 Tand 10 26 50 
19 Tand 12 7 50 
20 26 50 
21 19 50 
23 Tand 12 11 50 
24 14 50 
25/38 22 50 
39/48 28 50 
26/79 32 50 
80/89 35 00 
W Duitsland 
Postfris Michel 
117/20 200 00 
108/10 30 00 
150 50 00 
160 8 50 
162 25 00 
164 22 50 
177/96 495 00 
199 11 50 
204 5 75 
205/08 40 00 
209 6 50 
210 20 00 
211 15 00 
214 12 50 
212/13 1 1 5 0 
215 4 50 
216 12 50 
219 13 50 
220 5 00 
227 10 00 
229 3 25 
230 11 50 
232/33 12 50 
235/36 8 50 
237 3 50 
238 2 50 
239 2 50 
243/46 27 50 
259/65 52 50 
270/73 26 50 
286/87 5 25 
297/00 10 75 
302/06 22 50 
315/19 32 50 
322/25 5 00 
340/43 4 75 
376/79 3 50 
401/04 3 00 
Bloks 
2 42 50 
3 1 2 5 0 
Met plakker 
111/12 65 00 
123/38 1250 00 
152 1 1 5 0 
156/58 80 00 

160 6 50 
162 13 50 
197 12 50 
214 9 50 I 
215 3 50 1 
216 9 50 
219 10 00 
221 5 00 
227 7 50 
235/36 6 50 
240 2 50 
241 /42 10 00 1 
243/46 22 50 1 
Gebruikt 1 
103/05 6 50 
116 60 00 
123/38 40 00 
143/46 175 00 
147 23 50 
149 8 50 
150 21 50 
151 25 00 
152 8 50 
153 25 00 
155 10 00 
161 25 00 
160 3 0 0 
162 5 00 
163 40 00 
164 7 50 
166 30 00 
171/72 65 00 
173/76 100 00 1 
176 75 00 
177/96 18 50 
197 5 00 
199 6 00 
200/03 65 00 
205/08 21 50 
209 2 25 
210 7 25 
212/13 8 25 
216 6 00 
217/18 23 50 
219 3 00 
220 3 0 0 
221 6 50 
222/25 50 00 
235/36 8 50 

Serie v/d maand 
Nederland 
Postfns 550/55 

ƒ55,00 
1 

Niet meer dan een 
serie per klant 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: Celsiuslaan 13, 
3S53 H M Utr(>cht. 

1S. J . C. den Oudsten rei. 030-432372 

C A T A L O C U S 
Cactussen op postz 

Christmas op postzegels 

ƒ 715 

deel 11943t/m 1978(eng) ƒ1785 

Honden op postz 

Katten op postz 

Lions op postz 

Orchideeën op postz 

Paddestoelen op postz 

Rembrandt op postz 

Rode Kruis op postz 

Rozen op postz 

• Nederlandstalig • 

ƒ 11 50 

ƒ 9 25 

ƒ 715 

ƒ 11 50 

ƒ 9 25 

ƒ 615 

ƒ15 30 

ƒ 9 25 

Rubens op postz ƒ 9 25 f 

Schepen 11851 -1966 ƒ 17 85 1 

Schepen 111966-1980 ƒ 17 85 

Schepen III 1980-1987 ƒ17 85 

Schepen IV vanaf 1987 ƒ 11 50 

Tremen/Spoorwegen Uva 87 ƒ 8 70 

Vlinders op postz ƒ15 30 

Voetballen 11924 1985 ƒ17 85 

Voetballen 11 vanaf 1986 ƒ 8 1 5 

Vogels op postz 1 t/m 79 ƒ 17 85 

Wielrennen op postz ƒ 11 50 

Waarde aanduiding hfl • Afbeeldingen in zwart/wit 1 
Levering met korting aan handelaren I 

Portovrije levering 

Uitgeverij INPEG 
na ontvangst van de pnjs op giro 3173360 t n v i 

, A. V. Dijciclaan 37, 2251 XL Voorschoten 1 
0 Telefoon: 01717-7612. 1 

1 
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Litouwen: filatelie van een 
rebelse Sovjetrepubliek (1) 
Oppervlakte: 65.000 vierkante kilometer (anderhalf keer Ne
derland). Aantal inwoners: 3.5 miljoen. Hoofdstad: Vilnius 
(vierhonderdduizend inwoners). Ziedaar de t>elangrijkste de
mografische gegevens van een land dat tot voor een jaar 
geheel van de wereldkaart verdwenen leek, maar dat on
langs onverwachts weer in het nieuws kwam. Ineens bleek er 
een volk te wonen dat er geen behoefte aan had nog langer 
deel uit te maken van de Sovjetunie. 

Oorsprong 
Het Litouwse volk is misschien 
wel het meest honkvaste volk 
van Europa. Er zijn aanwijzin
gen dat de stam waaruit de Li
touwers voortkomen omtrent 
2000 voor Christus uit Azië 
met schepen over de Zwarte 
Zee en de nvier de Dnjepr naar 
het gebied trok waar hij nu nog 
steeds woont. Waarschijnlijk 
spraken de Litouwers toen al 
vrijwel dezelfde taal als tegen
woordig: het Litouws, dat 
van alle levende talen het 
dichtst bij het Sanskriet staat 
en verder alleen verwant is 
met de taal die in Letland 
wordt gesproken. Het Lets 
heeft zich echter verder ont
wikkeld dan het Litouws; een 
Lets woord is meestal een let
tergreep korter dan het corres
ponderende Litouwse woord. 
Het Letse woord pils (burcht) is 
in het Litouws bijvoorbeeld pi-
lis. 
Tot in de dertiende eeuw had 
Litouwen geen centrale rege
ring en geen staatshoofd. De 
kern van de Litouwse samen
leving was de familie; de lei
ding van de familie berustte bij 
de ouderen. Een dorp werd 
bestuurd door de Raad van 
Ouden, die uit zijn midden een 
leider koos, /fun/gias genaamd. 
Dit simpele samenlevingsmo
del voldeed niet meer toen de 
buurvolkeren zich met Litou
wen gingen bemoeien. In de 
tiende eeuw na Christus had 
Litouwen te lijden van plunde
ringen door de Noormannen, 
maar een ernstiger bedreiging 
ging uit van Polen en Rusland, 
die op verovering uit waren. 
Om zich te verdedigen sloten 
groepjes Litouwse dorpen zich 
aaneen en kozen een aan
voerder, een hertog. 

De Duitse Orde 
Litouwens aartsvijand was 
echter de Duitse Orde. Net als 
de Maltezer Orde en de Tem
peliers was de Duitse Orde in 

de tijd van de Kruistochten 
(1190) gesticht als gewapende 
kloosterorde. De ndders van 
de Duitse Orde waren vooral 
afkomstig uit handelssteden 
als Bremen en Lübeck; slechts 
mannen van adellijke afkomst 
konden toetreden. Oorspron
kelijk vochten de ndders in het 
Heilige Land, maar in 1228 no
digde een Poolse bisschop de 
Duitse Orde uit te helpen bij de 
bekenng (en onderwerping, 
want dat kwam vrijwel op het
zelfde neer) van het toen nog 
heidense Pruisen. 
Pruisen was een gebied ten 
zuidwesten van Litouwen, dat 
werd bewoond door een volk 
dat verwant was aan de Litou
wers. Het oorspronkelijke Prui
sen is kleiner dan de staat die 
later zo'n grote rol zou spelen 
in de Europese geschiedenis 
en die in 1618 ontstond door 
samenvoeging van Pruisen 
met Brandenburg. Pruisen be
stond uit een westelijk deel 
met de steden Danzig (nu 

Gdansk) en Thorn (Toruh) en 
een oostelijk deel met de ste
den Königsberg (nu Kalinin
grad, in de kleine Grootrussi-
sche enclave ten westen van 
Litouwen), Tilsit (nu Sovjetsk 
in hetzelfde gebied) en Memel 
(nu het Litouwse Klaipeda). 
Het Oudpruisisch, een taal die 
sterk op het Litouws leek, is 
door de eeuwenlange 
Duitse overheersing intussen 
uitgestorven. 
In 1234 was de verovering van 
Pruisen voltooid en de Duitse 
Orde, die namens de Paus het 
bestuur mocht voeren over het 
nieuw veroverde land, richtte 
zich nu op Litouwen en de 
streken ten noorden daarvan. 
De Litouwers verdedigden zich 
door forten te bouwen; het 
meest indrukwekkende is de 
burcht van Trakai (afbeeldin
gen 1 a en 1 b), die uit de veer
tiende eeuw stamt. Er werd 
een legeraanvoerder gekozen, 
die de titel aartshertog kreeg: 
Mindaugas (regering: 1236-
1263). Deze boekte wel enige 
successen, maar kon niet ver
hinderen dat de Duitse Orde 
langs de Litouwse kust optrok 
naar het noorden, waar de 
wankelende Duitse heer
schappij over een deel van wat 
nu Letland is, hersteld werd. 
Mindaugas sloot in 1251 vrede 
met de Duitse Orde en liet zich 

Dit artikel, dat de geschiedenis 
van Litouwen belicht aan de 
hand van postzegels en 
brieven, werd geschreven door 
Sijtze Reurich, redacteur van 
Oost Europa Filatelie, het or
gaan van de gelijknamige ver
eniging. Sijtze Reunch is ook 
t)estuurslid van de vereniging 
Het Baltisch Gebied 

dopen. De Paus gaf toestem
ming voor Mindaugas' kroning 
tot koning van Litouwen. Min
daugas richtte zijn aandacht 
nu op het aan Litouwen gren
zende deel van Rusland, dat 
toen door de Tartaren werd 
overheerst. Hij wist Litouwen 
in die richting uit te breiden, 
maar werd in 1263 vermoord 
door landgenoten die het niet 
eens waren met zijn 'toegeef
lijke' politiek tegenover de 
Duitse Orde. 

Litouwen ais 
grote mogendlieid 
De Litouwse koningskroon 
ging verloren doordat de op
volgers van Mindaugas weer 
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1b 

5a 

U ^ a . ^ « .UkM.t^..<^M.M.IL^.m.M • . * ! 1 

5b 

'heidenen' waren Onder de 
aartshertogen Vytenis (rege-
nng 1295-1316) en Gedimi-
nas (1316-1341, zie afbeel
ding 2) klom Litouwen 
langzaam op tot de status van 
grote mogendheid Grote de
len van Rusland en de Oe
kraïne werden veroverd op de 
Tartaren In 1323 stichtte Ge-
diminas Vilnius als hoofdstad 
van Litouwen De toren op het 
hoogste punt van de stad 
draagt nog steeds zijn naam 
(afbeelding 3) 
Na Gediminas' dood ontstond 
een strijd om de aartshertoge-
lijke titel tussen zijn zeven zo
nen Twee van hen, Algirdas 
(regenng 1345-1377) en K§s-
tutis (1345-1382, afbeelding 
4), traden als overwinnaar uit 
de strijd en bestuurden sinds

dien gezamenlijk het rijk In het 
oosten werden veel militaire 
successen geboekt, maar een 
belegenng van Moskou mis
lukte In het westen wist Litou
wen weinig meer te bereiken 
dan een stabilisenng van het 
front 
Na de dood van Algirdas 
volgde zijn zoon Jogaila hem 
op als aartshertog Deze was 
op de alleenheerschappij uit 
en sloot een geheim verdrag 
met Winnch von Kniprode, de 
grootmeester van de Duitse 
Orde K^stutis werd nu gecon
fronteerd met twee vijanden 
tegelijk Niettemin wist hij zich 
staande te houden, maar door 
verraad vielen hij en zijn zoon 
Vytautas in Jogaila's handen 
K^stutis werd geëxecuteerd, 
maar Vytautas wist te ontko

men HIJ bood nu zijn diensten 
aan bij de Duitse Orde en liet 
zich als teken van zijn goede 
wil in 1383 dopen In het jaar 
daarop verzoende Vytautas 
zich echter met Jogaila In 
1386 trouwde Jogaila met ko
ningin Jadwiga van Polen (af
beeldingen 5a en 5b), waarbij 
hij zich het dopen (Polen was 
al katholiek sinds 966) Jogaila 
werd tot koning van Polen ge
kroond onder de naam Wla-
dyslaw II Jogaila liet het be
stuur van Litouwen over aan 
zijn broer Skirgaila, Vytautas 
kreeg de titel 'hertog van Gar-
dinas' (Gardinas is het huidige 
Grodno in Wit-Rusland) Door 
sluw complotteren, waarbij hij 
de Duitse Orde eerst weer tot 
bondgenoot maakte en daarna 
liet vallen toen dat beter in zijn 

1 a De burcht van Trakai op een zegel 
van 12 juli 1923 
1b In de afgelopen jaren werd de 
burcht van Trakai gerestaureerd hier 
zien we de burcht op een envelop die in 
1988 werd uitgegeven door de Li
touwse PTT 
2 Aartshertog Gediminas op een zegel 
van 25 augustus 1920 
3 Een vliegtuig boven de Gediminasto 
ren luchtpostzegel van 26 juli 1921 
4 Aartshertog K^stutis op een zegel 
van juli 1921 
5a Koningin Jadwiga en koning Wla-
dislaw II Jagiello van Polen afgebeeld 
op een zegel van Centraal Litouwen 
van apnl 1921 Jagiello is Pools voor 
Jogaila 
5b Hetzelfde koningspaar ditmaal op 
een zegel van Polen Jadwiga is Pools 
voor Hedwig 
6 Aartshertog Vytautas de Grote op 
een zegel van 25 augustus 1920 
7a/b De bloedige slag bij Grunwald 
(Tannenberg) wordt op deze Poolse ze
gels herdacht 
8 De kathedraal van Vilnius deklokke-
toren staat los van de eigenlijke kathe
draal Op de achtergrond is de Gedimi-
nastoren te zien Zegel van 23 juli 1932 
9 Deze zegel werd op 8 maart 1927 
uitgegeven, als eerbetoon aan Jonas 
Basanavicius die de maand tevoren 
was overleden 

plannen paste, wist Vytautas 
Skirgaila weg te werken en de 
titel van aartshertog te verwer
ven 

Vytautas 
de Grote 
Onder Vytautas de Grote (re
genng 1392-1430, zie afbeel
ding 6) bereikte Litouwen zijn 
grootste omvang Dankzij de 
militaire successen tegen de 
Tartaren in het oosten strekte 
het rijk zich uit van de Oostzee 
tot de Zwarte Zee De grenzen 
met de Duitse Orde in het 
noorden en westen werden 
vastgelegd na de bloedige 
slag bij Grunwald in 1410 
(afbeeldingen 7a en 7b), waar 
de Litouwse en Poolse troepen 
de Duitse Orde vernietigend 
versloegen Bij de Vrede van 
Thorn werd de Litouws-Pruisi-
sche grens vastgelegd Prui
sen behield een smalle strook 
land langs de Oostzee, waann 
de stad Memel lag 
Onder de regenng van Vytau
tas beleefde Litouwen zijn 
bloeitijd De handel met de 
buurlanden floreerde als nooit 
tevoren Vele bouwwerken die 
tot Litouwens monumenten 
behoren, stammen nog uit de 
tijd van Vytautas (afbeelding 
8) Het was ook een tijd van 
religieuze tolerantie De Rus
sisch-orthodoxe kerk werd 
naast de Rooms-katholieke 
getolereerd, Gediminas stond 
in zijn tijd al sympathiek tegen
over deze kerk Vytautas be
vorderde de vestiging van jo
den in Litouwen om de han-
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De buitenste lijn op dit kaartje geeft de Litouwse grens van 1773 aan. Gebieden met 
een horizontale arcering werden in 1920 afgestaan aan de Sovjetunie, maar bezet 
door Polen. Het diagonaal gearceerde gebied werd in 1920 door Polen bezet, het 
gebied met twee diagonale lijnen werd in 1939 aan Litouwen teruggegeven. De 
verticale lijnen geven het Memelgebied aan. 

delssector te stimuleren. In de 
tijd van de onafhankelijkheid 
was bijna acht procent van de 
bevolking joods. 
Vytautas overleed in 1430, op 
een moment dat hij onderhan
delingen voerde over zijn kro
ning tot koning van Litouwen 
met een onwillige Jogaila en 
een afwachtende Paus. Jo
gaila en Vytautas waren eer
der overeengekomen dat de 
langstlevende van de twee 
een stem diende te hebben bij 
de benoeming van de opvolger 
van de ander. 

Litouwen 
en Polen 
Na een korte periode van on
derlinge strijd onder de Li
touwse adel deed Polen zijn 
rechten gelden. Kazimieras, 
een zoon van Jogaila, werd 
aartshertog van Litouwen 
(14401492). Na de dood van 
Jogaila's opvolger Wladyslaw 
111 in 1444 (Jogaila zelf was 
in 1434 gestorven) koos de 
Poolse adel Kazimieras tot ko
ning van Polen onderde naam 
Kazimierz IV. Een van zijn zo
nen, ook Kazimierz geheten, is 
later heilig verklaard en werd 
de schutspatroon van Litou
wen. 
Het lot van Litouwen was nu 
verbonden met dat van Polen. 
De volgende heersers combi
neerden allen de functies van 
aartshertog van Litouwen en 
koning van Polen. In 1569 
werd formeel vastgelegd dat 
Polen en Litouwen een perso
nele unie vormden. Polen 
werd de overheersende part
ner, vooral toen het Litouwse 

rijk in het oosten begon af te 
kalven. Alle gebieden die op 
de Tartaren waren veroverd 
werden één voor één door 
Rusland ingenomen. Wel wis
ten de gecombineerde Li
touws/Poolse troepen in 1569 
terreinwinst te boeken in het 
noorden: het gebied dat later 
Estland en Letland zou wor
den, werd veroverd op de Rus
sen. In de zeventiende eeuw 
ging het gebied echter weer 
verloren aan Zweden. 
1655 was voor Litouwen een 
rampjaar. Het werd in het oos
ten aangevallen door de Rus
sen  die Vilnius met de grond 
gelijk maakten  en in het 
noorden door de Zweden. Li
touwen capituleerde, maar Po
len vocht door en versloeg de 
Zweden in de slag bij Czesto
chowa (1656). Polen en Litou
wen kregen ook daarna geen 
rust en moesten zich achter
eenvolgens verdedigen tegen 
de Turken, nogmaals de Zwe
den en nogmaals de Russen. 
In 1773 was het afgelopen. 
Grote stukken van Polen werd 
opgedeeld tussen Rusland, 
Pruisen en Oostenrijk. De oos
telijke provincies van Litouwen 
vielen aan Rusland toe. In 
1792 verdween Polen geheel 
van de landkaart en kreeg 
Rusland ook de rest van Litou
wen. 

Onder Russische 
overheersing 
Door de nauwe verbondenheid 
met de machtiger buurman 
Polen kon Litouwen zich niet 
goed zelfstandig ontwikkelen. 
Daar kwam bij dat Rome veel 

Poolse priesters in Litouwen 
benoemde. Pools was de 
voertaal op hun scholen en op 
de (in 1579 gestichte) universi
teit van Vilnius. Het was dus 
niet verwonderlijk dat vele ge
neraties jonge intellectuelen 
opgroeiden die beter Pools 
dan Litouws kenden. Onder 
hen was Adam Mickiewicz (Li
touws: Adamas MIckevIcius, 
1798 1855), wiens Pan Ta
deusz a\s het nationale epos 
van Polen geldt. 
Litouwen werd opgedeeld in 
drie districten of 'gouverne
menten': Kowno (Litouws: 
Kaunas), Wilna (Vilnius) en 
Grodno {Gardinas). Na het 
Congres van Wenen in 1815, 
dat na Napoleons val de Euro
pese grenzen opnieuw vast
stelde, kwam ook het district 
Suwaiki {Suvalkai), dat sinds 
1795 onder Pruisisch beheer 
stond, onder Rusland. Het 
Congres riep een nieuwe 
(kleine) Poolse staat in het le
ven, die in feite een Russisch 
protectoraat was. Litouwen 
bleef daarbuiten. In 1863 werd 
trouwens ook 'CongresPolen' 
bij Rusland ingelijfd. 
Ondanks het feit dat Litouwen 
langzaam 'verpoolste' werd de 
negentiende eeuw een bloei
periode voor de Litouwse lite
ratuur. Litouwers, woonachtig 
in Pruisen of daarheen geëmi
greerd, onderhielden inten
sieve contacten, bestudeerden 
de Litouwse taal en publiceer
den boeken en zelfs nationa
listische kranten in het Li
touws. De beroemdste krant 
was Ausra, met als hoofdre
dacteur Jonas Basanavicius 
(afbeelding 9). De vlak over de 
Litouwse grens gelegen stad 
Tilsit werd het centrum van het 
Litouwse nationalisme. De na
tionalistische kranten waren in 
Russisch Litouwen verboden, 
maar werden regelmatig over 
de grens gesmokkeld. 
In de loop van de negentiende 
eeuw vonden in Litouwen ver
scheidene malen opstanden 
plaats tegen de tsaristische 
overheersing. De Russische 
politiek was tamelijk wisselval
lig. Aan de ene kant werden 

voorzichtige hervormingen 
doorgevoerd (zoals de af
schaffing van de lijfeigenschap 
in 1861), anderzijds was er 
sprake van zware repressie. In 
Litouwen was tussen 1864 en 
1904 het gebruik van het 
Latijnse alfabet verboden; in 
feite betekende dit dat de pu
blikatie van boeken en kranten 
in het Litouws onmogelijk werd 
gemaakt. Niettemin groeide 
ook in Litouwen zelf tegen alle 
verdrukking in de nationalisti
sche beweging, vooral onder 
de autoritaire tsaar Alexan
der III (18811894). 
Onder Alexanders zwakke op
volger Nicolaas II kwam het 
einde van de Russische dy
nastie. De opstand van 1905, 
die door historici als een 'ge
nerale repetitie' voor de okto
berrevolutie wordt beschouwd, 
liet ook Litouwen niet onbe
roerd. Onder leiding van Basa
navicius vergaderden de Li
touwse nationalisten voor het 
eerst in het openbaar, in Vil
nius. Ondanks de hardheid 
waarmee de opstand werd 
neergeslagen groeide de nati
onalistische aanhang. De ei
sen waren overigens nog vrij 
gematigd: men eiste meer au
tonomie, maar nog geen eigen 
staat. 

Fiiatelistische 
aspecten 
Voor posthistorici begint 
de geschiedenis van Litou
wen omstreeks 1800, als 
de eerste stempels opduiken. 
De meeste Litouwse plaatsen 
hebben een Litouwse en een 
Poolse naam, en soms ook 
nog een Duitse. Een voorbeeld 
is Kaunas, dat in het Pools 
Kowno heet en in het Duits 
Kauen. De Russische stem
pels die in het latere Litouwen 
werden gebruikt, droegen het
zij de Poolse naam, hetzij een 
transcriptie in cyrillische ('Rus
sische') letters van die naam. 
De eerste stempels waren 
langstempels in zwarte of rode 
inkt (afbeelding 10). Later 
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10 Bnef van Kalvarija naar Wilna(?), 7 juni 1835 Poolstalig langstempel 
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volgden kleine rondstempels 
met datumaanduiding (afbeel
ding 11). Met de introductie 
van de postzegels op 10 de
cember 1857 kvî amen eerst 
puntstempels met een num
mercode in gebruik. Ze zijn bij
zonder zeldzaam en zeer ge
wild! Na 1860 werden ze ver
vangen door enkelringstem
pels met uitsluitend cynllische 
letters (afbeelding 12). 
Vanaf 1903 werden de 
laatstgenoemde stempels 
weer vervangen door dubbel
ringstempels (afbeelding 13). 
Met de introductie van dit 
stempeltype werd een grotere 
uniformiteit nagestreefd, maar 
omdat de postkantoren vnj wa
ren in de keuze van hun leve
rancier is het aantal varianten 
groter dan bij enig ander Rus
sisch stempel. 
Een (met recht) geliefd studie
object wordt gevormd door de 
spoorwegen in Litouwen en de 
ovale treinstempels die daar 
werden gebruikt. 
Een nadeel is dat al dit materi
aal niet bepaald overvloedig 

voorhanden is. Maar dat geldt 
eigenlijk voor alles van Litou
wen buiten de laatste veertig 
jaar. 

Duitss bei^tting 
19151918 
Op 1 augustus 1914 raakte 
Rusland betrokken in de Eer
ste Wereldoorlog. Met weinig 
succes: al in 1915 werden 
Russisch Polen, Litouwen en 
ZuidLetland door de Duitsers 
veroverd. Bij de rivier Dau
gava, ten zuiden van Riga, 
ontstond een soort bestands
lijn. De val van de tsaar in fe
bruari 1917, de bolsjewistische 
machtsgreep in oktober van 
dat jaar en de burgeroorlog die 
daarna uitbrak, gaven de Duit
sers de kans hun bezettings
macht uit te breiden tot Noord
Letland en Estland. 
Tijdens de bezetting werden 
Duitse zegels en briefkaarten 
met opdruk Postgebiet Ober
Osf gebruikt (afbeelding 14). 
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11 Brief van de (roomskatholieke) parochie van Suwalki binnen het diocees Au
gustow (het zwarte stempel) naar Sejny De brief dateert vermoedelijk uit het begin 
van de jaren 1860 Kerkbrieven, ook van de katholieke kerk, konden portvrij worden 
verzonden 
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13. Een voorbeeld van een dubbelnngstempel Prentbnetkaart van Savli (Litouws 
Siauliat) naar Riga, 10 mei 1910 Het is op deze afbeelding met zichtbaar, maar er 
staat ook een aankomststempel op de kaart Riga had een stempelmachine waar 
men nogal slordig mee omging Omdat de machine 'droog' stond op het moment dat 
de kaart werd afgestempeld, is het aankomststempel alleen te voelen 

Deze waren ook geldig in Let
land en WitRusland (en later 
in Estland). In het Postgebiet 
was een beperkt aantal post
kantoren met Duitstalige stem
pels in gebruik, alsmede enige 
hulpkantoren zonder eigen 
stempels. De post werd met 
bezorgd, maar moest op het 
dichtstbijzijnde kantoor wor
den opgehaald. In vele grotere 
plaatsen, zoals Wilna (Vilnius), 
was wel een lokale bestel
dienst actief, die tegen een ge
ringe vergoeding brieven aan 
huis bezorgde. 

Onafhankelijk
heidsoorlog 
Al tijdens de Duitse bezetting 
trachtten Litouwse nationalis
ten de Duitsers te interesseren 
voor een eigen staat. Duits
land had echter meer belang
stelling voor een totale an
nexatie van het Baltisch ge
bied. Toch kon de nationalisti
sche beweging tot op zekere 
hoogte haar eigen gang gaan. 
In 1917 werden twee con
ferenties gehouden met 
afgevaardigden uit het hele 
land. Er werd een uitvoerend 
comité (Taryba) gekozen on

der voorzitterschap van Anta
nas Smetona. Op 16 februari 
1918 riep de Taryba in Vilnius 
de Litouwse onafhankelijkheid 
uit. Smetona werd beëdigd als 
voorlopig president. 
De vrede van BrestLitovsk 
tussen het bolsjewistische 
Rusland en Duitsland van 3 
maart 1918 was voor Litouwen 
niet meer dan een wapenstil
stand. De Duitse bezetters ble
ven, maar trokken weg toen 
het eind van de oorlog in zicht 
kwam. Op 11 november 1918 
capituleerde Duitsland. Het 
had op dat moment te kampen 
met een communistische op
stand in eigen land en de troe
pen waren daar harder nodig. 
De bo/s/ew/fc; trachtten het Bal
tische gebied weer in bezit te 
nemen, en het Rode Leger 
rukte ook Litouwen binnen. 
Hoewel Vilnius in Russische 
handen kwam, wisten de in
derhaast georganiseerde on
afhankelijkheidsstrijders zich 
toch te handhaven. Er werd 
een moeizame strijd gevoerd, 
waarbij de nationalisten het 
met enige Engelse en Franse 
steun moesten opnemen te
gen het Rode Leger aan de 
ene kant en het privélegertje 
van de 'witte' generaal Ber
mondtAvaloff aan de andere 
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12 Brief met enkelringstempel van Birsztany (Litouws Birstonai) naar Wiina, 26 juni 
1902 
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14 Aangetekende bnef van Wiina naar Berlijn, 7 juli 1916 Zegels van het Postge
biet OberOst. Het stempeltje M P k\s van de censuur in Königsberg 
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kant. Na meer dan anderhalf 
jaar strijd werd op 12 juli 1920 
in Moskou de vrede met Rus
land getekend. Rusland er
kende de onafhankelijkheid 
van Litouwen en ging zelfs ak
koord met herstelbetalingen 
aan de nieuwe staat. 
Litouwen was herrezen, maar 
raakte onmiddellijk in conflict 
met een andere herrezen 
staat: Polen. Jozef Pilsudski 
(1867-1935), de sterke man 
van Polen, zelf afkomstig uit 
de omgeving van Vilnius, wil
de de oude personele unie 
tussen Polen en Litouwen 
herstellen. Al in 1919 pro
beerde hij zich te mengen in 
de strijd, maar werd toen te
ruggefloten door de Volken
bond. Op 9 oktober 1920 be
zette een Poolse legermacht 
onder generaal Lucjan Zeli-
gowski zogenaamd geheel op 
eigen initiatief een groot deel 
van Litouwen, waaronder de 
hoofdstad Vilnius (15). Over 
deze kwestie later meer. 

De periode van 
onafhankelijkheid 
De zetel van de Litouwse rege
ring werd verplaatst naar Kau
nas. De contacten met Polen 
werden totaal verbroken. De 
spoorlijn tussen Kaunas en Vil
nius werd opgebroken; in het 
Litouwse paspoort stond dat 

het geldig was 'voor alle 
landen ter wereld, behalve Po
len'... 
In de eerste jaren van de onaf
hankelijkheid was Litouwen 
een democratische republiek. 
Een groot aantal politieke par
tijen was in het parlement ver
tegenwoordigd, maar groepen 
partijen werkten onderling sa
men. Zo ontstond een chris
ten-democratisch blok, dat 
aanvankelijk de meerderheid 
had, een sociaal-democratisch 
en een liberaal blok. Ter rech
terzijde stond de kleine natio
nalistische partij {Tautininkai). 
Verder waren er nog vertegen
woordigers van de Poolse, 
Duitse en joodse minderhe
den. De communistische partij 
was verboden. 
In 1926 behaalden de sociaal
democraten en de liberalen 
een verkiezingsoverwinning. 
Ze vormden een kabinet met 
steun van de minderheden. 
Vooral de samenwerking met 
de Poolse partij zette veel 
kwaad bloed. Niet geheel on
begrijpelijk: het was immers 
niet zo tactisch dat de Polen in 
Litouwen het recht kregen ei
gen scholen te stichten op het 
moment dat de Litouwse scho
len in Vilnius juist werden ge
sloten. De Tautininkai voerde 
met steun van de christen-de
mocraten en het leger een 
staatsgreep uit. 
In de daarop volgende jaren 
voerde de Tautininkal een au

toritair bewind. De christen-de
mocraten werden opzij ge
schoven. Na een machtsstrijd 
tussen president Antanas 
Smetona (afbeelding 16), die 
weer op het politieke toneel te
rugkeerde, en premier Augus
tinas Voldemaras (afbeelding 
17) trad eerstgenoemde als 
overwinnaar naar voren. Na 
enige jaren gevangenschap 
werd Voldemaras verbannen 
naar Frankrijk. 
In de periode dat Smetona aan 
de macht was, waren zowel de 
persvrijheid als het recht op 
vereniging en vergadering aan 
beperkingen ondenworpen. Er 
werd een partijleger (de IJze
ren Wolf) en een jeugdorgani-
satie (Jong Litouwen) opge
richt; strenge straffen bedreig
den eenieder die zich aan 
'landsverraderlijke activiteiten' 
schuldig maakte. Aan de an
dere kant liet de Litouwse re
gering zich niet in met fascisti
sche uitwassen als de vervol
ging van minderheden; de 
joodse bevolkingsgroep werd 
met rust gelaten. 
Pas in 1939 vormde Smetona, 
onder druk van de internatio
nale situatie, een kabinet op 
bredere basis onder premier 
Merkys, waarin ook leden van 
de vroegere politieke partijen 
en zelfs aanhangers van Vol
demaras waren opgenomen. 
Litouwen was vooral een agra
risch land. De export bestond 
voornamelijk uit landbouwpro-

15. De intocht van Zeligow/ski In Vilnius. 
Zegei van Centraal Litouwen, novem-
ber1921 
16. President Smetona op een zegel 
vanISfebruan 1928 
17. Augustinas Voldemaras op een ze
gel van 27 september 1922 
18. Zegel van 3 december 1926, twee
maal overdrukt met een vignet en een 
toeslagwaarde. Eerst met een toeslag 
van 60 centy in blauw, later met een 
extra toeslag van 50 centy in goud. De 
toeslag was bedoeld voor het Oorlogs-
wezenfonds. Oplage: vijftigduizend 
stuks 
19. Luchtpostzegel van 30 oktober 
1935 ter gelegenheid van de transatlan
tische vlucht van Fehx Vaitkus. Oplage: 
2100 stuks 
20a/b. De aartshertogen Kf stutis en Al-
girdas op een luchtpostzegel van 6 mei 
1933, getand en ongetand. Oplage: 
37.000 stuks, waarvan veertig procent 
ongetand 
21. De eerste Vilnius-uitgave, 27 de
cember 1918. Op deze zegel is in 
plaats van een 14 een omgekeerde h ge
bruikt 
22. De tweede Vilnius-uitgave, 31 de
cember 1918. Op deze zegel (die trou
wens het stempel van Grodno draagt, 
dat maar even bij Litouwen heeft ge
hoord) IS in plaats van een q een omge
keerde n gebruikt 
23. De eerste Kaunas-uitgave, 29 janu
ari 1919 (datum van de eerste druk). 
Van deze zegels, waarbij de cirkels zijn 
vervangen door ovalen en de belette-
nng is gewijzigd, zijn vier drukken ver
vaardigd, elk met eigen kenmerken 
24. Tweede Kaunas-uitgave, 18 febru
ari 1919, nu met de muntsoort afgekort. 
Van deze emissie zijn drie drukken ver
vaardigd 
25. Derde Kaunas-uitgave, 1 maart 
1919: ditmaal wordt het waardecijfer 
omgeven door twee sk.'s. Deze zegels 
zijn in twee oplagen gedrukt 
26. Een van de in Berlijn gedrukte ze
gels. Deze komt uit de tweede serie, op 
grauw papier, van 20 maart 1919 
27. Opruimingsuitgifte, hier op een 
luchtpostzegel. De oude waarde van 1 
auksinas overdrukt met 20 centfy)., 10 
oktober 1922 
28. Het Litouwse kruis. Tussen 1923 en 
1925 zijn vier series met deze afbeel
ding verschenen 
29. De ruïne van de burcht van Kaunas. 
Deze afbeelding komt voor in drie se-
nes 
30. Het 'oorlogskruis'. Dit kruis droegen 
de Litouwse krijgers op hun schild in Li-
touwens glonetijd. Zegels met deze af
beelding zijn tussen 1927 en 1933 vijf 
maal verschenen 
31. Zegel uit een serie van zes (18 mei 
1934), ter herdenking van de transat
lantische vlucht van Darius en Girénas, 
die de oceaan overstaken, maar in 
Duitsland neerstortten. De portretten 
van de vliegers 
32. Zegel uit dezelfde serie; de engel 
des doods boven het vliegtuigwrak 
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dukten. Niettemin was het land 
welvarender dan Polen en de 
Sovjetunie, al bleef het achter 
ten opzichte van Estland en 
Letland. De crisis van de jaren 
dertig ging aan Litouwen niet 
voorbij, maar de economie 
bleef redelijk stabiel. 

Litouwen en 
de filatelie 
Litouwen heeft 768 verschil
lende zegels uitgegeven. Dat 
IS een vrij groot aantal, verge
leken met bijvoorbeeld Estland 
(193 zegels). De reden was 
dat het Litouwse uitgiftebeleid 
overgelaten was aan een fila-
telistisch agentschap, dat zo
wel verantwoordelijk was voor 
een groot aantal weldadig-
heidszegels (afbeelding 18) en 
luchtpostzegels (afbeelding 
19) in beperkte oplage, als 
voor het naast elkaar voorko
men van getande en onge
tande zegels (afbeelding 20) 
en waarschijnlijk ook voor de 
vele foutdrukken en variëteiten 
(er zijn er meer dan tweedui
zend bekend!). 
Toch (s Litouwen een interes
sant verzamelgebied. De ont
werpen van de zegels zijn 
meestal zeer sterk en de af
beeldingen bieden veel aan
knopingspunten met de Li
touwse geschiedenis. Veel ze
gels zijn echter tamelijk 
schaars (maar zelden echt on
betaalbaar). 

De eerste twee zegels waren 
typische noodzegels, vervaar
digd door een drukkerijtje in 
Vilnius (afbeelding 21). Ze 
werden gedrukt in vellen van 
vijf bij vier zegels, waarbij uit
sluitend de banen tussen de 
zegels werden geperforeerd. 
De zegels aan de rand van het 
vel zijn dus aan één kant of 
aan twee kanten ongetand. De 
zegels bieden de mogelijkheid 
tot platen! Alle elementen van 
de zegels komen uit de letter
kast van de drukkerij. In de be-
lettenng komt de letter q voor, 
een combinatie van een u en 
een omgekeerde komma. Om
dat de drukker maar zeven van 
die letters in zijn assortiment 
had, gebruikte hij bij twaalf ze
gels een omgekeerde h en bij 
één zegel een omgekeerde h. 
Voor de tweede Vilnius-uit-
gave (afbeelding 22) zijn de
zelfde platen gebruikt, maar 
dan met nieuwe waardecijfers. 
Nu werden zes waarden ge
drukt, die eveneens geplaat 
kunnen worden. Dat geldt trou
wens ook voor de volgende 
uitgaven. 

In verband met de eerste 
Poolse inval in 1919 werden 
de volgende emissies (afbeel
dingen 23,24 en 25) gedrukt in 

Kaunas. De eerste twee nog 
steeds in vellen van vijf bij vier, 
de derde in vellen van hon
derdzestig stuks. 
Op 17 februari 1919 versche
nen de eerste echte zegels, 
gedrukt in Berlijn, met het Li
touwse wapen: een ruiter te 
paard, de Vytis. Er zijn later 
nog vier series zegels met 
deze afbeelding gemaakt, de 
laatste in Kaunas (afbeelding 
26). De emissies zijn te onder
scheiden aan de hand van de 
tanding, het papier (wit of 
grauw), de kleuren en het wa
termerk. 
Ik zal de verleiding weerstaan 
om alle uitgiften te bespreken. 
Op een paar zegels wil ik nog 
wel even wijzen. 
Interessant zijn bijvoorbeeld 
de opruimingsuitgiften bij de 
invoering van de nieuwe munt
soort, de litas en de centas, in 
plaats van de auksinas en ska-
tikas, in 1922 (afbeelding 27). 
De tekening van afbeelding 
28, met het Litouwse kruis, is 
in vier emissies gebruikt, die 
van elkaar te onderscheiden 
zijn door tanding en water
merk. Een ander succesvol 
motief was de ruïne van de 
burcht van Kaunas, die in drie 
series voorkomt (afbeelding 
29). 
De kampioen onder de Li
touwse ontwerpen (afgezien 
van de Vytis-sene) is het 'oor-
logskruis' van afbeelding 30, 
dat in zeven waarden, met vier 
tandingen en met vier water
merken (en ook nog zonder 
watermerk) voorkomt. 
Van de ruitvormige zegels van 
juli 1923 hebben we al een 
voorbeeld gezien in het begin 
van dit artikel (afbeelding 1). 
Mijn eigen favoriete emissie is 
de luchtpostserie van 18 mei 
1934 (afbeeldingen 31 en 32). 
De serie gedenkt de transat
lantische vlucht van de Li
touwse piloten Danus en Giré
nas in de Lituanica. Het toestel 
vloog probleemloos van New 
York naar Europa, maar stortte 
door nooit opgehelderde oor
zaken boven Duitsland neer. 
Een gerucht wil dat het boven 
een concentratiekamp vloog 
en daarom werd neergescho
ten. Deze gebeurtenis heeft al
tijd sterk tot de verbeelding 
van de Litouwers gesproken. 
In het museum van Kaunas 
worden de resten van de Litua
nica als relikwie bewaard. Nog 
in 1983 verscheen een enve
lop met de portretten van de 
onfortuinlijke vliegers (afbeel
ding 33). 

Voor bnevenverzamelaars is 
Litouwen een problematisch 
gebied. Bneven van Litouwen 
zijn moeilijk te krijgen, in te
genstelling tot bijvoorbeeld 
bneven uit Estland en Letland. 

Waarschijnlijk heeft dit te ma
ken met het agrarische karak
ter van de Litouwse samenle
ving; in een handelsland als 
Letland werd veel meer post 
verzonden. 
Een tweede probleem is dat de 
afstempelingen vaak van 
slechte kwaliteit zijn. Dat is 

trouwens ook in de huidige 
Sovjetrepubliek Litouwen nog 
steeds het geval. Een verkla
ring voor dit verschijnsel kan ik 
met geven. 
Voor wie een 'moeilijk' verza
melgebied niet uit de weg 
gaat, valt hier nog veel te ont
dekken en te onderzoeken. Er 
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33 Envelop, in 1983 uitgegeven door het Litouwse ministene van PTT-zaken, met 
de portretten van Danus en Girénas, hier aangetekend verzonden van Palanga naar 
Baldone in Letland, 29 apnl 1987 
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34 Bnef van Anyksciai naar filiale, 20 augustus 1937 
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35 Bnef van Kaunas naar Rotterdam, 29 mei 1928 Afzender is het Nederlandse 
consulaat in Kaunas 
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36 Generaal 2eligowski op een zegel 
met toeslag ten bate van het Witte 
Kruis, Centraal Litouwen, 26 maart 
1921 
37 Zegel van Litouwens derde Ber
lijnse emissie, overdrukt met 'Centraal 
Litouwen', een nieuwe waarde in 
Poolse marken en een fantasiewapen 
met de Poolse adelaar en de Litouwse 
ruiter, 23 november 1920 
38 De Oostpoort in Wiino, zegel van 
Centraal Litouwen, december 1920 
39 Zegel van Centraal Litouwen met 
toeslag voor het referendum in Opper
Silezie, februanapnl 1921 

bestaat bijvoorbeeld nog met 
eens een betrouwbaar over
zicht van de posttarieven in Li
touwen! Afbeelding 34 laat een 
binnenlandse, afbeelding 35 
een internationale brief zien. 

Onder Poolse 
lieietting 
Het gebied dat in 1920 door 
generaal Zeligowski (afbeel
ding 36) werd bezet, omvatte 
ongeveer eenderde van het 
grondgebied waarop Litouwen 
aanspraak maakte. De voor
naamste steden waren Wiino 
(Vilnius), Grodno (Litouws; 
Gardinas, nu gelegen in Wit
Rusland) en Suwalki (Litouws: 
Suvalkai, sinds 1945 weer 
Pools). De Volkenbond 
poogde opnieuw te bemidde
len tussen Polen en Litouwen, 
maar Polen beweerde dat Zeli

■■«■■■•««■■ 
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40 Benchtkaart van Wiino naar Weida (Duitsland), 28 maart 1922, gefrankeerd met 
zegels van Centraal Litouwen 

gowski geheel op eigen initia
tief handelde; Polen stond bui
ten het conflict. 
Zeligowski maakte van 'Cen
traal Litouwen' een semionaf
hankelijk staatje, dat eigen 
postzegels uitgaf, deels be
staand uit buitgemaakte en 
van een opdruk voorziene Li
touwse zegels (afbeelding 37) 
en deels uit enigszins primitief 
aandoende ontwerpen van 
Poolse ongine (afbeelding 38). 
Er is zelfs een serie bij met 
toeslag voor de (overigens 
voor Polen slecht verlopen) 
volksstemming in OpperSile
zië, waar de bevolking kon 
kiezen tussen Duitsland en 
Polen (afbeelding 39). De ze
gels zijn (met uitzondenng van 
de opdruksene) gemakkelijk te 
krijgen. Zo'n zegel op bnef is 
echter een grote zeldzaam
heid (afbeelding 40). 
Op 8 januan 1922 organi
seerde Zeligowski verkiezin

; o^^iüU. 
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41 Luchtpostbnef van Wiino naar Galati in Roemenië, 18 augustus 1932, gefran
keerd met Poolse zegels 

gen, die door de Litouwse, 
Witrussische en joodse bevol
kingsgroepen werden geboy
cot. Op de gang van zaken bij 
deze verkiezingen valt trou
wens nog wel meer af te din
gen. In elk geval besloot het 
nieuwgekozen parlement tot 
aansluiting bij Polen. Op 18 
april 1923 was de inlijving een 
feit. 

Poolse brieven met stempels 
van dit gebied (afbeelding 41) 
zijn tamelijk zeldzaam, maar 
misschien kan een Polenver
zamelaar er gemakkelijker 
aankomen dan een Litouwen
verzamelaar. 
Sijtze Reurich, Arnhem 

(wordt vervolgd) 

Kijk eens goed naar... 
filatelistische souvenirs 
Over het algemeen staan 'filatelis
tische souvenirs' bij de serieuze 
filatelisten met in zo'n best 
blaadje, maar velen van ons zullen 
ze toch in hun verzameling heb
ben In een verzameling'Waters
nood' zou het afgebeelde stuk van 
België bij voorbeeld helemaal met 
misstaan. 

Toch hoort het stuk ook in de ver
zameling van DesideriusVt\u\s, de 
man die in 'Philatelie' twee jaar 
lang 'fouten op postzegels' onder 
de loep nam Want elke nietDord
tenaar zal dan wellicht denken dat 
dit souvenirstukje een in 1953 on
dergelopen deel van een Belgische 

stad laat zien, maar niets is min
der waar! De foto die als midden
stuk van het geheel fungeert is na
melijk genomen in Dordrecht, en 
dat ligt nog altijd met in België 
Om precies te zijn, de afgebeelde 
straat is de Steegoversloot 

Laten we maar zeggen dat het 
goede doel in dit geval de midde
len heiligt Maar helemaal correct 
is het natuurlijk niet om geld in te 
zamelen met afbeeldingen van 
slachtoffers die van de opbrengst 
van de actie beslist niets gekregen 
zullen hebben! (Fl.) 
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Een fraai filatelistisch souverirblaadie  maar de foto hoort er eigenlijk met op thuis 
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DE BRABANTSE 
POSTZEGEL EN WÜNTEWVEILINC 

houdt op 25 augustus 1990 
haar 40e 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 nummers bui tenland, brieven 
en F.D.C.'s, verzamel ingen, stockboeken 
en diversen. 

Vraag onze gratis catalogus aan. 

Inlichtingen: 

P. H. J. C. KokxJansen 
Nie. Sichmansstraat 9 
5521 TJ Eersel (bij Eindhoven) 
Tel. 0497012057 

Onze veilingen vinden plaats in 
Uitgaanscentrum "de Tongelreep", 
Anton Coolenlaan 1 te Eindhoven. 

Inzendingen voor onze volgende veilingen zijn 
dagelijks mogelijk. 
Bij grote partijen komen wij eventueel aan huis 
taxeren. 

Onze veilingen gescliieden uitsluitend ongelimiteerd. 
inzenden is dagelijks mogelijk 

174ste VEILING 
SEPTEMBER 1990 

V r a a g n u e e n v e i l i n g c a t a l o g u s a a n ! 

POSTZEGEL VEILING sinds i966 

'T OOSTEN cv 

boötllgtl Makolaar Filatello 
Perikweg 27 tel. 053318824 

corr.: postbus 287 7500 AG ENSCHEDE 

TEiUPO 
IMIELOB 

I SELAMAT DATANG BIJ UW GORDEL VAN SMARAGD SPECIALIST 
INDONESIA posltns 1984 d9 "vergelen" port serie 4 waarden, (re 100103) S«?^ 15

1990 Stamp«rldLon<Jon blok (nr 1432) .M< 9,

1980 komplelejaarjanglnr 9771034) M ï ^ 120,

INDONESIA geslempeld 1983 ponsen» 5 waarden (re 9599) 1«:= 10,

1955 komplele jaargang (re 133 ■ 156)  J * = 15,

INOONESIA FDC 1989 klederdracht blokken geland iwigoland (2 R env)  J f f ' 2 6 

CATALOGUS 1990 de nieuwe Weente Drukken catalogus Ramkema 30,

^ PRIJSLIJST 1990 Tempo Dceloe Indonesia, de meest uitgebreide,84pag 5,~ 
9005 Japanse Bezetting Z.0 Alle, Revolutie Perkxie Indonesia S 

Specialiteiten Ned,lndl<, Indonesia, alles algebeeU, 375 pag 25,

UIT STOCK LEVERBAAR Indonesië zeer uitgebreid Flllppl|n»n, Maleis» incl staten, ■ 
Nederland S O G., Papua Nw Gukua, Singapore, Engels« kolonies, ■ 
postfns en gebnjikt tot en met tieden ^ 

Uw gewaardeerde opdrachten en mancoliisten worden met de grootst mogeliike aandacht behandeld door 

Pzh. TEMPO DOELOE, Postbus 454, 2700 AL Zoetermeer 
(geen winkel) privé tel 079 ■ 51 60 55 

I 

SCHRIFTELIJKE VEILING POVEIA 
Onze 3maandelijkse 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 

Veilingschema 
maart 
juni 

september 
december Postbus 491 

9400 AL ASSEN 
tel. 0592050486 

POVEIA: Uw vertrouwen meer dan waard. 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

POVEIA I f 

INV NETTOKATALOGUS19901991 

<§> 
^ 

prijzen voor de belangrijkste Nederlandse frankeer

zegels, prijzen voor kleinrondstempels en puntstempels, 
(OOK OP POSTSTUK) 
tevens NETTOPRIJZEN VOOR ANSICHTEN UIT RUIM 2350 
NEDERLANDSE STEDEN, DORPEN EN BUURTSCHAPPEN 
TOT 1950. 
Levering via groothandel en vakbranche. Of rechtstreeks: 

NAUTA POST, giro 301477, Hoge Rijndijk 95, 2382 AC 
ZGETERWOUDE. 
Voorintekenprijs ƒ 17,50, v/a 1 september ƒ 25,. 
LEVERING DIRECT NA VERSCHIJNEN, FRANKO HUIS. 
INFORMATIE UITSLUITEND TIJDENS KANTOORUREN 018563467 
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GRATIS 
TAXATIE 

P O S T Z E G E L EN M U N T E N C O L L E C T I E S 
ROKIN 60 A M S T E R D A M 

DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

Onze experts zijn aanwezig, 
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur 

en kunnen u vrijblijvend adviseren. 

Voor grote objecten bezoek aan huis mogelijk. 

BEËDIGD MAKELAARS 

internationaal het best georiënteerd 
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Vaarwegen en filatelie 
in Finland (2) 
In het waterrijke Finland vormen vaarwegen niet zelden een 
belangrijke schakel in het postvervoer, zo viel uit de eerste 
aflevering van deze reeks bijdragen van René Hillesum uit 
Gouda al op te maken. De auteur beschrijft ditmaal de rol die 
het transportmiddel zélf - het schip - speelde en speelt als 
het om 'Vaarwegen en filatelie in Finland' gaat. 

^ ,\^\ 

Een van de schepen die een lijndienst in de wateren rond Aland onderhield was het 
SS Skargêrden, het schip deed dienst van 1894 tot en met 1926 

Echte postkantoren op sche
pen zijn in de Finse wateren 
niet meer te vinden. Het is te
genwoordig in het gunstigste 
geval 'behelpen' met een 
bnevenbus. De vaartuigstem-
pels worden uitsluitend nog 
gebruikt als met-postaal ne-
venstempel en het poststem
pel dat bij aankomst in de ha
ven wordt geplaatst is veelal 
ook met erg opwindend. In het 
gunstigste geval zal dit een 
/Vawre-stempel zijn, maar al te 
vaak komen de aan boord ge
poste poststukken - tegen de 
voorschriften in - in de 
brievenbus terecht, waarna ze 
vervolgens welhaast letterlijk 
worden vernietigd door een 
machinestempel. 

Verbinding met 
het buitenland 
Alands Hav vormt weliswaar 
een belangrijke schakel in de 
verbinding tussen Finland en 
Zweden, maar het is met de 
enige. Zowel met Zweden als 
met andere landen zijn er al
ternatieve verbindingen (ge
weest) voor het vervoer van 
post over water. Hiervan zijn 
tal van voorbeelden te geven, 
al is het niet altijd mogelijk de 
juiste route te achterhalen. 
Een van de redenen is dat er in 
Finland en Zweden gelijksoor
tige aankomststempels wer
den gebruikt. Ook het gebruik 

van de zogenaamde scheep
jesstempels of figuurstempels 
(kurkstempels) levert door
gaans weinig houvast op. 

Frän Finland 
Post die van Finland naar 
Zweden werd verstuurd kreeg 
in Zweden met alleen een da
tumstempel van de plaats van 
aankomst (op de postzegel) 
maar ook het 'scheepsstem-
pel' Frän Finland ('van Fin
land'). Vrijwel alle post die over 
water naar Zweden werd ver
stuurd kwam aan in de hoofd
stad Stockholm (afbeelding 1). 
De schaarse andere plaatsen 
waar post aan land werd ge
bracht liggen aan de Botnische 
Golf (afbeelding 2). De meeste 
post naar Zweden werd echter 
over land vervoerd, via de ver
binding om de Botnische golf 
heen, de grens Tornio/Hapa-
randa. Het stempel Fran Fin
land \s geen echt scheeps-
stempel, maar een stempel dat 
aan wal werd gebruikt voor 
met het schip aangevoerde 
post waarvan de frankering 
nog niet was afgestempeld. 

Fran Utlandet 
De per schip in Finland aange
voerde post kreeg het stempel 
Frän Utlandet (van het buiten
land). Dit is een Zweedstalig 
stempel, dat in vele havens 

werd gebruikt. Op het oog zien 
deze stempels er identiek uit. 
Gespecialiseerde verzame
laars zullen echter hebben ont
dekt dat de maten van de 
stempels onderling geringe af
wijkingen vertonen. In tegen
stelling tot het Zweedse ge
bruik werd het stempel Frän 
Utlandet op de postzegel ge
plaatst en het datumstempel 
ernaast of op de achterzijde 
van het poststuk (afbeelding 
3). Uiteraard komen de 
meeste van deze stempels 
voor op Zweedse zegels, maar 
de verscheidenheid is hier 
aanmerkelijk groter dan bij het 
Fran F/n/andstempel (afbeel
ding 4). 

De scheeps-
postkantoren 
De scheepspostkantoren had
den afzonderlijke stempels. De 

bekendste zijn de zoge
naamde scheepjesstempels 
(afbeelding 5). Deze scheep
jesstempels werden niet alleen 
gebruikt op schepen die ver
bindingen onderhielden met 
het buitenland, maar ook op de 
schepen die de binnenwateren 
bevoeren. Deze stempels, die 
de afbeelding van een 
scheepssilhouet dragen, ko
men voor in vele verschillende 
uitvoeringen. Van een groot 
aantal van deze stempels kan 
uit het type worden afgeleid, 
op welke route ze in gebruik 
waren (afbeelding 6). 
De voorlopers van de scheep
jesstempels waren de zoge
noemde figuurstempels. Deze 
stempels wijken in pnncipe 
met af van de stempels die ook 
door de plattelandspostboden 
werden gebruikt (afbeeldingen 
7 en 8). Ook op buitenlandse 
zegels kunnen deze stempels 
voorkomen (afbeelding 9). 
Niet alleen de Finse schepen, 

C A h T-È l̂ 
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1 Prentbriefkaart, gezonden naar Zweden en gefrankeerd met een - voor die tijd 
verplichte - Russische postzegel De kaart werd bij aankomst voorzien van een 
dagtekeningstempel van Stockholm en het Frän Finland-stempe\ 

Union Postale Universelle 
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2. Op de route van Vaasa (in die tijd Nikolaistad) naar Sundsvall werd (en wordt nog 
steeds) een lijndienst onderhouden Bij aankomst van dit stuk werd er gestempeld 
met het dagtekeningstempel Sundsvall en het nevenstempel Frän Finland 
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3 Bnef gezonden van Lübeck in Duitsland naar Helsingfors De Duitse postzegels 
werden bij aankomst ontwaard met het Finse aankomststempel voor scheepspost 
Fran Utlandet Op de achterzijde is het datumstempel van Helsingfors geplaatst 
30 IV 96 

CARTffr^STALt 

£'W^<Mi^^C>^'a^.tg^,^mm'^^ 

/ ^  i f   ^   » y 

5 Prentbnefkaart gezonden van Manehamn naar Kalmar in Zweden De kaart werd 
aan boord gepost op de route nchting Finland en bij aankomst voorzien van het 
datumstempel Abo Turku Vervolgens werd de kaart teruggestuurd nchting Zweden 
om vervolgens op 27 januan 1902 in Kalmar te arnveren 
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4 Zweedse briefkaart gezonden naar Wasa bij aankomst voorzien van het Frän 
Utlandet stempel en het datumstempel in kastje ANK 20 7 (1888) 
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6 Scheepjesstempel zonder ovaal 
gebruikt m het scherengebied bij Helsinki 

HAHR, HENSEL & Co, Helsmgfors cftr M AUE 

9 Bnef gezonden van Helsingfors naar Amsterdam Het stuk werd verzonden met 
het SS Rügen op de lijn Helsingfors Stettin Er werd een ovaal Duits scheepspost 
stempel Deutsche Seepost Stettin Helsingfors en het vaarluigstempel S D Rügen 
auf hoher Seel B 25 
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7/8 Twee bnefkaarten gezonden naar Äbo en beide voorzien van een figuurstem 
pel dat werd gebruikt op de schepen op de Aland route Het stempel met het kruis is 
Hellmannummer413 het andere Hellman nummer 442 11 Modern vaarluigstempel dergelijke stempels zijn ook nu nog in gebruik 



Philatelie juli/augustus 1990/499 

1 o Enkele buitenlandse zegels (Zweden, Engeland, Duitsland) met Finse stempels ten bewijze van het feit dat ze voor scheepspost werden gebruikt 
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Links, een poging van de auteur van dit artikel om op 6 augustus 1985 op de route TurkuStockholm een vaarluigstempel en een Navirestempel te bemachtigen werd 
'afgestraft' met machinestempel van Mariehamn. De brief rechts kreeg weliswaar geen vaartuigstempel, maar een Nawrestempel is toch nog iets.. 

maar ook een aantal buiten
landse schepen die Finse ha
vens aandeden beschikten 
over scheepspostkantoren. 
Het gaat dan voornamelijk om 
Zweedse schepen en om 
Duitse schepen op de lijn Stet
tinHelsingfors. De stempels 
van deze buitenlandse 
scheepspostkantoren zijn ook 
op Finse postzegels te vinden 
(afbeelding 10). 

Passagiers
schepen 
In het eerste deel van deze se

rie artikelen werd al melding 

gemaakt van het feit dat er op 
passagiersschepen brieven
bussen aanwezig waren. Vrij
wel alle passagiersschepen 
die tegenwoordig in het kader 
van een lijndienst Finland aan
doen zijn hiermee uitgerust. 
Een uitzondering vormen de 
schepen die worden ingezet 
op lijndiensten met Oosteuro
pese havens. Op vele van 
deze schepen zijn automaten 
aangebracht waaruit postze
gelboekjes kunnen worden be
trokken. Het gaat dan om 
schepen van een Finse of 
Zweedse scheepvaartmaat
schappij. 
De gebruikelijke procedure 
voor aan boord geposte stuk

ken is dat ze worden voorzien 
van het  nietpostale  vaar
tuigstempel (naast de postze
gel). In de haven van aan
komst wordt vervolgens een 
aankomststempel geplaatst. 
Voor zover men daar ter 
plaatse de beschikking over 
heeft behoort dit dan een /Va
v/restempel te zijn (afbeelding 
11). Op schepen waar geen 
brievenbus is aangebracht kan 
de post worden afgegeven. De 
procedure is verder dezelfde. 
In principe kan aan boord van 
een schip gebruik worden ge
maakt van de postwaarden 
van de landen waartussen de 
lijndienst wordt onderhouden. 
Er is nog een derde mogelijk

heid, maar daar wordt in de 
praktijk maar weinig gebruik 
van gemaakt. Die mogelijkheid 
houdt in dat  voor zover het 
niet gaat om een van de twee 
landen waartussen de dienst 
wordt onderhouden  ook 
postzegels mogen worden ge
bruikt van het land waar het 
vaartuig is geregistreerd. IVIaar 
ja, wie loopt er nu met geldige 
Liberiaanse zegels op zak..? 
René Hillesum, Gouda 

(wordt vervolgd) 

Quadronale Leer was een 
geslaagd evenement 
In het pinksterweekeinde van 2 tot 
en met 4 juni werd in het West
duitse Leer de vierlandententoon
stelling Quadronale Leer 90) ge
houden Aan de expositie namen 
verzamelaars deel uit de Sovjet
unie, de Duitse Democratische 
Republiek, de Bondsrepubliek 
Duitsland en Nederland. In totaal 
werden 115 collecties ingezon
den, verdeeld over zeshonderd ka
ders. 

Voor de tentoonstelling golden de 
Duitse richtlijnen, zodat er  on

danks het feit dat het om een 
Rang 2ging  ook goud kon wor

den toegekend. De beste Neder

landse inzending was 'Groningen 
in vogelvlucht' van de heer D.P. 
Dijk. 

Quadronale Leer 90 trok veel be
zoekers en de sfeer was goed, zo
dat de organisatoren kunnen te
rugkijken op een geslaagd evene
ment. (S.T.̂  

Nederlandse bekroningen: 
Goud D.P Dijk*; H. ten Have; F. Ja
cobs*, T. de Jong, K S Tolhuizen; 
H.J Tnp en M 0. Wiegant. 
Verguld zilver H E. Aitink; A. Ceelen; 
J.G. Fidder*, H van Gelder; D.J. Hof
stee*; C Kleingeld''*; A. Kordes; J. 

vanderKreke*;R J Oberink;V. 
Prange; I. Wolters''* en S. Tuin*. 
Zilver M. Appels''; J.P. Dekker; A. 
Hartstra; M. Jessen''; A.G. Spijker
man; H.A. Trui; B. Venstra'' en J.J. 

WaandersOord. 
Verzilverd brons: G. TSchroots'' 

■': jeugdinzending 
*: ereprijs 
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De postwaardenproduktie 
in België (6) 
In deze reeks artikelen over de produktie van langlopende emissies in België werd 
al aandacht besteed aan algemene technische aspecten, alsook aan de emissie
Marchand (Boudewijn met bril, 19531972) en het type 'Heraldieke Leeuw' in het 
middelste formaat. Ditmaal laat de auteur van deze serie, R.C. Bakhuizen van den 
Brink, de zegels van het typeElstrom de revue passeren. 

De emissie Koning Boudewijn, ontwerp H. Elstram 
Ter gelegenheid van de veertigste verjaar
dag van koning Boudewijn werd op 7 sep
tember 1970 een zegel van 3.50 f. uitge
geven. In de tekening van deze zegel wer
den behalve de beeltenis van de koning 
(en profil naar links en zonder bnl) ook de 
jaartallen 19301970 verwerkt. 
In de periode 1971 72 ging men geleide
lijke over van de frankeerzegels in het 
typeMarchand ('Boudewijn met bril') naar 
zegels met de beeltenis van koning Bou
dewijn zonder bril, maar dan zonder de 
jaartallen '19301979'. Op alle zegels 
staat  net als op die van het typeMar
chand  de landsnaam België links en Bel
gique rechts. De zegels van dit type wer
den ontworpen door Harry Elstrom en ge
graveerd door Carlo Leclercqz. In de wan
deling wordt gesproken van het 'typeEI
strom'. 
Met de komst van deze zegels in een 
nieuw type had België voor het eerst sinds 
bijna twintig jaar weer een langlopende 
emissie die geheel was uitgevoerd in 
staaldiepdruk. 
Al in 1972 werd de nieuwe Goebelpers in 
gebruik genomen, waardoor het mogelijk 
werd maximaal vier kleuren in raster
diepdruk te combineren met met maxi
maal drie kleuren plaatdruk. Toch bleef 
het gebruik van de nieuwe pers aanvanke
lijk voornamelijk beperkt tot veelkleurige 
bijzondere uitgiften. De velzegels in het 
typeElstrom werden bijna allemaal ge
drukt op de Wifagpersen van de Alge
mene Werkplaats van het Zegel in Meche
len. De waarden 16 en 40 f. werden echter 
uittsluitend op de Goebelpersen gedrukt 
en een aantal waarden werd in de loop 
van de tijd op beide typen drukpersen ge
drukt: de 4.50 turkooisblauw, 4.50 violet
bruin, 5.00, 6.00, 6.50, 8.00 donkergrijs, 

9.00 bruinrood, 10.00 en 20.00 f. 
De loketvellen met zegels van het type
Elstrom zijn 5 bij 10 zegels groot. Op de 
Wifagpersen omvatten de drukvormen 
vier loketvellen, op de Goebelpersen zes. 
Deze vier of zes loketvellen zaten achter 
elkaar op de cilinder en werden als volgt 
genummerd (van links naar rechts): [6,5,] 
4,3,2 ,1 . De nummers, die ten onrechte 
plaatnummers worden genoemd\ zitten 
op de rechtervelrand naast zegel 30 
(zesde zegelrij) of naast zegel 25 (vijfde 
zegelrij, alleen bij een cilinder van de ze
gel van 3 f.). 
De perforatie loopt in de linker en rechter
rand geheel door. Bij de op de Wifag ge
drukte vellen loopt ze twee gaten door, bij 
de op de Goebelpersen gedrukte vellen 
één gat. Het gebruikte perforatieraam be
sloeg in de breedte twaalf zegels en in de 
hoogte tien zegels. Bij de Wifagpersen 
was het raam rechts open ter breedte van 
een compleet zegel, bij de Goebelpersen 
aan weerskanten open ter breedte van 
een halve zegel. Eventuele correctietan
den zijn te vinden op de linkervelrand 
rechts tegen de eerste zegelkolom aan en 
sporadisch aan de linkerkant binnen deze 
kolom (Wifag), respectievelijk op de afsnij
ding van de loketvellen (Goebel). 
De drukdatum staat op de velrand onder 
zegel 46/47 (Wifag) of onder 46/48 (Goe
bel). Het veltelnummer staat steeds onder 
de zegels 49/50; bij de op de Goebel ge
drukte vellen wordt dit nummer voorafge
gaan door een klinker (GoebelI) of een 
medeklinker (Goebelll). 
De vellen werden bij de twee Wifagper
sen en de Goebelll door twee numero
teurs van een datum voorzien, alsmede 
van een veltelnummer. De even veltel
nummers zijn dus afkomstig van de ene. 
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BIJ de fotopagina (bladzijde 500) de zegels in het type
Elstram bestaan met alleen als normale velzegels (tjo
ven), maar komen ook voor als roizegels, 'M'zegels 
(militaire correspondentie) en 'B'zegels (spoorweg
dienstzegels) 

en de oneven nummers van de andere nu
meroteur. Tussen de even en oneven 
nummers bestaan dan ook kleine verschil
len. Bij de Goebel1 werd slechts één nu
meroteur gebruikt. De drukrichting bij de 
velzegels is: L. 

De zegels in het typeElstrom bestaan in 
vier soorten: 
 frankeerzegels in vellen 
 zegels met een 'M' in ovaal in vellen 
 zegels met een 'B' in ovaal in vellen 
 frankeerzegels in rollen. 

De roizegels werden alle op de Goebel
persen gedrukt; de cilinder had (waar
schijnlijk) een omtrek van 36 zegels. Als 
het om de drukdatum, het veltelnummer, 
het perforatiebeeld en de drukrichting gaat 
zijn de roizegels geheel te vergelijken met 
de velzegels. Wat de correctietanden be
treft: gezien het gebruikte perforatieraam 
(halve zegels aan weerskanten) mogen 
die worden verwacht halverwege (achtste 
tand van links) die roizegels die op de ci
linder te vinden zijn ter hoogte van de 
plaats waar bij de velzegels de Imker en 
rechtervelranden zitten. 

De Elstromserie mag zich in een enorme 

■ ■>>p i»^ | v ^ i « 
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Een ondervelrand van de Elstromzegel van 6 f. Dat het hier om zegels gaat die werden gedrukt op de Goebelll valt af te leiden uit de plaats van de drukdatum en het feit 
dat het veltelnummer wordt voorafgegaan door een medeklinker 
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belangstelling verheugen; dit dankzij de 
variatie in velrandbijzonderheden en ge
bruikte papiersoorten. Zo worden de zo
genoemde 'plaatnummers' 1 tot en met 4 
(respectievelijk 1 tot en met 6) verzameld 
zonder drukdatums. Tussen de nummers 
1 tot en met 4 van de Wifag-persen en die 
van de Goebel-persen is daarbij onder
scheid te maken: de vorm en de plaats op 
de rand is verschillend. 
Ook het verzamelen van de onderste ze-
gelrij van vijf zegels met drukdatum en vel-
telnummer is een geliefde bezigheid. 
Omdat de perforatiedoorloop (een of twee 
gaten in de velrand) aangeeft of er op een 
Goebel-, danwei een Wifag-pers werd ge
drukt kan het veltelnummer buiten be
schouwing worden gelaten; er kan worden 
volstaan met 1,2 of 3 zegels. Wie num
mers en drukdatums wil combineren moet 
óf gehele vellen nemen (nogal begrotelijk) 
óf een 'L'-stuk van negen zegels (onder
rand en de onderhelft van de rechtervel-
rand) en dat is nogal onhandig bij het op
bergen. 

Voor diegenen die velrandbijzonderheden 
moeilijk toegankelijk vinden is er het alter
natief van een specialisatie naar pa
piersoorten - ook dat biedt voldoende uit
daging. Er werden voor de emissie-EI-
strom vijf papiersoorten gebruikt: 

B9 Wit papier, zonder fosfor, geen 
coating, Arabische gom, Intermills 

812 Dofrood papier, zonder fosfor, coat
ing met glans, Arabische gom, 
doorzicht lila, Intermills 

BF1 Wit papier, met fosfor, coating zon
der glans, gom arabisch, Intermills 

HF1 Wit papier, met fosfor, coating zon
der glans, synthetische gom (D2a), 
doorzicht lila, Harrison 

SF4 Wit papier, met fosfor, coating met 
glans, synthetische gom (BI), door
zicht II lp, Slater 

NIet-fosforescent papier (nooit poly
valent 
Papier van het type B9 werd gebruikt voor 
de waarden tot en met het drukwerktarief. 

fosforescentie was daarvoor met noodza
kelijk. Desgewenst kan papier B9 nog ver
der worden onderverdeeld aan de hand 
van de doorzichten: 

- Illb glad aan de gomzijde 
- Illb ruw aan de gomzijde 
- Illd ruw aan de gomzijde 

Zoals al in het eerder gepubliceerde alge
mene hoofdstuk over papier werd aange
geven, kwamen de leveranties uit Enge
land pas in 1979 op gang. Tot die tijd werd 
papier gebruikt van Intermills. Papier BI 2 
komt slechts voor bij de waarden 3.25 (op
lagen in de periode 20 mei 1976 tot 19 
november 1976) en 4.50 f. (periode 10 au
gustus 1976 tot 16 januari 1979). 
Er bestaat in filatelistische kringen in Bel
gië een hardnekkig misverstand dat erop 
neerkomt dat bij de emissie-Elstrom niet-
fosforescent polyvalent papier (Harrison-
papier) zou zijn gebruikt. Nog onlangs gaf 
R. Huberty in het Belgische blad BelgicsP 
een overzicht van recente Belgische pa
piersoorten, voorzien van aanwijzingen 
om ze te herkennen. De auteur wijst daar
bij op een aantal onnauwkeurigheden, 
vermeld in vouwblad 12 van 1976. Uit de 
tekst van dit vouwblad wordt begrijpelijker
wijs geconcludeerd dat de zegel van 
3.25 f. van 20 mei 1976 gedrukt is op poly
valent papier (lees: Harhson-papier). De 
zegel van 4.50 f. turkoois werd vanaf 10 
augustus 1976 gedrukt op precies het
zelfde papier en daarom dan ook even
eens ais polyvalent aangemerkt. 
Huberty vraagt zich blijkens dit artikel nog 
steeds af quand la Régie annoncera Ie 
4.50 f. turquoise sur papier polyvalent 
('wanneer zal de Belgische PTT vermel
den dat de 4.50 f. turkoois op polyvalent 
papier is gedrukt'). Het antwoord is heel 
eenvoudig: die aankondiging zal er nooit 
komen om de eenvoudige reden dat de 
bewuste zegel nooit op polyvalent papier 
is gedrukt! 

Huberty geeft nog enkele voorbeelden 
van bijzondere uitgiften op d|t papier, 
maar dan gaat het om de periode septem
ber 1976 tot oktober 1977. Bij de gelegen-

heidszegels kwam de eerste zegel op 
BI 2-papier echter al op 24 maart 1973 
aan de loketten: de 'Brandbeveiliging'-ze-
gel van 2 f. - dus ver voordat ook maar 
sprake was van polyvalent! 
Dat de 3.25 f. in het bewuste vouwblad in 
één adem wordt genoemd met twee waar
den (6.00 en 25.00 f.) die wél op fosfores-
cent papier van Harrison werden gedrukt 
moet op een vergissing berusten; de Re
gie heeft er kennelijk met bij stilgestaan 
dat voor de 3.25 f. (een 'drukwerk'-
waarde) geen fosforescent papier nodig 
was. 

Fosforescent papier 
Voor de zegelwaarden vanaf het binnen
lands brieftarief werd - zoals dat rond de 
tweede helft van de jaren zestig gebruike
lijk was geworden papier gebruikt van In
termills met een fosforescent laagje: BF1. 
Vanaf mei 1976 werd voor de waarden 
vanaf 5 f. fosforescent papier gebruikt van 
Harrison and Sons. 
Het voorgaande geldt zowel voor de ge
wone velzegels, alsook voor de rolzegels 
en de 'B'-zegels. Van de waarden onder 
5 f. werden na mei 1976 alleen de 3.25 en 
de 4.50 f. turkoois nog bijgedrukt; alle an
dere waarden waren óf al uit de roulatie 
(1.75, 2.25 en 3.50 f.) óf waren kennelijk 
nog voldoende in voorraad (2.50,3.00 en 
4.00 f.). 
Helemaal aan het eind van de 'loopbaan' 
van de Elstrom-zegels (de zegels van het 
type-Velghe waren op dat moment al 
volop in gebruik) werden nog enkele waar
den bijgedrukt: de 20 f. en de 10 f. met de 
letter 'B' in ovaal. Beide zegels versche
nen op het toen juist voor de Velghe-ze-
gels in gebruik genomen Slater-papier 
met witte gom. Het heeft lang geduurd 
voordat deze varianten ontdekt werden: 
de 20 f. in 1985, de 10 f. 'B' pas in 1988. 
Een overzicht van uitgiftedata en vroegste 
drukdata vindt u in tabel I. 

Van de zegels op Harnson-papier is over 
het algemeen geen eerste dag van uitgifte 
aan te geven; hooguit is een eerste druk
datum bekend. Geheel nieuw uitgegeven 
of in een nieuwe kleur uitgevoerde fran-
keera/aarden hebben daarentegen weer 
wel een eerste dag van uitgifte: 

06-09-76 11,14 f. 
28-11-77 16 f. 
15-10-79 22 f. groen 
28-01-80 9 f. bruinrood 

18 f. blauw 
23-06-80 35,45F 

Uit de circulatie genomen: 

31-08-74 1.75,2.25 
30-09-75 3.50 (1930-1970), 3.50 
31 -08-76 4.00,22.00 (grijszwart) 
30-09-77 3.25 
30-09-80 2.50,3.00,4.50 (bruin) 

4.50 (turkoois) 
30-09-81 5.00 
30-11-81 6.00 
01 -09-86 6.50,7.00,11.00,13.00, 

17.00,25.00 

De rolzegels 
Pas omstreeks 20 december 1973 ver
schenen de eerste rolzegels type-Elstrom. 
Daarmee was het plaatdruk-procédé voor 
het eerst gebruikt bij de produktie van rol-
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Tabel 1 - Overzicht velzegels in iiet type-

waarde 

1 75 
2 25 
2 50 
3 00 
3 25 
3 50 
3 50 
4 00 
4 50 
4 50 
5 00 
6 00 
6 50 
7 00 
7 50 
8 00 
8 00 
9 00 
9 00 
10 00 
11 00 
12 00 
13 00 
14 00 
15 00 
16 00 
17 00 
18 00 
18 00 
20 00 
22 00 
22 00 
25 00 
30 00 
35 00 
40 00 
45 00 

* 

kleuren 

groen 
donkergroen 
grijsgroen 
geelgroen 
bruinirla 
bruin 1930 1970 
bruin 
blauw 
violetbruin 
turkooisblauw 
violef 
rood 
zwartviolet 
vermiljoen 
rozelila 
gri)s 
violet 
olijfbruin 
bruinrood 
rozepaars 
grijsbaiin 
blauw 
leikleung 
olijfgroen 
violet 
groen 
lila 
grijsblauw 
blauw 
violetblauw 
grijszwart 
groen 
roodlila 
oranje 
groen 
grijsblauw 
bruin 

de 3 f IS ook op iets 
25 174 (13 XI 73 tot 

uitgifte 
datum 

B9 

16-05-74 
01-12-73* 
17-03-75 

16-12-74 

1e druk 
datum 

B12 

20V76 

10 VIII 76 

Eistrem 

uitgifte 
datum 

BF1 

24-05-71 
13 11 72 

07-09-70 
13-09-71 
23-10-72 
23 10-72 

23-10-72 
23-10-72 
16 12 74 
24-05-71 
17-03-75 
23-10-72 

24-05-71 

15-12-71 

23-10-72 
17-02-75 

24-05-71 

17-03-75 
24-05 71 

15-12-71 
30-09-74 

15 02 75 
23-10 72 

1e druk 
datum 

HF1 

28V76 
18V76 

17 VI 76 
1 VII 76 
14 1177 

6 177 
10IV79 

16 180 
10 VI 76 

12 VII 76 
5 182 

29 VI 76 
16 VII 76 

6 X 7 6 
31 X77 

14X1176 

16 180 
1 1X76 

3 X 7 9 
13V76 

17 VIII 76 
24 III 80 
21 XI77 
13V80 

1e druk 
datum 

SF4 

6X83 

donkerder (minder wit) papier bekend, drukdata 12 XI 73 tot en met 
en met 17X74 voor tiet wittere papier) 

Tabel il - Overzicht rolzegels In het type-Elstrom 

waarde Ideuren 

4 00 blauw 
5.00 violet 
6 00 rood 
6.50 lilagrijs 
7 50 roselila 
8 00 donkergrijs 
9 00 bruinrood 
10 00 lilaroze 

Eerste Eerste 
drul(datum drul(datum 

BF1 

12X1173 
14X11.73 

22.1.75 

HF1 

13X11.77 
17.1.77 

2.VII.82 
5.XII.77 
3.III.80 

30.VI.82 

zegels' De zegel van 4 f werd in de des
tijds gebruikelijke SECAP- en Klussen-
dorf-automaten als losse zegel verstrekt 
De waarde 5 f werd tot eind maart 1974 
paarsgewijs verstrekt en daarna als losse 
zegel Eind 1973/begin 1974 werd op het 
sorteercentrum Brussel X een proef geno
men met een Zweedse automaat, waarbij 
met munten van O 50,1,5 en 10 f een of 
twee exemplaren konden worden getrok
ken De waarde 4 f bleef tot en met 14 
december 1974 via automaten verkrijg
baar Het binnenlandse bnef tanef ging 

per 15 december 1974 omhoog van 5 f 
naar 6 50 f Voor de zegels van 5 f bleef 
ook daarna nog voldoende emplooi be
staan om ze als losse zegels in de auto
maat te verkopen het tanef voor een 
bnefkaart ging per dezelfde datum na
melijk van 4 naar 5 f Begin 1975 werden 
de nieuwe Zweedse automaten op rui
mere schaal geïntroduceerd 
In februari 1975 was de zegel van 6 50 f 
voor het eerst in paartjes uit de oude auto
maten verkrijgbaar en ook los of in paren 
uit de nieuwe 

In 1978 verschenen de waarden 6 en 8 f, 
in1980de9f en in 1982 de 7 50 en de 
10 f inrollen In welke samenstellingen de 
automaten deze waarden verstrekten is 
onbekend, evenals onbekend is tot welke 
data de oude type automaten hebben 
meegedraaid 
De rolzegels werden ook als halffabrikaat 
verkocht in baandelen van zestig stuks, 
respectievelijk in stroken van zes of twaalf 
exemplaren - alles zonder rugnummers 
De zegels uit de automaten, respectieve
lijk uit complete rollen werden net als de 
zegels uit de emissie-Marchand om elke 
vijf zegels van een driecijfeng nummer 
voorzien, aangebracht met de SPEMA-
machine 
Een overzicht van rolzegels m het type-
Elstrom is te vinden in tabel II 

De 'M'-zegels 
Voor militaire correspondentie gold net als 
voorheen het halve binnenlandse bnefta-
nef, en wel de helft van 3 50, 4 50,5 en 
6 50 (de taneven die respectievelijk per 
15-11 -69, 1 -6-72, 1 -10-73 en i 5-12-74 
van kracht waren) Werden de beide eer
ste waarden - net als de zegel van 1 50 f 
in het type-Marchand - nog gedrukt op 
fosforescent papier, de 2 50 en 3 25 wer
den daartoe met waardig bevonden niet-
fosforescent papier volstond Ditzelfde 
was trouwens ook het geval met de vier 
normale velzegels in de genoemde waar
den (1 75, 2 25, 2 50 en 3 25 f ) , die op het 
moment dat ze in omloop kwamen geen 
enkel gangbaar tarief dekten' Wat de ver-
klanng voor hun uitgifte is weten we met, 
wellicht waren ze bedoeld als 'suppletie-
waarden', bedoeld om in combinatie met 
'M'-zegels het volledig tanef te kunnen sa
menstellen 
Druktechnisch gezien lopen de 'M'-zegels 
in de pas met de gewone velzegels Alle 
waarden werden gedrukt op de Goebel-1, 
met een set van zes 'plaat'nummers 
Tabel III biedt een overzicht van de 'M'-
zegels in het type-Elstrom, die als volgt uit 
de circulatie werden genomen 

31-08-74 1 75, 
30-09-75 2 50 
31-12-76 3 25 

2 25 

De 'B'-zegels 
Werd bij de emissie-Marchand slechts 
een beperkt aantal waarden uitgegeven 
met een 'B' in een ovaal (dienstzegels 
voor de Nationale Maatschappij der Belgi
sche Spoonwegen), bij de emissie-Elstrom 
werden de zegels pas echt een verzame
laarsobject Ze werden nu ook door de Fi-
latelistische Dienst verkocht Gelukkig 
bleef de verzamelaar de situatie bespaard 
waarbij elke waarde uit de 'gewone' El-
strom-sene een pendant kreeg met een 
'B' in ovaal, maar al met al zijn het toch 
nog vijftien waarden (tegenover acht bij de 
emissie-Marchand) 
Druktechnisch gezien zijn de 'B'-zegels in 
het type-Elstrom vergelijkbaar met de 
hiervoor beschreven velzegels Ze wer
den uitsluitend op de Wifag-pers gedrukt, 
van elke waarde is slechts een set van 4 
'plaat'nummers bekend De bij de velze
gels gebruikte papiersoorten vinden we op 
een na ook bij de 'B'-zegels terug (zie ta
bel IV) 
Van de zegels die werden gedrukt op Har-
nson-papier is over het algemeen geen 

http://30.VI.82
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eerste dag van uitgifte te geven, hooguit is 
een eerste drukdatum bekend Bij de ge
heel nieuw uitgegeven of in een nieuwe 
kleur uitgevoerde frankeerwaarden kan 
daarentegen wel een eerste dag van uit
gifte worden vermeld 

050776 
060278 
280278 
140380 

6 50, 25 f 
6, 8 f 
30 f 
9 f bruinrood 

De datum 2 december 1985 geldt waar

Tabel III  Overzicht 

waarde l<leuren 

1 75 groen 
2 25 donkergroen 
2 50 gnjsgroen 
3 25 bruin 

'M' zegels In het typeElstrom 

Uitgifte 
datum 

B9 

160574 
170375 

Uitgifte 
datum 

BF1 

240571 
131172 

Tabel iV  Overzicht 'B' 

waarde 
'3 00 
3 50 
4 00 
4 50 
4 50 
5 00 
6 00 
6 50 
7 00 
8 00 
9 00 
10 00 
15 00 
25 00 
30 00 

* 
** 

*** 

kleuren 
groen 
lichtbruin 
blauw 
violetbruin 
blauw 
violet 
rood 
zwartviolet 
vermiljoen 
donkergrijs 
bruinrood 
rozelila 
violet 
roodhla 
oranje 

de 3 f IS ook 

zegels 
uitgifte 
datum 

B9 
110374* 

** 

030375 

* ♦ * 

n het typeElstr0m 
uitgifte Eerste Eerste 
datum drukdatum drukdatum 

BF1 

131172 
110374 
131172 

110374 



240571 



110374 
240571 




HF1 

28V76 
23 XII 77 
23 VI 76 
6X179 
24 178 
22 II 80 
3V77 

20 III 80 
25 VI 76 
21 II 78 

SF4 

5 XII 83 

op iets donkerder (minder wit) papier bekend (drukdatum 24 1 74) 
de 3 50 f komt abusievelijk voor op gewoon papier met de drukdata 3/6 1 75 
de 15 f werd op 6 1 75 in een afwijkende nuance paars gedrukt 

schijnlijk voor alle zegels als tijdstip voor 
het uit circulatie nemen 

De automaatboekjes 
Net als bij de Marchandemissie het geval 
was verschenen er ook bij het typeEl
strom automaatboekjes van 15 en 20 f 
In de penode 19731979 verschenen de 
volgende boekjes 

Emissiedatum 28 december 1973 

Nr Prijs Inhoud 
10 15 f 1x3f + 3x4f 
11 20 f 2x embleem + 4x5f 

Emissiedatum 19 april 1975 

Kaft 
grijsblauw 
bruin 

Nr. Prijs Inhoud Kaft 
12 15 f 2x embleem + 1x4 50f lichtblauw 

+ 2x5f + 50c 
13 20 f 2x embleem + 50c gnjsviolet 

+ 3x6 50f 

Emissiedatum 10 augustus 1978 

Nr. Prijs Inhoud Kaft 
14 151 2x embleem + 2x6f roze 

+ 1x1f + 1x2f 
15 20 f 2x embleem + 2x8f grijs 

+ I x l f + 1x3f 

Ten aanzien van deze boekjes kan nog 
het volgende worden opgemerkt 

Boekje 10 
alle zegels in typeElstrom, de beide rijen 
staan têtebêche Kafttype A, telblokje 
3x3mm, gedrukt op fosfor papier BF2 Lin
kerblad met 'Landkaart met geadres
seerde brief' Tweemaal rastermaat R80 
In de automaat verkrijgbaar tot en met 14
1274 Oplage 645 046 

Boekje 11 
alle zegels in typeElstrom, de beide rijen 
(zowel Elstrom als embleem) staan tête
bêche Kafttype A, telblokje 3x3mm, ge
drukt op fosfor papier BF2 Linkerblad met 
'Landkaart met geadresseerde bnef' Een
maal rastermaat R80 In de automaat ver
krijgbaar tot en met 141274 Oplage 
841 848 

Boekje nummer 14 
met als inhoud een 
zegel van 1 f en een 
zegel van 2 f in het 
type Heraldieke 
Leeuw met wimpel 
alsmede twee ze
gels van 6 f in het 
type Elstrom ver 
koopprijs 15 f 

yr— f 

Boekje nummer 15 
met als inhoud een 
zegel van 1 f en een 
zegel van 3 f in het 
type Heraldieke 
Leeuw met wimpel 
alsmede twee ze 
gels van 8 f in het 
type Elstrem ver 
koopprijs 20 f 
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Boekje 12: 
de zegels 4.50 en 5 f. in type-Elstrom, de 
50 c. in type 'Heraldieke Leeuw'. De beide 
rijen zegels staan voor zover het het em
bleem en de Elstrom-zegels betreft tête-
bêche, de 50 c. staat met basis naar 
rechts. 
Het bijzondere van de 50c Is dat de zegel 
uit de automaatboekjes een andere volg
orde van landsnamen heeft dan de in 
boekdruk uitgevoerde velzegels: Belgique 
België in plaats van België Belgiquel De 
zegel van 50 c. is ook afwijkend qua teke
ning, hetgeen te zien is aan de punt in de 
krul van de tong. Bij emissie 'Heraldieke 
Leeuw' maken we onderscheid tussen 
twee typen: 
a: punt tussen twee verticale lijnen 
b: punt op één verticale lijn 
De velzegels van de 50 c. hebben type a, 
de zegels in de boekjes 12 en 13 hebben 
typeb! 
Kafttype C, telblokje 3.5x3.5mm, gedrukt 
op fosfor papier BF2. Linkerblad met 
'Landkaart met geadresseerde brief'. 
Driemaal rastermaat R80. In de automaat 
verkrijgbaar tot en met 30-11 -77. Oplage: 
1.149.155 

Boekje 13: 
de zegels van 6.50 f. in type-Elstrom, de 
50 c. in het type 'Heraldieke Leeuw'; de 
beide rijen voor zover het het embleem en 
de Elstrom-zegels betreft tête-bêche, de 
50 c. met de basis naar rechts. Bij de ze
gel van 50 c. zien we dezelfde volgorde 

van landsnamen en hetzelfde type tong-
punt als bij boekje 12. Kafttype C, telblokje 
3.5x3.5mm, gedrukt op fosfor papier BF2. 
Linkerblad met 'Landkaart met geadres
seerde brief'. Tweemaal rastermaat R80. 
In de automaat verkrijgbaar tot en met 30-
11-77. Oplage: 1.301.954 

Boekje 14: 
de zegels van 6.00 f. in type-Elstrom, de 
1.00 en 2.00 f. in type 'Heraldieke Leeuw 
met wimpel'. Embleem en Elstrom-zegels 
staan tête-bêche, de 'Heraldieke Leeuw'-
zegels staan met de basis naar rechts. De 
volgorde van de landsnamen van de 
laatstgenoemde zegels is gelijk aan die 
van de velzegels in boekdruk. Kafttype C. 
Telblokje: 3.5x3.5mm. Gedrukt op Harri
son fosforpapier met gom D2a en door
zicht lila. Linkerblad met 'Landkaart met 
geadresseerde brief'. Driemaal raster
maat R125. In de automaat verkrijgbaar 
tot en met 30-9-79(7). Oplage: onbekend. 

Boekje 15: 
de zegels van 8.00 f. in type-Elstrom, de 
1.00 en 3.00 f. in type 'Heraldieke Leeuw 
met wimpel'. Embleem en Elstrom-zegels 
staan tête-bêche, de 'Heraldieke Leeuw'-
zegels staan met basis naar rechts. De 
volgorde van de landsnamen van de 
laatstgenoemde zegels is gelijk aan die 
van de velzegels in boekdruk. Kafttype C. 
Telblokje: 3.5x3.5mm. Gedrukt op Harri
son fosforpapier met gom D2a en door
zicht lila. Linkerblad met 'Landkaart met 

geadresseerde brief'. Driemaal raster
maat R125. In de automaat verkrijgbaar 
tot en met 30-9-79(7). Oplage: onbekend. 

Net als bij de rolzegels het geval was is 
aan het eind van de jaren zeventig de aan
dacht verslapt, hetgeen tot gevolg heeft 
dat de documentatie met betrekking tot 
deze zegels gebrekkig is. 
R.C. Bakhuizen van den Brink, Leiden 

(wordt vervolgd) 

Noten: 
:̂ De betiteling 'plaatnummer' is daarom onjuist, 

omdat het slechts om nummers gaat die de po
sitie van de loketvellen op de grote drukvorm -
plaat danwei cilinder- aangeven. Deze num
mers zijn dus te vergelijken met de in Neder
land gebruikelijke aanduidingen 'L', 'R' en 'M'! 
:̂ Belgica nummer 143 van april 1990: Lespa-

piers des timbres ordinaires - comment les re-
connattre?, artikel van R. Huberty 

In memoriam 

Phil Zwart 
Tot onze grote ontsteltenis is 
op dinsdag 19 juni ons lid Phil 
R. Zwart aan een hartaanval 
overleden. Hij was nog zo 
jong, net vijftig jaar geworden 
en was - ook in filatelistisch 
opzicht - in de bloei van zijn 
leven. 
We verliezen in Phil Zwart een 
rasfilatelist met een zeer grote 
en uitgebreide kennis van za
ken. Ik had zelf het genoegen 
vele jaren met hem te mogen 
samenwerken in de NVPH-

cataloguscommissie en 
later tevens in de Keurings
commissie, taken waarvoor hij 
graag onbezoldigd zijn tijd en 
kennis beschikbaar stelde. Ta
ken ook, waarbij integriteit en 
objectiviteit voorop staan, ei
genschappen die bij hem in 
ruime mate aanwezig waren. 
Phil Zwart was een van de wei
nige internationale filatelisten 
die ons land rijk is. Of we nu 
naar een tentoonstelling in To
kio, New York of Melbourne 
gingen, Phil was er. Ook inter
nationaal zal het visitekaartje 
van de Nederlandse handel 
node worden gemist. Hij ruste 
in vrede. 
B.H. Bakker 
Secretaris NVPH 

Ir. L. Kuiper 
Op 31 mei jl. overleed ir. L. 

Kuiper, oprichter en voorzitter 
van de vereniging Dai Nippon. 
In de begintijd van genoemde 
vereniging vervulde Leo Kui
per alle bestuursfuncties zelf; 
bovendien was hij ook nog re
dacteur van het vereni
gingsblad. Aan het eind van de 
jaren vijftig zakte de vereniging 
volkomen weg, maar toen wij
len Joep Bonn er in slaagde 
Dai Nippon nieuw leven 
in te blazen keerde Kuiper 
weer terug. Kort na zijn toetre
den werd hij weer voorzitter en 
dat is hij gebleven tot aan het 
moment van zijn overlijden. 
De vereniging Dai Nippon is 
Leo Kuiper bijzonder erkente
lijk voor de vele activiteiten die 
hij in de afgelopen veertig jaar 
heeft weten te ontplooien; wij 
gedenken hem in dankbare 
herinnering. 
F.W. Beglinger 
Vice-voorzitter Dai Nippon 

Jurrlaan Schröter 
Een van de gezaghebbendste 
grafische vormgevers van Ne
derland, Jurriaan Schröter, 
overleed op 1 juli jl. Schröter 
was een bijzonder veelzijdig 
kunstenaar: hij ontwierp onder 

meer boekomslagen, agen
da's, kalenders, een (nooit ge
realiseerd) paspoort, wijneti
ketten en postzegels. De emis
sies '50 jaar Internationale Ar
beidersorganisatie' (1969), 
'Burgerlijk Wetboek' (1970), 
'Verstedelijking en landwin-
ning' (1976) en 'Wereldnatuur-
fonds' (1984) waren alle van 
zijn hand. Schröter had een 
voorliefde voor letters, die hij 
trachtte tot hun meest elemen
taire vorm terug te brengen, 
zozeer zelfs dat hij een 'on
leesbaar alfabet' creëerde. 
Zijn ziekte - Schröter had kan
ker-inspireerde hem aan het 
eind van zijn werkzame leven 
tot grafische 'gedichten' waar
van de teksten vaak ironisch-
dubbelzinnig waren: 'Je zult 
ver gaan' en 'Het is zo ver'. 
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Telefoon 01720-44826 

Penningmeester 
Ir C Stapel 
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J Spijker Verdistraat133 
2324 KC Leiden 
Telefoon 071-761720 

Jeugdzaken 
L M A Crandel, Seinestraat 18 
1966 VG Heemskerk 
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Service-aldeling 
Directeur H H van Megen 
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Secretaiis 
D A Arkenbout, Postbus 12020 
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Materiaatcommissaris 
J Spijker, Verdistraat 133 
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Het Bondsbureau (adres zie de colofon hiernaast) is op werkdagen geopend van 9 tot 17 uur. met uitzonde
ring van woensdagmorgen en vrijdagmiddag Correspondentie van algemene aard, alsmede mutaties en 
adreswijzigingen van verenigingssecretariaten moeten worden gezonden aan secretariaat NBvFV, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht 

Dag van de postzegel 1990 
van Drachten tot Vlissingen 
Ook dit jaar zal op de gebruikelijke manier in acht plaatsen, 
verdeeld over het gehele land, in het weekeinde van 13 en 14 
oktober de Dag van de Postzegel door tentoonstellingen 
worden gemarkeerd. 

In alle plaatsen zijn speciale 
enveloppen met bijzondere 
stempels beschikbaar die op 
die hieronder vermelde adres
sen kunnen worden besteld. 
Ze kosten ƒ 2.50 per stuk. 

Amsterdam 
Gebouw 'Nederland', Delfland
laan hoek Schipluidenlaan. 
Openingstijden: op 13 oktober 
van 10 tot 17 uur, op 14 okto
ber van 10 tot 16 uur. Toegang 
en catalogus gratis. Geju
reerde tentoonstelling in cate-
gone III. 
Besteladres enveloppen: Post-
banknummer 4882709 van M. 
Kley, inz. Organisatie Dag van 
de Postzegel Amsterdam. 

Drachten 
'Drachten '90', Gebouw De 
Lawei, Burgemeester Wuite-
weg. Drachten. Geopend: op 
12 oktober van 17 tot 22 uur, 
op 13 oktober van 10 tot 17 
uur. Entree ƒ 1.50, catalogus 
gratis. Ruilbeurs op 13 oktober 
van 10 tot 16 uur. Tafelreser-
vering bij A. Kramer, telefoon 
05130-88296 (na 18 uur). The
matisch Bekertoernooi op 13 
oktober. 
Besteladres enveloppen: H. 
Lussing, Burefen 39, 9203 GN 
Drachten, Postbanknummer 
3528076 ten name van Pen
ningmeester Drachten '90. 

Ewijk 
'Rivierenland II', Heumeshof, 
Klaphekstraat 4a, 6644 LM 
Ewijk. Geopend: op 13 oktober 
van 11 tot 20 uur en op 14 ok
tober van 10 tot 16 uur. Entree 
en catalogus gratis. Aparte 
ruilzaal plus activiteiten voor 
de jeugd. Dia- en/of filmvoor
stellingen van fllatelistische 
onderwerpen. 
Besteladres enveloppen:VJJ. 
van Benthum, De Cornet 7, 
6644 AR Ewijk. Postbanknum-
mer 2114180 ten name van 

Penningmeester 'De Globe', 
afdeling Beuningen/Ewijk. 

's-Hertogenbosch 
'Hertogpost 90', De Kentering, 
Dorpsstraat 54, Rosmalen. 
Geopend: op 13 oktober van 
11 tot 22 uur, op 14 oktober 
van 10 tot 16 uur. Entree gra
tis, catalogus ƒ 2.50. Ruilbeurs 
gedurende openingstijden. Ta-
felreservering bij secretaris 
'Hertogpost 90', Derde Donk 
37, 5233 XD 's-Hertogen
bosch. Evenementen: 'Meer 
dan Postzegels alleen', video-
hoek, jeugdstand, filatelielo-
ket. 
Besteladres enveloppen: Post-
banknummer 1087984 ten 
name van Penningmeester 's-
Hertogenbossche Filatelisten-
vereniging te Vught. 

Rotterdam 
Expeditieknooppunt PTT 
(ex-districtspostkantoor), 
achtste etage, Delftseplein 31-
33 Rotterdam. Geopend: op 
13 oktober van 10 tot 18 uur, 
op 14 oktober van 10 tot 16 
uur. Entree gratis, catalogus 
ƒ 1.-. Ruilbeurs op 13 oktober 
van 10 tot 17 uur, op 14 okto
ber van 10 tot 15 uur. Tafelre
servering: F.P.M. Mokveld, 
Postbus 615, 2600 AP Delft, 
telefoon 015-613359. 
Besteladres enveloppen: Co
mité Dag van de Postzegel, 
Postbus 474,4900 AL Ooster
hout, Postbanknummer 
1543700 ten name van Pen
ningmeester Dag van de Post
zegel Rotterdam te Ooster
hout. 

Soest 
Griftland College, Noorderweg 
79, Soest. Geopend: op 12 ok
tober van 19 tot 22 uur, op 13 
oktober van 10 tot 17 uur (zon
dag niet). Entree gratis, catalo
gus ƒ 1.-. Ruilbeurs gedu
rende openingstijden. Tafelre-

servering bij C. Kuijk, Heide
weg 56,3768 BC Soest. 
Jeugdafdeling in aparte zaal. 
Besteladres enveloppen: E. de 
Vries, Kerkstraat 69,3764 CS 
Soest. Postbanknummer 
4823000 ten name van E. de 
Vries, penningmeester Dag 
van de Postzegel te Soest. 

Vlissingen 
'Vlissingen 90', RSG 'Schelde-
mond', Brouwenaarstraat 2, 
4382 LK Vlissingen. Geopend: 
13-10 van 10 tot 17 uur. Entree 
gratis, catalogus / 1 . - . 
Besteladres enveloppen: C.H. 
Lagace, Singel 165,4381 VG 
Vlissingen, Postbanknummer 
4178454. 

Zoetermeer 
'Postex 90', Prins Willem 
Alexander Sportcomplex, 
Oostwaarts 23, Zoetermeer. 
Geopend: op 13 oktober van 
8.30 tot 22 uur, op 14 oktober 
van 8.30 tot 17 uur. Entree en 
catalogus gratis. Op beide da
gen alleen voor de jeugd ruil
beurs. 
Besteladres enveloppen: P.A. 
v.d. Tuin, Gruttostraat 59, 
Bleiswijk of Postbanknummer 
3446457 ten name van me
vrouw Chr. W. Velthuijzen, 
Zoetermeer. 

Heriiiüeringsalbum 
van de Bond 
Van de speciale stempels voor 
de Filatelistendagen ontbre
ken In de albums van de Bond 
de navolgende jaren: 
1907 Den Haag 
1908 Amsterdam 
1913 Breda 
1915 Arnhem 
1923 Breda 
1935 26ste Filatelistendag 
1940 31 ste Fllatelistendag 

Als er verenigingen of verza
melaars zijn die in een van 
deze hiaten zouden kunnen 
voorzien, wilt u dat dan melden 
aan het Bondsbureau? 
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Komende internationale 
tentoonstellingen 
12, 13en14oktober1991: 
Toulouse (Frankrijk). Alleen op 
uitnodiging. Landscommissa
ris; LM.A. Grandel, Seine
straat 18,1966 VG Heems
kerk. 
16 tot en met 24 november 
1991: 
Tokio (Japan). 'Philanippon 
91'. Landscommissaris: L.M.A. 
Grandel, Seinestraat 18,1966 
VG Heemskerk 
17 tot en met 26 april 1992: 
Granada (Spanje). 'Granada 
92'. Landscommissaris: G. 
Spoelman c/o Bondsbiblio
theek, Hoofdstraat 1, 3741 AG 
Baarn. 
Augustus 1992: 
Barcelona (Spanje). 'Olymphi
lex 92'. Landscommissaris: 
Bondsbureau Utrecht. 
18 tot en met 27 november 
1992: 
Genua (Italië). 'Geneva 92' 
(thematisch). Landscommis

saris: J. Spijker, Verdistraat 
133, 2324 KG Leiden. 

Zodra de Landscommissaris
sen over nadere informatie be
schikken zullen zij dit op de 
Bondspagina's bekend ma
ken. 

Thematische 
studiedagen 
De belangstelling voor de aan
gekondigde studiedagen voor 
thematische verzamelaars 
blijkt groot te zijn. Dat neemt 
niet weg dat er dank zij het hu
ren van grotere zalen in som
mige steden nog wel open 
plaatsen zijn. 
Om het afrekenen gemakkelijk 
te maken is de prijs per deel
nemer nu vastgesteld op 
ƒ 35. inclusief de lunch. U 
krijgt vooraf een documenta
tiemap toegezonden zodat un 
zich goed kunt voorbereiden. 
Goördinator is de Bondscom
missaris Filatelistische Vor
ming, de heer J. Spijker. Lei
der van de studiedagen is dr. 
T.H. Siem, die een aantal an
dere deskundigen bereid heeft 
gevonden deze studiedagen te 
begeleiden. 
De studiedagen worden op de 

volgende dagen en plaatsen 
gehouden: 
1310 Utrecht 
1410 Arnhem 
1510 Groningen 
1610 Amsterdam 
1710 Rotterdam 
1810 Breda 
1910 Eindhoven 
2010 Sittard 
2110 Enschede 

Aanmelding is mogelijk bij het 
Bondsbureau, telefoon 030
894290. 

Lëdenmutaties 
tan de Bond 
Tot lid van de Nederiandse 
Bond van FilatelistenVereni
gingen is toegetreden de Ver
eniging van Postzegelverza
melaars 'De Loupe', secretaris 
J. de Vries, Wilgenlaan 16, 
3831 XV Leusden. 

Tentooisteiiiiigs Prijsveranderingen 
Yooriichting ServiceAfdeling 
Evenals vorige jaren zal de 
Bond ook dit najaar weer een 
bijeenkomst houden voor ver
enigingen die in 1992 een ten
toonstelling willen organise
ren. 
Vooriopig is de datum van 
deze bijeenkomst vastgesteld 
op 24 november om 14 uur te 
Utrecht. Nadere informatie zal 
zo spoedig mogelijk volgen. 

De volgende boeken zijn sinds 
de laatste publlkatie van de 
prijslijst van de Serviceafde
ling in prijs veranderd: 

14. 'Club' Rotterdam: Twaalf 
filatelistische essays ƒ10.
'23. Geuzendam, ten: Post
waardestukken (6e ed.) ƒ18.
11. Loo, v.d.: Vervalsingen 
(deel 1) ƒ 27.50 

Omwenteling in UOK heeft 
ook filatelistische gevolgen 

De eerste postzegels van de Duitse Democratische Repu
bliek met waarden in de 'harde' Dmark werden uitgegeven 
op 2 juli jongstleden. Het gaat om een serie van negen 'per
manente' zegels in waarden, variërend van 10 pfennig tot 5 
mark. 

Hoe 'permanent' de nieuwe 
zegels zullen zijn moet worden 
afgewacht. De Duitse Demo
cratische Republiek zal op het 
moment dat u dit leest nog 
maar enkele maanden be
staan. De introductie van een 
uniforme munt voor West en 
OostDuitsland is slechts een 
van de vele stappen die er toe 
moeten leiden dat er eind van 
dit jaar sprake is van een volle
dige unie tussen de beide 
Duitslanden. Het lijkt er op dat 
een en ander zal inhouden dat 
de drie huidige postadministra
ties (die van WestDuitsland, 
WestBeriijn en de DDR) sa
mensmelten tot één postdienst 
voor het gehele Duitse gebied. 
Het ligt in de bedoeling dat er 
dan een nieuwe permanente 
serie verschijnt, wellicht met 
de inscriptie Deutsche Post, 
een aanduiding die nu al op de 
nieuwe DDRserie te vinden is. 

Negen nieuwe 
postzegels 
De negen nieuwe zegels met 
het Inschrift Deutsclie Post 
(ontwerp: Hans Detlefsen) 
werden gedrukt bij de Wertpa
pierdruckerei \n Leipzig en to

nen Oostduitse gebouwen en 
monumenten in de volgende 
plaatsen: 

lOpf.
30 pf. 
50 pf. 
60 pf. 
70 pf. 
80 pf. 

lOOpf.
200 pf. 
500 pf. 

■ Meissen 
Weimar 
Berijn 
Thüringen 
Dresden 
Potsdam 
Eisenach 
Maagdenburg 
Schwerin 

Verder verscheen er een 
briefkaart van 30 pf. en ver
scheen de zegel van 50 pf. op 
31 julijl. in rollen. 

Bi i iaäi is i jc i ts iy 
aangepast 
De snelle ontwikkelingen in de 
Duitse Democratische Repu
bliek hebben ook nogal wat 
gevolgen voor het Oostduitse 
emissieprogramma. Op 2 of 3 
juli jl. verschenen vijf zegels 
met afbeeldingen van spoor
weglocomotieven; de inscriptie 
van deze zegels luidt nog 
Deutschte Demokratische Re
publik, maar de zegels zijn 
dankzij een opdruk wel in de 
nieuwe, harde muntsoort (DM
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De negen nieuwe waarden met inscriptie Deutsche Post; deze 
de DDR als in de Bondsrepubliek Duitsland geldigi 

M A M 
zegels zijn zowel in 
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Tijdens de Messe Essen waren er vijf postbeambten (uit Belgie, West-Duitsland, Berlijn, de DDR en Oostennjk) nodig om de 
zegels uit de emissie '500 jaar posterijen' te laten zien Na 1 januari aanstaande zijn voor eenzelfde presentatie waarschijnlijk 
nog maar drie beambten nodig 

Währung) uitgegeven. Dat 
moest ook wel, want - aan 
nieuws geen gebrek - de 
nieuwe Oostduitse zegels zijn 
eveneens in West-Duitsland 
geldig (en omgekeerd!). Meng-
frankenngen zijn - althans 
voor binnenlandse post - toe
gestaan. 
Op 24 juli jl. verscheen de oor
spronkelijk voor 7 augustus 
geplande zegel ter gelegen
heid van het Internationaal Al-
fabetiseringsjaar. De oor
spronkelijke waarde 
(10+5 pf.) werd overdrukt: 
30+5 pf. 
Op 4 september verschijnt 
voor de tweede maal dit jaar 
een zegel, gewijd aan het vijf
honderdjarig bestaan van de 
georganiseerde posterijen. 
Veertien dagen later, op 18 
september, komt de emissie 
'Herbouw synagoge Fasanen
straße' uit. Het gaat om de be
langrijkste synagoge van het 
vooroorlogse Berlijn; het ge
bouw werd tijdens de beruchte 
Kristallnacht wan 1938 ver
woest. 

De serie met afbeeldingen van 
honden - gepland voor 17 juli 
jl. - IS komen te vervallen, net 
als de 'Solidariteit'-emissie, die 
op 7 augustus zou uitkomen. 

Nieuwe post-
tarieven 
In Oost-Duitsland gelden nu 
nieuwe posttarieven, die overi
gens nog niet overeenkomen 
met de Westduitse. Zo moet 
op een binnenlandse bnef vijf
tig pfennig worden geplakt. 

Enkele andere tarieven zijn: 

Bnef (buitenland) 70 pf. 
Briefkaart 30 pf. 
Bnefkaart (buitenland) 40 pf. 
Drukwerk tot 100 gram 70 pf. 
Aantekenen 150 pf. 
Exprestoeslag 200 pf. 
Pakketje (binnenland) 150 pf. 

Ter gelegenheid van de eco
nomische en monetaire unie 
tussen oost en west (Wirt-
schafts- und Wahrungsunion) 
werd in de Westduitse hoofd
stad Bonn een gelegenheids-

. Q O N N ; ; ; 

De monetaire unie tussen Oost- en 
West-Duitsland zorgde voor dit gele-
genheidsstempel, dat van 21 juni tot en 
met 15 juli in Bonn werd gebruikt 

stempel gebruikt. Het stempel, 
dat zowel een Westduitse als 
een Oostduitse mark laat zien, 
werd in de penode tussen 21 
juni en 15 juli gehanteerd. Het 
stempel diende nog een ander 
doel: er werd meteen reclame 
gemaakt voor de Deutschlan-
dia 91, een jeugdpostzegel-
tentoonstelling die op 20 en 21 
april 1991 zal worden gehou
den. 

BB i33tstë 
drieüngzegel? 
Het jubileum '500 jaar 

posterijen' werd begin dit jaar 
door West-Duitsland, West-
Berlijn en de Duitse Democra
tische Republiek aangegrepen 
om een 'dneling'-emissie uit te 
geven. Het ziet er naar uit dat 
er dit jaar nóg zo'n emissie 
komt - en dan waarschijnlijk 
voor het laatst in de postale 
geschiedenis van Duitsland. 
De postadministraties zijn na
melijk van plan om de viering 
op 9 november van de eerste 
verjaardag van de afbraak van 
de Berlijnse muur filatelistisch 
kracht bij te zetten: er zullen op 
die dag dne identieke emissies 
verschijnen. 

Ook de Duitse 
bonden fuseren 
Tijdens de Quadronale in Leer 
(West-Duitsland) werden de 
eerste stappen gezet op een 
pad dat ertoe moet leiden dat 
er één Duitse Filatelistische 
Federatie tot stand komt. In 
het scenano wordt er voorlopig 
van uitgegaan dat de samen
voeging van de Duitse bonden 
in 1991 een feit zal zijn. 
In de Oostduitse provincies 
Mecklenburg-Vorpommern en 
Thüringen werden de afgelo
pen zomer nieuwe regionale 
bonden opgericht. 

Verder zijn er plannen om van 
19 tot en met 28 oktober m 
Chemnitz (dat de afgelopen 
tijd Karl-Marxstadt heette) een 
jubileumtentoonstelling te hou
den waar de honderdvijftigste 
verjaardag van de Penny 
Black wordt gevierd. 
Edgar Lewy, Londen 

Laatste loodjes 
Groningen 90 

De nationale postzegeltentoonstel
ling Groningen 90 ligt al weer en
kele maanden achter ons. Tocti 
moeten er nog wat 'restanten' 
worden weggewerkt 
In de eerste plaats heeft u nog te 
goed de oplossingen van de puz
zels 5 en 6. 
De juiste uitkomst van de puzzel in 
het aprilnummer van'Philatelie' 
was plaatnummer, postmeester
zegels, reliëfdruk, zeshoeken 
spiegeldruk De oplossing van de 
puzzel in het meinummer luidde: 
Groningen negentig. 
Verder moet nog een aantal geluk
kige prijswinnaars worden ver
meld: 

Puzzel 3 (februari). 
A.J. Zondervan (Leeuwarden), P. 
Schaap (Veendam), T. Kleijburg 
(Oostvoorne) en A. Roozendaal 
(Leiden). 

Puzzel 4 (maart)' 
J.F. de Beaufort (Bussum), CG. 
Tubbing (Zutphen), R. Verloop 
(Arnhem) en M. Dixon (Amster
dam). 

Puzzel 5 (april)-
J Luttik (Beverwijk), S. Dogterom 
(Oostvoorne), B.G. Buijsse (Os-
sendrecht) en P. de Jong (Hazers-
woude) 

Puzzel 6 (mei): 
Mevrouw M.M.A. Meinders-
Schimmel (Barneveld), Chr. W 
Doll (Waalwijk), A J Berkman 
(Bloemendaal) en Mw A. 
Tiemens (Meppel). 

De ladderprijzen zijn gewonnen 
door mevrouw J. Mulder-Bos uit 
Drachten (ƒ 250.), L.A. Ver
schoor uit Hoogvliet (ƒ 100.-), W 
van der Haven uitMidlum 
(ƒ 100-),G.EmmensuitSmilde 
(ƒ 50.-), J.Weeda uit Zutphen 
(ƒ 50.-) en mevrouw C.C.M. 
Lagendijk-Visscher uit Groningen 
(ƒ50.-). 

Voor de zes puzzels werden 2494 
oplossingen ingezonden Het bij-
geplakte bedrag bedroeg in totaal 
ƒ 7.154,80. Het resultaat van de 
actie in zijn geheel bedraagt bijna 
tienduizend gulden. 
Wie wil helpen het bedrag rond te 
maken kan dat doen door een bij
drage over te maken op Postbank
rekening 472 81 75 ten name 
van Groningen 90, onder vermel
ding van 'voor het goede doel'. 
De catalogus van Groningen 90 
kan worden nabesteld door tien 
gulden over te maken op de hier
voor genoemde Postbankrekening 
(de prijs is inclusief filatelistische 
frankering) 
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Luchtpost
nieuws 

Samenstelling: 
W. Dekker 
Postbus 33894 
2503 BD 'sGravenhage 

ïlychtnieyws 
Het bijzondere stempel dat de 
Nederlandse PTT beschikbaar 
stelde voor de eerste vlucht 
naar Baltimore werd al in het 
juninummer van 'Philatelie' ge
publiceerd. Vlucht KL651 werd 
op 22 juni uitgevoerd met een 
B747400 met de reg istratiete
kens PHBFE, genaamd City 
of Melbourne, onder gezag
voerder Lagerwey. Helaas 
werd uit Baltimore geen post 
op de retourvlucht meegege
ven. 

Amsterdam

Dresden 
Op het moment dat deze kopij 
werd geschreven was de 
vlucht naar Dresden nog geen 
feit, maar als de bijzondere en
veloppen van deze vlucht bij 
de redactie zijn binnengeko
men dan blijkt dat wel uit de 
illustratie bij deze tekst. De 

I Amsterdam  Londen 5 juli 1920 
I Schiphol 5 )uli 1990 

70 jaar luchtpost 

KLM is één van de eerste wes
terse luchtvaartmaatschap
pijen die een dienst op Dres
den mochten openen; de 
maatschappij moet daarbij re
kening houden met een nog 
overgebleven bezettingsmaat
regel die inhoudt dat de vlucht

route moet lopen via de zoge
noemde Erlangencorridor. De 
Nederlandse PTT zorgde voor 
het afgebeelde bijzondere 
stempel, dat werd geplaatst op 
de van Amsterdam naar Dres
den vervoerde post. Verdere 
bijzonderheden in het vol
gende nummer. 
Van de jubileumvlucht naar 
Londen op 5 juli jl. kunnen we 
uitsluitend het speciale post
stempel publiceren. 

Ballonpostvaarten 
Al eerder werd in deze rubriek 
bericht dat ter gelegenheid van 
een prentbriefkaartenactie van 
het Fonds Zomerpostzegels 
een ballonpostvaart zou wor
den gehouden. Deze vlucht is 

.»«»»s^jcs«jä«»« 

HOLLANB (MICHIOAN) 
8f „Cente»ni»l Spsoiaï" 

ic,/j'j47 Eeuwfeest £]^M 
4 Holland' ' 

*" ' "» Michigan ■ 

P o s t  O f f i c e 

HOLLAND (Michigan) 

gebruikte het afgebeelde bij
zondere poststempel. 

Overigens wordt bij onze zui
derburen elke twee jaar een 
ballonvaart met bijzondere 

inmiddels een feit; op 16 juli 
steeg men op in De Bilt. De 
PTT kondigde aan dat de stuk
ken volgens de geldende ta
rieven moesten worden ge
frankeerd  en dat is goed 
nieuws! Tot het moment 
waarop deze ballonvaart werd 
gehouden schreef de PTT 
steeds voor dat de frankering 
van de stukken één gulden 
moest bedragen. 

Behalve de prentbriefkaarten 
kon natuurlijk ook andere post 
worden meegegeven. De PTT 

'%^^'^'90j 
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AMSTERDAM
DRESDEN 
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2 DReSDEN 

KLM Royal Dutch Airlines 
Flughäfen Dresden 
8080 Dresden 
D D R 

postverzending gehouden. Dit 
in samenwerking met het Me
dicoPedagogisch Instituut De 
Lowe in Proven. Op 24 juni 
werd de daarvoor aangeboden 
post voorzien van het afge
beelde poststempel. 

Toekomstige 
fluchten 
De KLM is ver gevorderd met 
het verkrijgen van vergunnin
gen voor vluchten naar Riga 
en Kiev in de Sovjetunie. In de 
Verenigde Staten verwacht de 
KL/W op korte termijn toestem
ming voor vluchten op Minnea
polis en Detroit. 
In 1947 was de KL/W overigens 
al heel dicht bij laatstge
noemde stad. Ter gelegenheid 
van het honderdjarig bestaan 
van Holland in Michigan vloog 
de maatschappij op 11 augus
tus 1947 voor één keer in die 
richting. De afgebeelde speci

Ratour 
< £xceo.te. U. S.A. 

ale KLMenvelop, die voorzien 
is van een bijzonder machi
nestempel, herinnert aan die 
gebeurtenis. 

Verder houdt de KLM er reke
ning mee dat met ingang van 
15 december de dienst KL275 
AmsterdamTurijn kan worden 
geopend. 

Toulouse en 
Bordeaux 
Behalve de hiervoor eerste 
KLMvluchten werden intus
sen ook nog twee andere eer
ste vluchten uitgevoerd. Ze 
werden echter op een zodanig 
laat tijdstip vastgesteld dat de 
Nederlandse PTT niet vol
doende tijd had hiervoor speci
ale poststempels beschikbaar 
te stellen. 
De KL/Wis een samenwerking 
aangegaan met de Franse re
gionale luchtvaartmaatschap
pij Air Littoral. Deze maat
schappij is op 18 juni onder 
KLMnummer begonnen met 
vluchten van Schiphol naar 
Marseille, Toulouse en Bor
deaux. 
KLM vloog al op 29 oktober 
1931 voor het eerst naar Mar
seille, maar de andere twee 
steden zijn nieuw in het KLM
net. Daarom werden voor deze 
twee plaatsen speciale enve
loppen gemaakt, die gebruikt 
werden op de eerste vlucht, op 
18 juni dus. 
Air Littoral gebruM voor de be
wuste vluchten een Brazili
aans toestel met dertig zit
plaatsen, een Embraer. 
Vlucht KL139 naar Toulouse 
werd uitgevoerd met een toe
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Miljoenen zegels van het type 
'Hangend haar' verdwenen? 

stel dat de registratietekens 
F-GFEP droeg, het toestel op de dienst 
naar Bordeaux (KL137) was voorzien van 
de registratie F-GHIA Er werd gevlogen 
met een Franse bemanning Na de vlucht 
werd de vervoerde post van een maat
schappijstempel voorzien 

Atlanta-Amsterdam-
Stuttgart 
Zoals al eerder werd vermeld voerde 
Delta Airlines op 2 juli voor de eerste maal 
de vlucht DL038 Atlanta-Amsterdam-
Stuttgart uit Op deze dag werd een kleine 
hoeveelheid post meegegeven die van 
Amsterdam naar Stuttgart werd vervoerd 
Ook voor de retourvlucht (DL039) Amster
dam-Atlanta werd post meegegeven 
Veelal is een luchtvaartmaatschappij be
reid enige hulp te verlenen aan de lucht
postverzamelaars Delta Airlines maakt 
daarop - helaas - een uitzondering Zelfs 
het gebruik van het logo van de maat
schappij op een bijzondere envelop en in 
een stempel werd nadrukkelijk geweigerd 

Mondiale 
Wat heeft de Mondiale met luchtpost te 
maken*? Dit het komt nogal eens voor dat 
de spelers en officials met een speciale 
vlucht worden vervoerd Tot nu toe is er 
een speciale vlucht gesignaleerd en wel 
die van de Lufthansa, die de Duitse voet
ballers op 2 juni 1990 naar Verona vloog 

Themaphila 
in het zilver 
Dit jaar viert de Belgische Vereniging voor 
Thematische Filatelie Themaphila haar 
zilveren jubileum Om die verjaardag extra 
glans te geven wordt op 8 en 9 september 
a s een thematische tentoonstelling geor
ganiseerd De expositie - Themaphila 25 
- wordt gehouden in De Harmonie, Me-
chelsesteenweg 216 in Antwerpen De 
toegang is gratis en de zaal is open van 10 
tot 17 uur 
Verzamelaars kunnen in het tijdelijk post
kantoor op Themaphila 25 terecht voor 
een bijzondere eerstedagafstempeling 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling 
wordt een boek uitgegeven, waarin 25 
verschillende verzamelthema's worden 
belicht Het boek, dat 270 bladzijden telt, 
kost 520 f (inclusief verzending), welk be
drag kan worden overgemaakt op reke
ning 390 0958015 01 ten name van The
maphila 25 

Het eeuwfeest 'Honderd jaar Oranjevrou
wen op de troon' is een aardige aanleiding 
om eens enkele Nederlandse emissies 
nader onder de loep te nemen Nemen we 
bij voorbeeld de eerste emissie waarop de 
beeltenis van pnnses (later koningin) Wil-
helmina werd afgebeeld 
Deze emissie - die bij filatelisten bekend 
staat als de emissie 'Hangend haar' (ko
ningin Wilhelmina met kinderkopje) -
kreeg rond 1977 nogal wat aandacht In 
de catalogus van de internationale postze
geltentoonstelling Amphilex 7977wijdde 
wijlen Jan Dekker in zijn artikel over de 
zegels met beeltenissen van koningin Wil-
helmina aanzienlijke aandacht aan juist 
deze sene 
In de Speciale Catalogus van de NVPH 
van het daaropvolgende jaar bleek de 
emissie geheel te zijn omgewerkt, men 
had zich duideli|k laten inspireren door 
Dekkers aansporing 'de opstelling van 
deze zegels nu eindelijk eens te herzien 
en aan te passen aan de filatelistische 
werkelijkheid, zulks ter bevordenng van 
een beter inzicht bij de verzamelaars' 

Opvallende zaken 
Toen ik onlangs, twaalf jaar na aanpas
sing van de gegevens in de NVPH-catalo-
gus, kennis kon nemen van de getallen 
die op de zogenoemde geschiedeniskaar-
ten van deze emissie worden vermeld, 
vielen me zaken op die anderen destijds 
ofwel met hebben opgemerkt ofwel mis
schien minder relevant vonden 
Het eerste wat in het oog springt is dat het 
in roze, grijs en blauw uitgevoerde NVPH-
schema (zie pagina 32, editie 1990) op
houdt bij het vierde kwartaal van 1896, ter
wijl de feitelijke levenngen volgens de ge-
schiedeniskaarten nog doorgaan tot in het 
tweede kwartaal van 1899 Met andere 
woorden na de tweeentwintig door de 
NVPH-catalogus in beeld gebrachte kwar
talen volgden er nog eens tien(i) Zou 
daarover nu mets te melden zijn"? 
Het tweede dat opvalt bij de gewijzigde 
opzet van de Speciale Catalogus sinds 
1979 IS dat - hoewel in het Amphilex-arti-
kel van Dekker nergens oplagecijfers ter 
sprake komen - er voor een geheel 
nieuwe opstelling van de oplagecijfers 
wordt gekozen, waarbij voor het eerst een 
uitsplitsing wordt gemaakt naar zegels, 
gedrukt van 'cliche's', respectievelijk 'pla
ten' 

Opvallende verschillen 
Wie de 'oude' gegevens (dat wil zeggen 
de gegevens die in de catalogusedities 
1973 tot en met 1978 werden gehanteerd) 
vergelijkt met de nieuwe cijfers (edities 
1979 en later) kan opvallende verschillen 
constateren 
De meeste waarden van de emissie 'Han
gend haar' blijken namelijk volgens de 
'nieuwe' gegevens in de NVPH-catalogus 
een oplage te hebben gehad die slechts 
rond een derde bedraagt van de vroeger 

vermelde oplagen' Dat roept vragen op, 
zoals werden in de 'oude' catalogi on
juiste gegevens vermeW Waarop waren 
de bijstellingen van destijds gebaseerd"? 
Kwam de informatie van Jan Dekker"? Uit 
de antwoorden op deze vragen zal blijken 
dat de discrepantie tussen 'oude' en 
'nieuwe' gegevens verklaarbaar is Voor
dat we daar aan toekomen nemen we er 
eerst even de cijfers bij (zie tabel I) 

De verschillen bij de waarden van 50 cent 
en hoger zijn vrij genng, maar die bij de 
lagere waarden daarentegen gewoonweg 
te groot om zonder toelichting te blijven 
Over welke bronnen beschikken we"? De 
bekende, bij PTT Post Zegelwaarden ge
bruikte geschiedeniskaarten Weliswaar 
werd pas in de jaren dertig met het bijhou
den van deze kaarten begonnen, maar er 
IS daarnaast informatie bijeen geschraapt, 
afkomstig uit andere bronnen, respec
tievelijk uit de verzendboeken 

Irritatie 
Voor we verder gaan moet me eerst iets 
van het hart Het komt geregeld voor dat 
filatelistische onderzoekers de beschik
king hebben over bronnen die ruw cijfer
materiaal bevatten Op dat materiaal laten 
ze vervolgens allerlei rekenkundige be
werkingen los, waarna in de uiteindelijke 
publikatie vaak sterk vereenvoudigde cij
fers worden gepubliceerd Dergelijke ge
gevens vallen slechts te verifiëren als men 
de beschikking heeft over het oorspronke
lijke, ruwe materiaal Dit laatste - het on
der het stof vandaan halen van de origi
nele gegevens - is bijzonder tijdrovend en 
omslachtig Waarom vermeldt men met 
meteen de ruwe cijfers"? Het blijkt boven
dien dat in veel gevallen met meer valt na 
te gaan, op welke wijze de de gehan
teerde rekenkundige bewerkingen zijn uit
gevoerd 

De hoge waarden 
Terug naar de emissie 'Hangend haar' De 
geschiedeniskaarten bij PTT Post Zegel
waarden geven een geheel ander beeld 
als we, met de hoogste waarden begin
nend, de totalen van de gaaf afgeleverde 
vellen nemen en die verminderen met de 
vernietigde vellen (zie tabel II) We kun
nen dan het volgende constateren 

50 cent 
Het resultaat bij de vellen van 200 zegels 
valt dertig exemplaren hoger uit dan 
'NVPH 1978' Het getal van de vellen van 
50 stuks klopt precies met 'NVPH 1979' 

f 1 -
Zowel bij de vellen van 200 als bij die van 
50 zegels valt het resultaat wat hoger uit 
dan in NVPH-catalogus van 1978 (88, res
pectievelijk 20 exemplaren hoger) 

f 2 50 
Het netto resultaat komt exact overeen 
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met tiet totaal van de twee getallen die m 
de NVPH-catalogus van 1979 vermeld 
staan 

f5-
Het netto resultaat komt exact overeen 
met het aantal van 'NVPH 1979', het ligt 
acht zegels hoger dan het aantal dat wordt 
vermeld in de catalogus van 1978 

Uit een en ander kan worden opgemaakt 
dat de NVPH-catalogus van 1978 ten aan
zien van de waarden van 50 cent tot en 
met vijf gulden geen op/agecijfers ver
meldt, maar dat is getracht - en zelfs vrij 
goed - om verkochte aantallen aan te ge
ven 
De oplagecijfers zoals nog in de NVPH-
catalogus van 1978 werden vermeld wa
ren ovengens met eens zo lang daarvoor 
opgenomen, ze werden pas sinds de edi
tie van 1973 vermeld 
Dankzij de vermelding op de geschiede-
niskaarten van het aantal in 1899 ver
nietigde exemplaren kan een bovengrens 
worden vastgesteld voor het aantal ver
kochte aantallen Het is aannemelijk dat 
van alle waarden in de loop der tijd (bij 
voorbeeld bij de verhuizing van Zegel
waarden van Den Haag naar Haarlem in 
juni 1892) nog meer exemplaren ver
nietigd zijn 

De lage waarden 
Voor de waarden van 3 tot en met 25 cent 
zijn de aantallen te vinden in tabel lil Ook 
hier kan weer worden geconstateerd dat 

Tabel II - Afgeleverde en vernietigde zegels van de emissie 
geschiedeniskaarten van PTT 

50 c 

f 1 . -

f2.50 

f5.-

vel-
omvang 

200 
50 

200 
50 

50 

50 

gave 
vellen 

5.335,25 
21.249,00 

984,00 
6 467,00 

2 097,00 

2.888,00 

gave 
zegels 

1.067.050 
1.062.450 

196.800 
323.350 

104 850 

144.400 

'Hangend haar' (hoge waarden) volgens de 

vernietigd in 1899 
complete zegels in 

vellen veldelen 

5 120 
524 30 

21 80 
15 12 

80 34 

2.205 42 

totaal 
vernietigd 

in 1899 

1.120 
26.230 

4 280 
762 

4 034 

110.292 

netto 
resultaat 

1.065.930 
1.036.220 

192 520 
322 588 

100 816 

34.108 

de aantallen zoals die in de Speciale Ca
talogus van 1978 vermeld worden geen 
betrekking hebben op de oplagen, maar 
dat er een geslaagde poging wordt ge
daan tot het aangeven van verkochte hoe
veelheden 
BIJ de meeste waarden zijn de aantallen 
afgerond op honderdtallen ofwel naar be
neden (3,12y2,15, 22y2, 25 cent), ofwel 
naar boven (10 en 20 cent) Alleen de 
aantallen van de zegels van 5 en 7y2 cent 
wijken nogal af Het ligt voor de hand dat 
deze afwijkingen zijn veroorzaakt door tik-
of zetfouten 
5 cent 420 399 000 i p v 420 391 000 
7y2 cent 6 759 300 i p v 6 709 300 
R.C. Bakhuizen van den Brink, Leiden 

Tabel 1 -
vermeld 

Aantallen zegels van de emissie 'Hangend haar' , zoals 
In de Speciale Catalogus van de NVPH 1978, resp. 1979 

NVPH 1978 

vellen van 200 zegels 

3 c 
5 c 
7/2C 
1 0 c 
12'/2C 
1 5 c 
20 c 
22/20 
25 c 
50 c 
f . 1 . -

38.751.000 
420.399.000 

6.759.300 
37.893.700 
55.181.800 
14.918.300 
14.483.900 

2.027.700 
12.989.400 

1.065.900 
192.500 

***: met van platen gedrukt 

vellen van 50 zegels 

50 c 
f 1.-
f. 2.50 
f .5. -

1.036.200 
322.550 
100.800 

34.100 

cliche 

6.505.200 
77.816.400 

1.072.200 
5.516.800 
6.357.600 
3.369.600 
2.346.200 

430.800 
2.537.400 
1.064.200 

194.560 

1.036.220 
322 588 

48.000 
34 108 

plaat 

7.234.000 
71.387.200 

861.400 
7.157.600 
9 894.400 
1.837.400 
2 357.400 

331 000 
1.950.200 

*** 
*** 

52.816 

NVPH 1979 
totaal 

13.738.200 
149.203.600 

1.953.600 
12.674.400 
16.252.000 
5.207.000 
4.703.600 

761.800 
4.487.600 
1.064.200 

194.560 

1.036.220 
322.588 
100.816 

34.108 

Tabel III -
volgens 

Afgeleverde en vernietigde zegels van de emissie 
de geschiedeniskaarten van PTT 

gave 
vellen 

vellen van 200 zegels 

3 c 
5 c 
7/=C 
10 c 
1Z4c 
15c 
20 c 
22</2C 
25 c 

196 677,25 
2 102 197 25 

34 013,50 
190 787,25 
277 059 00 

74 809,50 
72 943 00 
1321250 
65 437,50 

gave 
zegels 

39 335 450 
420 439 450 

6 802 700 
38 157 425 
55 411 800 
14 961 900 
14 588 600 
2 642 500 

13 087 500 

'Hangend 

vernietigd in 1899 
complete 

vellen 

2 922 
242 
467 

1 318 
1 149 

217 
523 

3073 
515 

zegels in 
veldelen 

13 
-

33 
156 
193 
156 
157 
192 
74 

haar' (lage waarden) 

totaal 
vernietigd 

in 1899 

584 413 
48 400 
93 433 

263 756 
229 993 

43 556 
104 757 
614 792 
103 074 

netto 
resultaat 

38 751 037 
420 391 050 

6 709 267 
37 893 669 
55 181 807 
14 918 344 
14 483 843 
2 027 708 

12 984 426 

(wordt vervolgd) 
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V-
HOLLANDS 

HILLEGpiyi 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
TELEFOON 02520-24352 EN 16510 

Winkel/besteladres: 
HOOGEWERFSTRAAT 18, 

2181 E J HILLEGOM-CENTRUM 

VERENIGD EUROPA vanaf 

50% 
KOMPLETE JAARGANGEN 

Jaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
56/60 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
81/89 

TOTAAL 

CEPT 
O 

550-
137-

14-
16-

281 -

90-
68-

9 -
8 -

189-
975,- 355,-

3 4 -
6 7 -
70-
6 2 -
5 2 -
3 8 -
4 7 -
5 0 -
9 2 -
5 8 -

33-
51 -
53-
42 -
43-
33-
36,-
4 1 -
76-
4 2 -

559,- 439,-
65-

3 2 1 -
82 -

117-
110-

96-
117-
103-

89-
68-

5 0 -
229-

5 9 -
8 6 -
8 9 -
7 4 -

101 -
8 8 -
7 4 -
5 6 -

1145,- 889,-
9 1 -

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

7 7 -
1 0 2 -
1 4 6 -
1 1 9 -
1 3 5 -
1 3 5 -
131 -
1 4 4 -
1 6 9 -

1395- 1135,-
3995,- 2675,- 1250,- 949 

MEELOPERS 

63-

5 1 -
11 -

O 
3 0 -

4 7 -
9 -

120,- 85,-
6 -

10-
14-
16-
6 -

16-
35 -
15-
4 9 -
8 6 -

3 -
6 -

12-
15-

23-
12-
36-
63-

248,- 180,-
13-
19-
34-
13-
94-
24-
49-
3 1 -
50 -
36-

13-
19-
7 -

76-
14-
3 7 -
23-
35-
27-

356,- 254,-
33-
37-
77-
32 -
6 1 -
77-
64-
89-
90-

25-
35 -
60-
23-
50-
5 7 -
4 7 -
4 7 -
85 -

550,- 450,-

:"& 
Cat 

1969 
1970 
69/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
81/89 
TOTAAL 

Yvert 

295-
141-
425,-
102-
35-
20-
15-
27-
17-
13-
13-
23-
42-

299,-
82-
33-
36-
57-
64-
6 1 -
43-
58-
53-

485,-
1195,-

>-
LU 
CO 

Yvert 

245-
94-

335,-
147-

65-
18-
15-
18-
3 2 -
2 7 -
15-
2 0 -
21 -

365,-
47-
40-
69-
58-
55-
6 1 -
52 -
54-
50-

475,-
1150,-

o 
LU 
CO 

Yvert 

4 3 -
22 -
15-
4 0 -

8 -
4 0 -
15-
2 6 -

199,-
46-
38-
5 1 -
50 -
8 1 -
57-
62 -
61 -
52-

495,-
685,-

Yvert 

50-
14-
35-
22 -
2 1 -
15-

155,-
17-
2 0 -
6 2 -
55 -
4 3 -
5 9 -
5 0 -
5 3 -
4 9 -

399,-
550,-

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 
TRIEST A 
TURKIJE 
SAARLAND 
BELGIË 
BELGIË BLOK 
BERLIJN 
ZWITSERLAND 1290 
ITALIË 
TRIEST A 
GRIEKENLAND 695 
LUXEMBURG 
PORTUGAL 
FRANKRIJK 
BELGIË 
ITALIË 
TRIEST A 
VER NAT 
GRIEKENAND 
TURKIJE 
TURKIJE 
BUNDESPOST 
LUXEMBURG 
VATICAAN 

** 
2 1 0 -

50-
25-

4 5 0 -
1 6 5 -
89 -

1 3 5 -
2 9 0 -
1 4 9 -
49 -

6 9 5 -
3 9 5 -
2 2 5 -

18-
1 9 5 -
49 -
1 1 -
18-

3 2 5 -
43-
69-
18-
89-
9 -

O 
45 -
49 -
19-

3 2 5 -
1 3 5 -
79-
59-

1 2 9 0 -
20-
38 -
16-

1 9 5 -
39 -
1 1 -

1 4 9 -
4 -

1 1 -
9 -

24 -
34-
59-
3 -

45 -
9 -

AANBIEDING VOORLOPERS 
Nr 1/86 KOMPLEET 4650- 2575-

A R U B A 
Postfris F D C 

1986 
1987 
1988 
1989 
Kompleet 

36, -
23 , -
2 8 -
28 , -

115,-

4 2 -
29 , -
34, -
34, -

1 3 9 -

B E S T E L P R E M I E 
BIJ bestellingen boven 
ƒ 75,- ontvangt u een 
mooi REUZEN-INSTEEK-
BOEK, 64 pagina's van 
ƒ 40, - voor slechts ƒ 27,50 

De prijzen van jaargangen F D C 
Nederland zijn t/m 1963 voor netjes 
beschreven covers na 1963 leve 
ren wij uitsluitend blanco covers 

B E S T E L L E N : 
PER POST 
HOOGEWERFSTRAAT 18 
2181 EJHILLEGOM 
T E L E F O O N 
02520-24352 of 16510 
BETALING 
Binnen 8 dagen per acceptgiro 
VOORUITBETALING 2% korting 
bij vooruitbetaling op giro 4208936 of 
bank 306972484 of girobetaalkaart 
of Eurocheque bij de bestelling 
LEVERING Franko boven ƒ 50 -
VERZEKERING ƒ0 50 

Vrijblijvende aanbieding 

K U B A 
Komplete jaargangen gestempeld 
inki luchtpost zonder blokken 
ledere jaargang bevat veel 
motiefzegels en -senes 

Thans in voorraad 
1973 1974 en 1976 
t/m 1983 kies zelf 
de jaargangen die 
u wenst 

1 jaar kost ƒ 20 -

3 jaar kost ƒ 55 -

6 jaar kost ƒ 1 0 0 -

1 0 J A A R 
G A N G E N 

S T U N T P R I J S 
ƒ 1 S O , -

ROEMENIË 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

6 1 -
7 0 -

107-
8 5 -

127-
120-
100-
105-
103-
109-

o 
4 3 -
5 8 -
3 7 -
4 3 -
94 
6 2 -
51 -
5 6 -
7 7 -
7 9 -

Komplete jaargangen 
volgens Michel met 
alle getande blokken 

KOLLEKTIE 
1980 t/m 1989 

postfris 
9 4 9 , -

gestempeld 
5 7 5 , -

BIJ VOORUITBETALING ALTIJD 
2% EXTRA KORTING! 

BRANDKASTEN en KLUIZEN 
Diverse merken en in vele maten, dus wij 
hebben altijd de juiste kast voor u Wees 
zuinig op uw kostbare verzameling en be
scherm deze goed tegen brand en diefstal' 
VRAAG OMGAAND ONZE DOCUMENTATIE AANi 

WERELDNIEUWTJES - DIENST 
Alle nieuw/e uitgiften worden gegarandeerd 
geleverd en tegen de laagste prijs Ook 
voor blokken, postzegelboekjes, miniatuur-
vellen en hele vellen, eerstedag-envelop-
pen, E D B's en postzegelmapjes 

NOG " G A T E N " IN UW VERZAMELING? 
Stuur ons Uw MANCOLIJST, meestal kun
nen we de ontbrekende zegels uit voorraad 
leveren en anders zoeken we ze voor U op 
bij onze relaties' 

RUIM UW RESTANTEN OP! 
WIJ KOPEN FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

Prijs op basis van frankeerwaarde, 
(=zonder toeslag), vrijblijvende prijzen 

NEDERLAND 
ƒ0,70 
per gulden 

FRANKRIJK 
ƒ0,21 
per frank 

AMERIKA 
ƒ1,10 
per US $ 

BUND/BERLIN 
ƒ0,82 
per DM 

ENGELAND 
ƒ2,10 
per pond 

ARUBA 
ƒ0,70 
per gulden 

BELGIË 
ƒ3 60 
per 100 fr 

KAN EIL 
ƒ1,75 
per pond 

ZWITSERLAND 
ƒ0,92 
per frank 

Vraag onze prijs voor andere landen' 

TIP: U KUNT HIERMEE NATUURLIJK 
OOK UW BESTELLING BETALEN' 

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 
1989 

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 
1438 

" 
47 — 

6 — 
11 25 
20 50 
20 50 
33 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 — 
6 75 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
4 15 
415 
415 
6 75 
6 75 
6 75 
7 25 
7 25 
6 50 
6 50 

O 
31 50 

4 25 
9 50 

17 50 
17 50 
2 8 -
2 1 -
14 — 
2 1 -

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

AANBIEDING: 
ALLE 25 KINDERVELLETJES 
KOMPLETE KOLLEKTIEl 
Postfris Gestempeld 

2 8 9 , - 2 3 9 , -

POSTZEGELMAPJES 
1982 
8 50 
8 50 
14 — 
7 — 
7 75 
7 -
10 50 
6 50 
12 25 

80,-
1986 

34 5 50 
35 5 50 
36 7 -
37 5 50 
38 5 25 
39 4 50 
40 6 -
41 5 50 
42 6 — 

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

54,-
1987 

43 5 50 
44 5 25 
45 5 25 
46 6 75 
47 5 25 
48 4 25 
49 5 50 
50 5 50 
51 5 25 
52 5 50 

1984 
17 6 25 
18 9 50 
19 6 25 
20 5 25 
21 7 75 
22 6 25 
23 6 25 
24 6 25 
25 7 -
59,-

53 7 50 
54 6 
55 5 -
56 4 75 

5 
5 -
5 

60 5 -
60*10 
61 5 

50,- 53,- 57,- 42,-

1985 
26 5 50 
27 5 50 
28 9 -
29 5 25 
30 5 25 
31 5 25 
32 5 25 
33 7 -

47,-
1989 

62 5 -
63 4 50 
64 5 -
65 5 — 
66 4 50 
67 3 75 5 — 

5 -
5 -

AANBIEDING 
KOMPLEXE KOLLEKTIE 

PTT-POSTZEGELMAPJES 

71 stuks 425,-

AUTOMAATBOEKJES 
17 50 
24 50 
7 75 
6 50 
6 -
5 25 

1 5 -

6b 1 9 0 -
6c 52 50 
6d 
6e 
6eF 
6fF 

52 50 
1 5 -
7 -
7 -

6fQ 82 50 
7 50 
7 50 

7bF 1 4 -
8a 1 7 -
8b 1 7 -
8c 48 50 
8aF 1 8 -
8bF 24 50 

8cF 6 5 -
9a 37 50 
9b 1 9 0 -

1 4 5 -
1 1 5 -
1 4 5 -
4150 
40 — 

9aF 17 50 
9cF 7 5 -
9dF 93 50 
9eF 1 4 5 -
9fF 1 4 5 -
9gF 45 — 
9hF 17 50 
10a 17 50 
lOaF 23 -
lObF 3150 
11a 3 5 -
11b 3 5 -

12 3 9 -
13 60 — 

14a 18 50 
14b 18 50 
15 12 25 
16a 3 50 
16b 3 25 
17a 
17b 
18a 3 75 
18b 3 75 

19 t/m 28 
4 50 p stk 

29 17 50 
30 17 50 
31 1 3 -
32 1 0 -
35 l o 
se 8 25 
37 2 0 -
38 7 50 
39 5 50 
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K O M P L E T E J A A R G A N G E N vanaf 

50% 
I nc lus ie f luchtpost en blokken echter z o n d e r zegels uit blok

ken port dienst etc Deze kunt u extra bestellen Natuurlijk leve

ren WIJ ook losse waarden en senes tegen dezelfde lage prijzen 
Vraag onze prijsli jsten en speciale aanbiedingen. 

t— t— 

O 

Cat 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
48/60 

NEDERLAND 
Zegels, velle

tjes, boekjes 
kompleet 

NVPH 
38

2495
298

93
246
163
157

94
223
100

59
6 1 
89

O 
1 3 
8 1 

179
5 8 

1 8 1 
9 9 
5 7 
6 5 
8 8 
5 9 
3 8 
4 3 
5 9 

4050, 990,

FDC 

3075
5 7 5 
650
3 7 5 
3 8 5 
260
3 1 5 
198

9 2 
119
117

6050,

215
47

735
94
68
11 
1 1 
43

1 
15
37
17
11 

1275,

Zonnebloem 

22
105

72

87
54
93

4 
29
35

535,

375
260
940

26
66
96
51 
2 1 
11

4 
5

1925,

Yvert 
67

460
340
243
179
299
954
408
250
350

96
96

193

Yvert 
645

1250
480
765

1975
405
645
255
505
605
745
172
485

8750,

Yvert 
149
245
200
525
485
129
110

85
975
134

50
33
55

3150,

Yvert 
218

6 
6 

256
250

4 1 

9 2 5 

272
550

42

2595,

Michel 

409
265
290
130
200
625
195
149

59
25
20
10
11 

2350,

Michel 

110
381 
163

2300
580
325
185
395

95
105

84
54

325

4995,

3 
cc 
UJ 
co 

Michel 

369
119

57
575

55
54
54

212
45
46
29

102
176

1850,

^ U i 
co co 
S CS 

: o 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
48/60 

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST BERLIJN 

Michel 

780
260

4950
510
600
875
305
137
216

60
98
24

O 

700
210
820
410
440
2 7 5 
200
126
226

71 
129

2 6 

8800, 3550,

Michel 

569
7250

360
425
285
295
310

66
116

22
3 

20
3 

O 
3900
6700

260
435
172
240
127

7 3 
113

2 8 
4 

2 3 
4 

9550, 11900,

D D R 

Michel 

34
449
341
307
590

57
228

60
34
87
44
50

O 

3 0 
382
240
2 5 3 
4 7 9 

6 3 
221 

5 7 
2 6 
9 4 
31 
41 

2225, 1875,

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

32

62

44

14

63

28

47

42

61

110

24

47

35

11

43

16

37

36

44

60

67

85

90

46

25

17

43

41 
72

62

14

7

4

4

3

7

5

7

8

13

46

17

7

4

8

24

43

51 
16

155

84

46

75

29

30

31 
22

36

55

109

100

67

67

41

1055

35

35

71

100

18

12

19

12

11

11

12

18

23

10

22

7

62

45

52

36

68

114

18

48

13

17

13

13

14

15

16

16

19

17

31 
28

18

17

20

10

19

11 
16

15

81 
31

71

19

14

15

22

17

17

15

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

18
8
9

29
6

35
7

16
21 
30

15
10
12
38
9

17
8

18
17
24 

16
6
1

10
8

28
8
6

15
20

19
7
1 

11 
10
26
10
7

15
15

51 
80
48

115
43
49
44
42
40
57

51 
84
40
97
39
4 3 
37
38
36
51 

61/70 495, 345, 535, 45, 70, 365, 485, 1650, 139, 465, 149, 179, 295, 61/70 175, 159, 115, 115, 550, 495,

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

58
72
54
73
92
95
37
27
20
19

10
12
54
16
17
15
52
25
45
46

21 
14
15
14

133
79
46
35
35
61 

82
53
42
90
36
61 

118
66
68

142

53
3 1 
68
60
65
58
74
94
75
74

56
39
63
45
65

100
57
53
62
68

2 1 
22
23
40
4 1 
25
4 1 
4 1 
4 1 
27

8 1 
50
52
42
28
58
78
36
47
69

17
16
19
23
28
26
27
29
30
30

2 1 
23
28
3 1 
52
36
26
31 
45
24

21
21 ■ 
28
44

122
19
38
35
32
32

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

63
57
46
60
43
57
7 1 
48
44

34
50
46
34
35
3 1 
37
48
32
28

61
27
22
17
48
15
38
44
33
30

47
22
22
17
33
15
38
30
27
29

41 
39
44
51 
45
53
52
53
57
67

36
36
33
46
43
49
50
61 
59
62

71/80 405, 275, 535, 285, 445, 750, 639, 595, 309, 535, 239, 309, 385, 71/80 545, 369, 325, 269, 489, 459,

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

101

22

60

65

54

47

71

50

36

19

13

43

44

35

28

43

39

25

18

22

39

50

42

43

58

53

44

55

94

78

96

70

52

69

64

93

99

92

97

149

54

97

123

79

138

154

121 
99

46

31 
26

163

99

128

239

103

113

313

175

158

129

168

99

131 
69

110

102

130

71 
89

85

49

34

41 ■ 
51 
50

50

48

63

36

78

115

115

124

114

92

74

144

135

31

32

32

36

36

40

40

41

54

27

30

37

37

36

33

34

33

34

35

40

39

49

37

42

48

32

58

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

48
98
65
68
70
67
63
74
97

28
55
35
42
46
39
39
42
59

31 
65
38
40
37
36
37
49
69

31 
46
38
40
37
35
36
33
52

61 
59
63
59
62
62
50
55
62

54
56
58
50
50
59
47
5 3 
59

81/89 495, 280, 650, 875, 1495, 870, 410, 975, 335, 295, 81/89 639, 375, I, 339, 525, 469,

TOTAAL 5595, 1875, 7350, 2200, 1875, 3850, 8350, 11750, 3925, 4495, 3000, 5650, 2850, totaal 9950, 4300, 9995, 12450, 3675, 3190,

HONGARIJE Kompjete jaargangen, 
inkl. blokken (Michel) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
70/79 

" 
1 0 5 
1 2 4 
151 
1 7 0 
1 7 2 
1 6 9 
1 1 6 
1 7 3 
1 4 2 
1 4 9 

1450,

O 
7 3 
8 9 

1 0 2 
1 2 2 
1 1 7 
121 

7 5 
1 2 5 
1 0 6 
1 0 6 

995,

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
80/89 

., 
1 0 5 
1 1 8 

9 9 
1 0 4 

7 6 
1 0 9 
1 0 4 
1 2 9 
1 0 3 
1 0 8 

1025,

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

615,

POLEN vanaf 

29% 
Kompl. jaargangen 
inkl. blokken (Michel) 

I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
60/69 725, 

89-
74-
57-

184
160
43-
45-
36-
27-
33-

o 
45
36
30

150
96
24
19
19
15
16

435,-

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

o 
11 
1 5 
1 6 
2 3 
2 3 
1 5 
9 
8 

1 5 
8 9 

70/79 390, 215,

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

2 8 
3 4 
5 5 
3 2 
3 5 
2 6 
5 5 
5 9 
6 5 
5 9 

o 
1 2 
1 4 
3 3 
1 8 
1 5 
1 4 
2 4 
5 4 
5 4 
4 9 

435, 279,

RUSLAND Komplete jaargangen, 
InkI blokken (Michel) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
70/79 

.. 
8 3 
7 8 

1 1 0 
8 2 
9 7 
6 2 

1 4 2 
1 4 5 
1 2 9 

9 3 

975,

O 
4 5 
4 5 
41 
2 9 
3 7 
2 3 
5 4 
5 9 
5 2 
3 6 

415,

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
80/89 

•• 
1 3 5 

6 7 
6 6 
7 0 

1 1 5 
6 3 
6 0 
6 5 

1 0 3 
9 9 

825,

O 
5 7 
2 4 
2 2 
2 4 
3 9 
2 2 
2 0 
21 
3 5 
3 6 

290, 

KOLLEKTIE 1970 t /m 1989 
postfns 2450, gestempeld 1595,

K O L L E K T I E 
1 9 6 0 t /m 1 9 8 9 

posttris 
1495,

gestempeld 
895 , 

KOLLEKTIE 1970 t /m 1989 
postfns 1750,  gestempeld 675 , 

Vraag onze prijslijsten en speciale aanbiedingen. BIJ VOORUITBETALING ALTIJD 
2 % EXTRA K O R T I N G ! Stuur ons Uw MANCOLIJST 

VERENIGDE NATIES NEWYORK 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

64

10

52

112

575

18

3

3

4

19

51/60 850,-

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

7

13

14

8

13

10

9

24

6

9

61/70 109,-

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

9
11
7

11 
11 
29
12
14
16
23

71/80 139,

981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 

29 
30
33
4 1 
50
54
35 
35 
30 

81/89 329, 69/80 239, 

GENEVE 

1969 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

45
23
27
19
21 
27
37
24
21 
27
18

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

16
18
21 
21 
28
36
30
36
21 

81/89 220,

WENEN 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

23
42
82
33
36
57
64
61 
43
58
53

79/89 485,-

AANBIEDING '»̂ «̂ ^ ''' 
1955 NEW YORK Gestempeld 225,

B L O K I Op F D C 250 

KOMPLETE KOLLEKTIES 
VERENIGDE NATIES 

(inclusief blokken) 
New York 19511989 1395,

Geneve 19691989 495,

Wenen 19791989 239,

Geheel kompleet 2000,
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Postwaarde 
stukken 

Samenstelling: 
C. Stapel 
Delfland 4 
9405 NL Assen 

Nederland 
Op 10 augustus verscheen de bij

zondere briefkaart van het Prins 
Bernhard Fonds. Dit fonds is beter 
bekend onder de naam Anjer

fonds. Het stelt zich ten doel acti

viteiten te bevorderen op het ge

bied van de cultuur en het natuur

behoud in ons land. De ingedrukte 
zegel geeft hiervan een symboli

sche voorstelling. In de rechterbo

venhoek een anjer, waaruit als 

'een hoorn des overvloeds' blaad

jes (die de verschillende provinci

ale en plaatselijke anjerfondsen 
voorstellen) in verschillende rich

tingen vallen. 

Het ontwerp van de briefkaart is 
van Josje Pollman; de oplage be

draagt drie miljoen stuks. Voor 
verdere druktechnische gegevens 
verwijs ik naar de rubriek 'Verza

melgebied Nederland', elders in 
dit nummer. 

R I E F K 

Nieuwe uitgiften 
Australië 
 enveloppen, 41 c , veelkleurig, 
reeks van vier stuks, alle gewijd 
aan de goudkoorts van de negen
tiende eeuw, eerste dag van uit
gifte 16 mei 1990. 

China (Taiwan) 
 briefkaart, 1.50 dollar, donker

groen, nieuwe tekening van de 
bamboetak, staand formaat, 
nieuwe drukdatum. 

Duitsland (Bondsrepubliek) 
 briefkaart, 60 (pf), veelkleurig, 
vliegers, links kinderen op de 
postzegelbeurs in Essen. 

Duitsland (DDR) 
 briefkaart, 25 pf., blauwgroen, 
Berlijn Alexanderplein, links 
plaatje van Stralsund, stadhuis en 
Nikolaikerk, linksonder drukmerk 
lil 18 185 Ag 400. 

GrootBrittannië 
 luchtpostblad, geen ingedrukte 
waarde maar 'Port betaald' in 
rechthoek, links daarnaast kop 
van de koningin, groot cijfer ' 1 ' , 
linksonder nieuw embleem van 
Royal Mail International; twee ty

pen: met en zonder ster op de 
middelste sluitklep. 

Frankrijk 
briefkaart, 2.10 (f.), donker
groen, Marianne met kokarde, wit 
papier. 

Hongarije 
 paasgroetkaarten, 3 forint, don

kerblauw, kaart van Hongarije, 
twee uitvoeringen a. linksboven 
'Vrolijk Paasfeest' in viertalen, 
linksonder drukmerk, aan de ach

terkant kleurige paasmotieven; b. 
linksboven 'Vrolijk paasfeest' in 
drietalen, linksonder drukmerk, 
aan de achterkant kleurige paas

motieven, gekartelde randen 

Ierland 
 envelop, geen ingedrukte 
waarde maar 'Port betaald' in En

gels en Gaelisch, vijf golflijnen, 
van binnen bruin netwerk, 
160x114 mm. 

India 
 briefkaarten, 15 (paisa), don

Barbados 
 krantenbandje, 8 c , zwart, rui

ker bloemen, bruin papier. 

China (Volksrepubliek) 
 briefkaart, 4 fen, veelkleurig, 
paddestoelen, links paddestoelen 
en tekst in Chinees en Engels over 
een symposium, rechtsonder 
drukmerk JP.19. (11)1989. 

DDDDGD 

A 

•a 
tK.ena«i 

IV(jr*ahl) 
) 
(Rufnummor) 

iSl'dfl« und HAUonumi »1 odBr Fotlt'SI h) 

|i"ostl«iU«hl) lOfO 

'"^''mmimm vmmmtmrêr.T'i'i' "' 
*>, Kinder kommen 

I mit ihren Eltern 
mdas 
Kmderparadies 

0 
Brief Miteelte»c 
te« 1 9  2 1 4 « 

Postkarte 

'Si'aSe ona H«januinine> utiM Poatlv^i 

■■:.^n, 'B^A'" f^»»Ht«rU 

Duitsland (WestBerlijn) 
 geïllustreerde briefkaart, 60 pf., 
grijsgroen en zwart, Bavaria Mün
chen, serie 'u', drukmerk u/9 130 
40.000 2.90 en een plaatje van 
Max en Moritz. 

kerbruin, tijger, bruingeel karton, 
links naast de zegelindruk re
clame: a. embleem en tekst in 
Hindi; b fiets en tekst in Hindi; c. 
gestileerde, driehoekige diamant 
en tekst in Hindi. 

Iran 
 luchtpostblad, 250 reaal, don
kerblauw, vliegtuig en embleem, 
aan de achterkant gebruiksaanwij
zing in Arabisch en Frans, rood
blauwe ruitomranding, 
154x100 mm, van buiten grijs
blauw, van binnen wit papier. 

Japan 
 voorjaarsloterijkaarten, 41 
(Yen), veelkleurig; a. gestileerde 
bloemen, aan de achterkant 
blanco; b. witte tulpen, aan de 
achterkant gestileerde krokussen. 
Alle kaarten hebben de lotnum

mers aan de onderkant. 

Joegoslavië 
 envelop, 0.40 (nieuwe dinar), 
rood, postkoets in een versierde 
rozet, binnenin netwerk van 
blauwe punten. 

Malta 
 briefkaart, 35 c, veelkleurig, 
ingang van het postkantoor te 
Zebbug en 10 c , veelkleurig, toe
gangspoortvan het PTThoofdge
bouw te Valletta, links embleem 
van Stamp World London 90, aan 
de achterkant 'Briefkaart nr. 12'. 

Mozambique 
 geïllustreerde briefkaarten, 
125 MT, paarsbruin en zwart, 
reeks van acht kaarten met afbeel

dingen van inheemse dieren; aan 
de achterkant zijn de afbeeldingen 
vergroot. 

Nauru 
 briefkaarten, 15 c, blauw en 
zwart, embleem van World Stamp 
Expo '89/17 nov.3 dec. 1989/ 
Washington, DC, reeks van drie 
kaarten met aan de achterkant af

beeldingen van de fosfaatwinning 
met verklarende tekst. 

Oostenrijk 
 briefkaart, 4.50 schilling, groen 
en geel, bloem van de voorjaarsa
donis. 

NieuwZeeland 
 envelop, 40 c, veelkleurig, ge
stileerd beeld van de St. Andrews
kerk in Wellington, links een gesti
leerd kunstlandschap, een Kei
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tisch kruis en een embleem met 
de jaartallen 18401990'en de 
tekst 150 Jaar Presbyteriaanse 
kerk m NieuwZeeland' aan de 
achterkant verklarende tekst en 
'Envelop nr 2' 

Polen 
 briefkaart, 40 zloty, blauwgrijs 
en bruin, uitgegeven ter gelegen
heid van het zestigjarig bestaan 
van de handelsbank Pekao, druk
datumVIIM989 

Sierra Leone 
 luchtpostblad, 9 LE, veelkleu
rig, vlinder, van buiten lichtblauw, 
van binnen wit papier, klem for
maat 

Singapore 
 luchtpostblad, 35 c , veelkleu
rig, gestileerd vliegtuig tijdens het 
opstijgen en embleem van de 
post, op de middelste sluitklep be
schrijving van de grote afbeelding 
op de achterkant 'Orchidee, be
kroond ontwerp van de prijsvraag 
voortextielmotieven, 1989, 
 luchtpostkaart, 30 c , veelkleu
rig, orchidee Asocenda laikeum, 
linksboven dezelfde tekst als op 
het luchtpostblad, aan de achter
kant bedekt de afbeelding de ge
hele kaart 

Sovjetunie 
 briefkaart, 4 kopeke, veelkleu
rig, embleem van Essen 90 

R i k R t K A POl ZrCWa, 

60 lAT 
8ANKU »Oi SKA KÄSA OPiEKI S A 

Vatikaan 
 briefkaarten, 650 lire, veelkleu

rig, basiliek van St Pieter naar 
een fresco uit 1588, reeks van vier 
kaarten met aan de achterkant ver

schillende afbeeldingen van de 
koepel van de kerk, de kaarten 
worden verkocht m een speciaal 
mapje 

Venda 
 de bekende briefkaart met de 
olifanten kwam nu uit in de 
waarde 18 cent 

Verenigde Staten 
 briefkaart, 15 c, veelkleurig. 

Rittenhouse papiermolen, uitge

geven ter gelegenheid van 300 
jaar papierfabricage m Amerika 

T e k o o p g e v r a a g d : Collectie HELE WERELD ook munten oude 
NED ANSICHTKRTN OUDE BRIEVEN Bied a a n : GROTE VOOR

RAAD NED + OVERZEE (FDC)HBuitenland o a ZWITS LIECHT 
Bund VEEL MOTIEF o a DIEREN SPORT SCHEPEN 
TREINEN spec BLOEMEN ONG HELE WERELD 

Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn ^^^"'^ Ifl 
055  213708 De GLOBE 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
1 o X per laar vervaardigen wi| lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld 
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 

ZEEUWSE 
POSTZEGEL 

VEILING 
Westerzicht 431 

4385 BG Vlissmgen 
Tel. 0118471829 

ZATERDAG 15 SEPTEMBER a.s. 
in Restaurant ZEELANDIA, Bloemendaal 19, 4701 JA ROOSENDAAL 
Als specifieke verzamelaarsveiiing biedt de Z.P.V.; 

♦ Vakkundige verkaveling gericht op de verzamelaar 
Het IS immers in Uw én in ons belang, dat Uw collectie zoveel mogelijk opbrengt 

♦ Gunstige inzendprovisie vanerend van 13 25 tot slechts 7,95% van de opbrengst 

♦ Kavels van ƒ 10  tot ƒ 1000  Zowel de gevorderde  alsook de beginnende ver

zamelaar zal beslist iets van zijn gading kunnen vinden 

♦ Betrouwbare en korrekte omschrijving van de kavels met zeer reële inzetten zodat 
schriftelijk bieden een verantwoorde zaak is 

♦ BIJ ons staat betrouwbaarheid hoog in het vaandel, immers 
"tevreden klanten komen terug". 

♦ Uw inzending is zolang deze zich in ons beheer bevindt, volledig verzekerd tegen 
brand, diefstal, enz 

♦ Diskretie verzekerd Bij interessante objecten desgewenst kosteloos bezoek aan huis 

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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Wij lazen 
vooru 
'Modem' krijgt 
meer aandacht 
In de Deutsche Briefmarken 
Zeitung (DBZ) van 8 junijl is 
een uitvoerige beschouwing 
opgenomen over de Duitse 
Posthoornserie van 1951 De 
gedachte van de moderne fila
telie blijkt meer en meer aan te 
slaan, ook al bestaat er nog 
verschil van opvatting over de 
vraag of men zoals de FIP 
heeft bepaald  alleen de uit
giften van de afgelopen tien 
jaar onder dit begrip mag van
gen, danwei dat men het einde 
van de Tweede Wereldoorlog 
als de grens beschouwt 
Belangrijker dan het antwoord 
op deze vraag is de aandacht 
die de moderne filatelie tegen
woordig krijgt En terecht, want 
zowel nog met zo gevorderde 
als weinig kapitaalkrachtige 
verzamelaars kunnen dankzij 
de moderne filatelie met be
hulp van eigen speurwerk en 
studie naar eigen smaak en in
zicht een boeiende verzame
ling opzetten 
Niet dat de in het begin van 
deze rubnek genoemde Post
hoornzegels nu bepaald voor 
een gnjpstuiver te koop zijn 
een postfnsse serie in goede 
kwaliteit brengt al een prijs van 
enkele duizenden guldens op 
 maar gestempelde exempla
ren (met hun vele watermerk
vaneteiten, drukafwijkingen, 
randstukken en dergelijke  al 
dan met op brief) zijn nog in 
voldoende mate verkrijgbaar 
De DBZ brengt dat allemaal in 
kaart en vermeldt ook de prijs
ontwikkelingen De Post
hoornserie omvat slechts zes
tien zegels met nominale 
waarden van 2 tot 90 pfennig, 

maar wie seneus aan de op
bouw van een collectie van 
deze zegels werkt zal al snel 
aan een album met genoeg 
hebben 
De Franse verzamelaars, ter
nauwernood bekomen van de 
stortvloed van nieuwe zegels 
ter gelegenheid van hun bicen
tenaire, kunnen zich nu storten 
op de nieuwe Manannefran
keerzegels De variëteiten van 
de L/berteuitgiften, die in het 
Franse blad Le iVlonde des 
Philatélistes in een vaste ru

Klooster 

Hoeve Papelotte 

bnek worden gemeld, hebben 
inmiddels gezelschap gekre
gen van de stippen, strepen en 
vlekken die de recente Man
anneemissie teisteren Ook 
coins dates (van een datum 
voorzien velrandstukken) en 
andere randopdrukken worden 
door de Franse verzamelaars 
met graagte bijeengegaard Bij 
de oplagen van soms honder
den miljoenen zegels valt 
daarvan dan ook heel wat te 
verzamelen 
Een apart en eveneens vrijwel 

onbeperkt verzamelgebied 
vormen de diverse carnets 
automaatboekjes met vaak 
slordig gedrukte omslagen die 
grote aantallen drukafwijkin
gen opleveren Ze worden in 
Le Monde nauwkeurig geregi
streerd 

De Slag bij 
Waterloo 
Onze Belgische vnenden heb
ben met alleen de indrukwek
kende weerstand die hun 
strijdmacht vijftig jaar geleden 

tegen de Duitse invasie bood 
met een postzegel herdacht, 
maar brachten ook een opmer
kelijke zegel met aanhangsel 
uit ter gelegenheid van de 
175ste verjaardag van de Slag 
bij Waterloo De emissie was 
voor het Belgische blad De 
Postzegel aanleiding om een 
filatelistischhistonsche be
schouwing over dit keerpunt in 
de Europese geschiedenis op 
te nemen, de heer R Vander
stockt IS er de auteur van 

Franse ^ge l s f 
verkopen goed 
Eveneens in Le Monde des 
Philatélistes is een overzicht 
te vinden van de aantallen ze
gels die vong jaar aan de 
Franse loketten werden ver
kocht Uitgesproken topper is 
de fraaie, roodwitblauwe bi
centenairezege\ van 2 20 f 
van Folon, die goed was voor 
42 miljoen zegels  dik twee 
keer zoveel als de Philex
francezege\ van dezelfde 
waarde, die in maart 1988 ver
scheen De drie zegels die de 

5 de Duitse Posthoornserie biedt dankzij de vele variëteiten volop verzamelple 
Rechts de bicentenairezege\ van 2 20 f van Folon verkocht in 1989 het best 

Anoniem officier Maarschalk Ney Gordon Highlanders De Rode Lans ers 
Poolse ruiters 
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De Belgische PTT gaf ter gelegenheid van 175 jaar Slag bij Waterloo een grootformaatzegel met vignet uit (boven) De Regie 
was zo attent een schets te leveren waarop de afbeelding nader wordt verklaard (onder) 

van Fichermont 

Napoleon I 

Hoeve La Haie Sainte 
Hoeve Caillou 
Hoofdkwartier Napoleon Kasteel Hougoumont (Goumont) 
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thema's Liberté, Egalité en 
Fraternltéin beeld brachten 
deden het ook niet onaardig: 
van 'Vrijheid' werden er 15.2 
miljoen verkocht. 'Gelijkheid' 
en 'Broederschap', die wat 
later verschenen, moesten het 
met ongeveer 400.000 minder 
doen. 
Uit het overzicht blijkt dat door
sneegelegenheidszegels ver
kopen van vier tot vijf miljoen 
zegels behalen. De resultaten 
van de toeslagzegels zijn 
lager: daar liggen de verkoop
cijfers rond de twee miljoen. 
Voor zeldzaamheden onder de 
nieuwe uitgiften moet de ver
zamelaar dus zijn toevlucht 
nemen tot de druktoevallighe
den die de Franse postzegel
drukkerij in Périgueux kenne
lijk onbekommerd  want in 
toenemende mate  laat pas
seren. 

Mooie zegels 
voor een prikje 
Het juninummer van l'Echo de 
la Timbrologie bevat een 
kleine studie van de Cérèsze
gels van de algemene koloni
ale emissie van 1871. Er wordt 
ook een opsomming gegeven 
van de naar de verschillende 
gebieden verzonden (dus ze
ker niet verkochte) aantallen 
zegels. Reunion ontving van 
de zegels van 10, 20 en 40 
centimes respectievelijk 
120.000,120.000 en 90.000 
exemplaren. Gabon kreeg met 
respectievelijk zesduizend, 
zesduizend en drieduizend ze
gels de kleinste voorraad kreeg. 
Wie de oplagen, catalogus en 
handelsprijzen van klassieke 
en moderne zegels met elkaar 
vergelijkt kan vaststellen dat 
die prachtige oude zegels  al
thans relatief gezien  vaak 
voor een prikje te koop zijn. 
Daarbij moet worden opge
merkt dat kwalitatief goede ze
gels op brief wel een aanzien
lijk duurder zijn. 

Lezen geeft 
plezier 
De Postwagen, het blad van 
de Vereniging Hilversum en 
omstreken, brengt een over
zicht van de geschiedenis van 
oostelijk Polen. Het gebied 
was in de jaren 1939 tot 1941 
door de Sovjetunie bezet. Dit 
stukje geschiedenis verheldert 
ons inzicht in hetgeen er in die 
jaren politiek is gebeurd en in 
de weerslag daarvan op het 
postverkeer. 

Sinds enige tijd heeft De Post
zak (orgaan van de vereniging 

Po. & Po.) een nieuwe op
maak. Met een aantal num
mers achter de rug kan nu 
worden geconstateerd dat 
deze nieuwe opzet geslaagd 
is; de publikaties zien er 
smaakvol uit en de indeling 
van de artikelen is bijzonder 
overzichtelijk. 

DE POSTMK 
»164 , 
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De Postzak: geslaagde face lift 

Perfinpost (nummer 13, mei) 
behandelt alle binnenlandse 
'perfins' met de letter N, inclu
sief de zeer uitgebreide gege
vens van de NBV (Nationale 
Bank Vereeniging), een doch
ter van de Rotterdamsche 
Bank. De Perfin Club Neder
land, uitgeefster van het blad, 
is een nog jonge vereniging, 
maar het verzamelgebied 
heeft duidelijk de wind in de 
zeilen. 

In China Post (nummer 86, 
maart) is een reeks artikelen 
van start gegaan voor de be
ginnende Ghinaverzamelaar; 
titel van deze serie is China 
Postaal. In hetzelfde nummer 
zet de vereniging ook enkele 
eerder begonnen artikelen 
voort, zoals Russische Post in 
China, Forwarding Agents, pa
pier voor de Chinese post
waarden. Een ander interes
sant ondenwerp is de Chinese 
jaartelling en kalender. 

Het blad Randverschijnselen 
(nummer 54, april) legt de le
den niet alleen enkele nuttige 
bladen voor uit het Bondsva
demecum. Uitvoerige staten 
met de kenmerken van oude 
en nieuwe emissies  waaron
der Itep, Erasmus en Lebeau 
maken het blad voor deze spe
cialisatie uiterst waardevol. 

De studiegroep ZuidWestPa
cific biedt in zijn blad ZWP 
eveneens een goed gevari
eerde inhoud. Het oudste post
stuk uit NieuwGuinea dat tot 
dusver gevonden is dateert 
van 8 december 1892. Een 
UNTEAbrief, gedateerd 1 ok
tober 1962  de eerste dag 
van uitgifte van deze zegels 

wordt als frauduleus gesigna
leerd, omdat de datum moet 
zijn teruggedraaid. Verder pre
senteert het blad onder meer 
een overzicht van alle be
kende bestelhuizen van 
NieuwGuinea. 

In Alphapost (Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegel
Verzamelaars) nummer 5 van 
mei/juni staan beschrijvingen 
van enkele in 1940 verzonden 
of hier aangekomen poststuk
ken. Aan de hand van de erop 
voorkomende zegels en aan
duidingen zijn daar allerlei his
torische details uit af te leiden. 

Een duidelijke beschrijving van 
de voorschriften, die indertijd 
hebben gegolden voor de Bel
gische geïnterneerde militairen 
voor het gebruik van de 
groene interneringszegels is te 
vinden in Hertogpost (num
mer 5, mei). Het stukje werd 
ingegeven door twijfel aan de 
authenticiteit van de in Philate
lie (februarinummer 2, pagina 
101) gemelde 'echt gelopen' 
brief. Het eind van de dis
cussie hierover lijkt overigens 
nog niet in zicht; de auteur van 
de publikatie in 'Philatelie', de 
heer Roelf Boekema, is  zo 
weten we  bezig met het 
schrijven van een vervolgarti
kel. 

Ook in Noorwegen beleven 
verzamelaars verrassingen 
met pas uitgegeven postze
gels. In Trondheim kocht een 
verzamelaar op het hoofdpost
kantoor een vel met zegels 
van 3.20 k. (zwaan, uitgifteda
tum 23 februari jl.); op de ze
gels ontbreekt de waardever
melding. Een en ander wordt 
gemeld door Norsk Filatelis
tisk Tidsskrift (nummer 4, 
april). 

Het Engelse jubileum '150 jaar 
postzegels' heeft een hele se
rie artikelen over dit onderwerp 
tot gevolg. De Studiegroep 
Britannia geeft in het meinum
mer een goed beeld van de 
ontwikkelingen in Engeland. 
Een soortgelijk overzicht is te 
vinden in het Duitse Bonds
blad Philatelie (nummer 191), 
en ook Mededelingen van de 
Rotterdamse Philatelisten
Vereeniging wijdt een aantal 
vervolgen aan het jubileum. 
Het Duitse 'Philatelie' biedt in 
hetzelfde nummer 191 een ar
tikel dat parallellen bevat met 
de Penny black: het gaat om 
een lang artikel over de hui
dige permanente serie van 
GrootBrittannië, de Machin
zegels. 
Het blad herinnert tevens aan 
een jubileum van honderd jaar 
terug, toen de Engelse post
hervorming vijftig jaar oud 

was. Voor de in dat jaar ge
houden tentoonstelling werd 
destijds een speciale South 
Kens/ngtonenvelop en een er
bij behorende kaart van de 
Gty/'/drta//uitgegeven. 'Philate
lie' weet te melden dat deze 
kaart indertijd nogal absurd 
werd gevonden. Daardoor zijn 
er, net als vijftig jaar daarvoor 
bij de Mulreadyenveloppen 
het geval was, parodieën op 
gemaakt. Twee van zulke na
maakkaarten beeldt het blad 
af, één van Harry Furniss en 
de andere van uitgeverij Elliott. 
Wat onmiddellijk opvalt is dat 
de envelop van Furniss in Ne
derland is gepost, met een Ne
derlandse zegel, aan het adres 
van de bekende redacteur van 
het Nederlands Tijdschrift voor 
Postzegelkunde, J.B. Robert. 
De datum van het stuk, 1 janu
ari 1907, doet wat vreemd aan. 
De verklaring wordt echter in 
het artikel gegeven: van de 
oorspronkelijke tienduizend 
exemplaren was een restantje 
overgebleven. Het blad Stamp 
Collectors Fortnightly gai als 
kerstpremie in 1906 aan elke 
abonnee, ook aan wie zich 
nieuw aanmeldde, zo'n karika
tuur gratis. 

De postzegel mag dan wel in 
1840 voor het eerst in Enge
land zijn bedacht, het begrip 
'zegel' als inning van een recht 
is al eeuwen oud. In Frankrijk 
kent men de 'fiscale' zegels 
sinds 1655, zo schrijft La Phi
latelie Frangaise (nummer 
430, april). Hieraan kan wor
den toegevoegd dat ons land 
ooit de primeur had van het 
systeem van ingedrukte of ge
stempelde belastingzegels. 
Dat gebeurde in 1624, ter leni
ging van de nood van 's lands 
financiën. 

Aan de portovrijdommen in het 
gebied van de in 1867 ge
vormde Norddeutsche Bund 
zit een aantal facetten vast. 
Een beschouwing daarover 
valt te lezen in de Globe Koe
rier (mei, 1990/2). Deze porto
vrijdommen werden vastge
legd in contracten met de aan
gesloten vorstendommen en 
staten. De uit hoofde van de 
contracten verzonden post
stukken dragen speciale vig
netten of merktekens met de 
tekst Frei durch Ablösung. De 
vignetten zijn, anders dan 
vaak wordt aangenomen, 
geen postzegels. 

In Noorderlicht (mei, nummer 
4) zijn enige bijzonderheden te 
vinden over contrabande en 
post van koopvaardijschepen 
die in de Eerste Wereldoorlog 
werden aangehouden, prijsge
maakt of opgebracht. 
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Agenda van f ilatelistische 
gebeurtenissen 
Opgaven voor deze rubriek in het ok
tobernummer 1990 dienen uiterlijk 1 
september aanstaande In het bezit te 
zijn van de hoofdredactie, Lis 20, 
1273 CD Huizen. 
Hoewel deze agenda met de meeste 
zorg wordt samengesteld, kan de re
dactie geen aansprakelijkheid aan
vaarden voor het al dan niet plaats
vinden van de genoemde evenemen
ten op de aan haar opgegeven tijd
stippen. 

Tentoonstellingen 
Nog tot en met 15 september: 
Amsterdam. 'Op de nnillimeter nauw
keurig', expositie van een thematische 
verzameling van de heer J.P. Boots uit 
Alkmaar. Het ontstaansproces van een 
handschrift, de schrijvers en scripto
ria, stijlperiodes en de getijdenboeken. 
Bijbels Museum, Herengracht 366 (ter 
hoogte van het Spui). 
Nog tot en met 23 september: 
Luchthaven Schiphol. Tentoonstelling 
'70 jaar KLM Postvluchten'. Avio-
dome, dagelijks van lOtot 17uur. 
24 augustus tot en met 2 september: 
Auckland (Nieuw-Zeeland). NEW ZE
ALAND 1990, wereldpostzegelten-
toonstelling onder auspiciën van de 
PIP. Auckland Expo Centre. Ruim 
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2800 kaders; ca. 50 stands van post-
administraties en postzegelhandela
ren. Inlichtingen: New Zealand 1990, 
P.O. Box 4069, Auckland (Nieuw-Zee
land). Bondscommissaris: ing. A. van 
Dooren, Beethovenlaan 11, 5251 HL 
Vlijmen, telefoon 04108-6618. 
29 augustus tot en met 2 september 
Wenen (Oostenrijk). WIEN 90, natio
nale thematische tentoonstelling met 
internationale deelneming, georgani
seerd door het WIPA-comité. Con
grescentrum Wiener Hofburg, Augus
tinerstraße. Inlichtingen: Getreide-
markf 1, A-1060 Wenen (Oostenrijk). 
5 tot en met 16 september: 
Geneve (Zwitserland). HELVETIA GE
NEVE 90, nationale tentoonstelling. 
Palexpo. Inlichtingen: Helvetia Geneve 
90, Postfach 2433, CH-1211 Geneve 2 
(Zwitserland). 
8 en 9 september: 
Antwerpen (België). THEMAP-
HILA 25, tentoonstelling georgani
seerd door de Belgische Vereniging 
voor Thematische Filatelie. Feestzaal 

Harmonie, Mechelsesteenweg 216. 
Voorverkoop emissie-'Natuur' (vis
sen); bijzonder stempel. Openingstij
den: van 10 tot 17 uur. Inlichtingen: 
M. Pans, Voorjaarsstraat 24, B-2610 
Wilrijk (België). 
14 tot en met 16 september 
Rotterdam. Tentoonstelling '85 jaar 
Philatelistenclub Rotterdam'. 111 ka
ders et materiaal van leden en PTT Mu
seum, Catalogus, jubileumboek, han-
delarenstands. Historisch Museum 
Rotterdam, K. Hoogstraat 31. Inlich
tingen: J. Vellekoop, Pres. Steinstraat 
21, 2312 ZP Leiden. 
6 en 7 oktober: 
Zutphen. Propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van 'Zutphen 800 jaar 
stad', georganiseerd door de filatelis
tenvereniging De Globe (afdeling Zut
phen). Buitensociëteit van De Hanze
hof, Coehoornsingel 1. Ca. 76 kaders. 
Openingstijden; op beide dagen van 
10-17 uur. Inlichtingen: G.J.L. Uiden, 
Van Essenstraat 37, 7203 DJ Zutphen. 
7 tot en met 14 oktober: 
Santa Maria da Feira (Portugal). IBE-
ROAMERICANA 90, tentoonstelling 
met deelname van Spanje, Portugal en 
landen in Afrika en Amerika die histori-

sehe bindingen hebben met het Ibe
risch schiereiland. Inlichtingen: Co-
missariade Geral da Iberoamericana, 
Avenida Rodrigues de Freitas 11,4300 
Porto (Portugal). 
12 en 13 oktober: 
Drachten. DRACHTEN 90, tentoon
stelling (categorie 2) georganiseerd ter 
gelegenheid van het 35-jarig bestaan 
van de postzegelvereniging Drachten 
en de Dag van de postzegel 1990. 
Grote foyer van cultuurcentrum De 
Lawei; aantal kaders ca. 250. Inlichtin
gen: Tentoonstellingscommissie, 
Postbus 497, 9200 AL Drachten, tele
foon 05120-14695. 
Soest. Tentoonstelling ter gelegenheid 
van de Dag van de Postzegel 1990. 
Aula van het Griftland-College, Noor
derweg 79. Circa 200 kaders. Speciaal 
PTT-stempel. Openingstijden; op 12/ 
lOvan 19tot22uurenop13/10van 
10 tot 17 uur. Inlichtingen: C. Kuijk, 
Heideweg 56, 3768 BC Soest, telefoon 
02155-16063. 
13 oktober: 
Vlissingen 'Vlissingen 90', tentoon
stelling ter gelegenheid van de Dag van 
de Postzegel 1990. Brouwenaarstraat 
2, 4382 LK Vlissingen. Openingstij
den: van 10tot17uur. 
13 en 14 oktober: 
Amsterdam. Tentoonstelling (catego
rie 3) ter gelegenheid van de Dag van 

de Postzegel 1990. Gebouw 'Neder
land', Delflandlaan hoek Schipluiden-
laan. Openingstijden: op 13/10 van 10 
tot 17 uur en op 14/10 van 10 tot 16 
uur. Toegang en catalogus gratis. 
Ewijk. 'Rivierenland II', tentoonstel
ling ter gelegenheid van de Dag van de 
Postzegel 1990. Openingstijden: op 
13/10 van 11 tot 20 uuren op 14/10 
van10tot16uur. Entree en catalogus 
gratis. Aparte ruilzaal plus activiteiten 
voor de jeugd. Dia- en/of filmvoorstel
lingen van filatelistische onderwerpen. 
Meerssen. LIMPHILEX XXI/MERGEL-
LAND, tentoonstelling (categorie 3) 
georganiseerd door filatelistenvereni
ging 't Faktuurke-Mergelland. Scho
lengemeenschap Stella Maris, Veen-
weg 2. Gelegenheidsstempel PTT 
Post. Openingstijden: op 13/10 van 
12-19 uur en op 14/10 van 10-17 uur. 
Secretariaat: L. Wyckmans, Postbus 
31, 6343 ZG Klimmen, telefoon 045-
752120. Inschrijving sluit op 30 juni 
1990. 
Rosmalen. HERT0GP0ST90, vereni
gingstentoonstelling (categorie 3) ge
organiseerd door de 's-Hertogenbos-
sche Filatelisten Vereniging. De Kente
ring, Dorpsstraat 54. Openingstijden; 
op 13/10 van 11 tot 22 uuren op 14/ 
10 van 10 tot 16 uur. Inlichtingen: 
G.C. van Dijk-de Pater, Derde Donk 
37, 5233 XD 's-Hertogenbosch. Aan
melding: voor niet-leden van de ver
eniging na 1 mei 1990. 
Rotterdam. Dag van de Postzegel 
1990. Expeditieknooppunt PTT (voor
malig hoofdpostkantoor), achtste 
etage, Delftseplein 31-33 Rotterdam. 
Openingstijden: op 13/10 van 10 tot 18 
uur en op 14/10 van 10 tot 16 uur. 
Entree gratis, catalogus ƒ 1.-. 
Zoetermeer. POSTEX 90, tentoonstel
ling (categorie 3) georganiseerd door 
de afdeling Zoetermeer van de I.V. 
Philatelica. Prins Willem Alexander 
Centrum, Oostwaarts 23. Openingstij
den: op 13/10 van 8.30 tot 22 uuren 
op 14/10 van 8.30 tot 17 uur. Inlich
tingen: P.A. v.d. Tuin, Gruttostraat 
59, 2665ELBIeiswijk. 
18,19 en 20 oktober: 
Oud-Beijerland. Tentoonstelling (ca
tegorie 2) ter gelegenheid van het der
tigjarig bestaan van de I.V. Philatelica 
afdeling Oud-Beijerland e.o. Christe
lijke Scholengemeenschap 'Willem van 
Oranje', Rondweg. Openingstijden: op 
18/10 van 17.30 tot 23.00 uur, op 19/ 
10 van 10.00 tot 22.30 uur en op 20/ 
10 van 10.00 tot 16.00 uur. Secretari
aat: J.G. Westerbeek, Tj. Hiddesplant-
soen 25, 3262 EL Oud-Beijertand. 
Aanmelding sluit op 31 juli a. s. 
19 tot en met 25 oktober: 
Varna (Bulgarije). OLYMPHILEX 90, 
vierde internationale tentoonstelling 
voor Olympische en Sportfilatelie. Fes-

tivalcomplex L. Zhivkova, Varna. In
lichtingen: Bulgaria, Boulevard G. 
Traykov15,1421 Sofia (Bulgarije). 
3 en 4 november 
Luchthaven Schiphol. Dag van de Ae-
rofilatelie 1990, tentoonstelling geor
ganiseerd door de Nederlandse Vereni
ging van Aero-Philatelisten 'De 
Vliegende Hollander'. De Zonneruiter, 
Schiphol. Speciaal PTT-stempel. In
formatie: J.D.H, van As, Dintel 22, 
2991 RC Barendrecht. 
9 en 10 november: 
Nieuwegein. Jubileumtentoonstelling 
(categorie 3) ter gelegenheid van het 
twintigjarig bestaan van Postzegelver
eniging De Postkoets. Theater 'De 
Kom', Passage 100 (Cityplaza). Ope
ningstijden: 9/11 van 13.30 tot 22 uur 
en 10/11 van 9.30 tot 21 uur. Slui
tingsdatum: 1 juni ?990 (tentoonstel
ling met wedstrijdkarakter voor vereni
gingen in regio 11 e.o.). Inlichtingen: 
A.J.S. Vis, Tentwagendrift 3, 3436 AC 
Nieuwegein, telefoon 03402-35297. 

Riiilda|@n 
19 augustus: 
Berkel-Enschot. Zaal Het Raadhuis, 
Raadhuisstraat 54,10-14. Telefoon 
01612-6507. 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, Ruyter-
straat47,9.30-12.30. Telefoon 
04130-67786. 
25 augustus: 
Oldenzaal. De Zon, Bentheimerstraat 
1,10-17. Telefoon 05410-13640. 
1 september: 
Gouda. LOM-school De Regenboog, 
Scholenpad 4,14-16.30. Telefoon 
01829-4835. 
Lelystad. De Meerkoet, Polderdreef 
13,10-15.30. Telefoon 03200-28107. 
Zandvoort. Gemeenschapshuis, Louis 
Davidsstraat, 10-16. Telefoon 02507-
16456. 
2 september: 
Essen (West-Duitsland). Saalbau Es
sen, Grote Zaal, Huyssenallee 53,10-

tSSEN , ; 

17. Inlichtingen (retourporto bijslui
ten): R. Schneider, Huttropstraße 54, 
D-4300 Essen (BRD). 
's-Hertogenbosch. Brabanthallen, 
Oude Engelenseweg 1,10-17. Tele
foon 05169-1190. 
8 september: 
Arnhem. Schouwburg, Koningsplein 
12,10-17. Telefoon 05169-1190. 
Doetinchem. Zaal Wildebeest, Rozen-
gaardseweg 1,10.30-15.30. Telefoon 
085-332635. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw, Beemster-
straat4,10-16. Telefoon 02503-
13929. 
Steenwijk. De Meenthe, Stationsplein 
1,10-16. Telefoon 05217-1462. 
9 september: 
Boxtel, 't Huiske, Rechterstraat 56, 
10.30-13. Telefoon 04116-73775. 
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Leuven (België). Foyer Cultureel Cen
trum, Koning Albertlaan 52, 9-17 Te
lefoon 09-3216230086 
Rotterdam. Groothandelsgebouw 
(Tollenszaal), Stationsplein 45), 10-
17 
15 september: 
Dieren. Aantekenstrookjes Ontmoe-
tingskerk, Adm Helfrictilaan, 10-15 
Telefoon 08330-20509 
Waddinxveen. Trefpunt, Stations
straat 18,13 30-17 Telefoon 01829-
4835 
Zeist. Zinzendorf-Mavo bij het Zeister 
Slot, 10-16 Telefoon 03404-54115 
(na 18 uur) 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, Molen-
straat4,10-16 Telefoon 05274-3110 
16 september: 
Berkel-Enschot. Zaal Het Raadhuis, 
Raadhuisstraat 54,10-14 Telefoon 
01612-26507 
's-Gravenliage. Bel Air Hotel, Joh de 
Wittlaan 30,10-17 Telefoon 05169-
1190 
Hengelo (Ov.). Clubgebouw HWU, 
Twekkelerweg 249,10-17 Telefoon 
074-430502 (na 18 uur) 
Sint-Niklaas (België). Poststukken 
Stadszalen, Leopold ll-laan, 9-17 
Inl Hogenakkerstraat 132, B-2700 
Sint-Niklaas 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, Ruyter-
straat47,9 30-12 30 Telefoon 
04130-67786 
IJmuiden. De Spil, Frans Halsstraat, 
10-17 Telefoon 02550-22310 
22 september: 
Amersfoort. Filatelistische Contact
groep Oost-Europa Amershof, Snouc-
kaertlaan 11,10-16 Inlichtingen 
Boomstede 424, 3608 BE Maarssen, 
telefoon 03465-72593 
Assen. Cafe-restaurant Marktzicht, 
Van Riebeeckstraat 7,10-16 30 Tele
foon 05905-2874 
Dordrecht. CJMV-gebouw, Burge
meester de Raadtsmgel 25,10-17 Te
lefoon 078-125869 
Leeuwarden. Frieslandhal, Helicon-
weg 46,10-17 Telefoon 05169-1190 
23 september: 
Eindhoven. Henriette Roelants Cen
trum, Corn Dankertsstraat2,10-16 
29 september: 
Bodegraven. Parochiehuis, Oud-Bo-
degraafseweg 17,10-17 Telefoon 
01726-13475 
Deventer. Wijkgebouw Hervormde 
Gemeente, Van Vlotenlaan, 10-17 Te
lefoon 05709-2074 
Groningen. Martinihal Centrum, 10-
17 Telefoon 050-271734 
Hoogvliet. Clubhuis De Rotonde, Max 
Havelaarweg 57,10 30-16 30 Tele
foon 01880-30889 
Schagen. Hotel De Roode Leeuw, 
Markt 15,10-17 Telefoon 02240-
12000 
Waalwijlt. De Meibloem, Antonius-
straat5,11-17 Telefoon 04160-
34244 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honigstraat 
3,10 30-15 30 Telefoon 08360-
29241 
Zwolle. Jubal, Jufferenwal 24,10-
16 30 Telefoon 038-216493 
30 september: 
Lichtenvoorde. St Franciscusschool, 
Pastoor Sanderstraat, 10-17 Telefoon 
05443-72774 
6 oktober: 
Alphen aan den Rijn. Gebouw Nabii, 
Van Lennepstraat, 10-17 
Badhoevedorp. Karavanserai, Roer
dompstraat 17, 10-16 Telefoon 
02968-93133 
Gouda. LOM-school De Regenboog, 
Scholenpad 4,14-16 30 Telefoon 
01829-4835 

Groningen. HetVinkhuys, Diamant
laan 10-17 Telefoon 050-346790 
Lelystad. De Meerkoet, Polderdreef 
13,10-1530 Telefoon03200-28107 
Mijdrecht. De Meijert, dr J v d 
Haarlaan 6,10-17 Telefoon 02979-
83318 
Velp. Aantekenstrookjes Hotel Velp, 
President Kennedylaan 102,10-17 
Telefoon 08330-20509 
7 oktober: 
Amsterdam. Novotel, Europaboule
vard 10,10-17 Telefoon 05169-1190 
12 oktober: 
Soest. Aula Gnftland-College, Noor
derweg 79 Telefoon 02155-16063 
13 oktober: 
Doetinchem. Zaal Wildebeest, Rozen-
gaardseweg 1,10 30-15 30 Telefoon 
085-332635 
Drachten. Foyer Cultureel Centrum De 
Lawei, 10-16 30 Telefoon 05130-
88296 (na 18 uur) 
Geldermalsen. Motiefgroep Schaakfi-
latelie Ons Huis, Herman Kuykstraat 
11,11 30-17 
Hoofddorp. ANBO-gebouw, Beemster-
straat4,10-16 Telefoon02503-
13929 
Soest. Aula Gnftland-College, Noor
derweg 79 Telefoon 02155-16063 
Zeist. Zinzendorf-Mavo bi| het Zeister 
Slot, 10-16 Telefoon 03404-54115 
(na 18 uur) 
14 oktober: 
Boxtel, 't Huiske, Rechterstraat 56, 
10 30-13 Telefoon 04116-73775 

Veilingen 
22 september: 
Vlaardingen. Boekenland bv (litera-
tuurveilmg) Catalogus Postbus 500, 
3130 AM Vlaardingen, telefoon 010-
4355641 
10 november: 
's-Gravenhage. A A van der Mei| Vei
lingen, Ant Duyckstraat38, 2582TL 
'S-Gravenhage (kantoor) Telefoon 
070-3556840 

Nederland 
5 september 1990: 
Honderd jaar Oranievrouwen op de 
froon, waarde 150 cent 
9 oktober 1990: 
Invoering Landelijk Alarmnummer 06-
/ 7, waarde 65 cent 
7 november 1990: 
Kinderpostzegels (thema 'kind en 
hobby'), waarden 55-1-25, 65+35 en 
75-H35 cent Velletje eenmaal 
55-1-25, tweemaal 65-1-35 en twee
maal 75-1-35 cent 
22 januari 1991: 
Milieuserie, waarden 55, 65 en 
75 cent 
25februari1991: 
Herdenking februaristaking 1941, 
waarde 75 cent 
11 maart 1991: 
Viering zilveren huwelijksfeest konin
gin Beatrix en prins Claus, twee maal 
75 cent 
16 april 1991: 
Zomerpostzegels, waarden nog met 
bekend Boekje samenstelling nog 
met bekend 
15mei1991: 
Honderd /aar Philips en 75 jaar Neder
lands Normalisatie Instituut, waarden 
55, 65 en 75 cent 
11iuni1991: 
Europazegels {\\\emd. 'Europa in de 
ruimte'), waarden 55 en 75 cent 

9 Juli 1991: 
75 jaar Vierdaagse van Nijmegen, 
waarde 75 cent 
3 september 1991: 
Nederlandse Nobelprijswinnaars, 
waarden 55, 65 en 75 cent 
1 oktober 1991: 
Bibliotheekwerk, waarden 65 en 
75 cent 
6 november 1991: 
Kinderpostzegels (thema 'buiten spe
len'), waarden 55-1-25, 65-1-35 en 
75H-35 cent Velletje eenmaal 
55-1-25, tweemaal 65-1-35 en twee
maal 75H-35 cent 

Aruba 
25 juin 990: 
Solidariteitszegels; 55-H25 en 
100H-50 cent 
12 september 1990: 
Archeologische vondsten, 45,60 en 
100 cent 
24 oktober 1990: 
Kinderzegels, 45-1-20, 60-1-30 en 
100+50 cent 

Nederlandse Antillen 
8 augustus 1990: 
Serie verdienstelijke personen (litera
tuur), 40,60, 80 en 150 cent 
4 september 1990: 
Honderd jaar Oranjevrouwen, vier ze
gels, waarden nog met bekend 
31 oktober 1990: 
Kinderzegels, 60+20, 70+30 en 
125+45 cent 
5 december 1990 
Kortingzegels (verlaagd tarief, uitslui
tend van kracht in de maand decem
ber), 30 en 100 cent 
16 januari 1991: 
Standaardzegel, waarde NAfl 20 -
20 februari 1991: 
Faunazegels, viaaróen 10,40,55,75 
en 100 cent 
13 maart 1991: 
Postzegelboekje (thema 'Wensen'), 
samenstelling met bekend 
1 april 1991: 
Sociale en culturele zorg, waarden 
30+10, 65+25 en 155+55 cent 
75 jaar Landslaboratorium, waarden 
65 en 90 cent 
19 juni 1991: 
Vuurtorens, waarden 30, 70 en 
115 cent 
1 juli 1991: 
Luchtpostblad, waarde met bekend 
31 oktober 1991: 
Kinderzegels, zes waarden, nadere ge
gevens met bekend 
2 december 1991: 
Kortingzegels (verlaagd tarief, uitslui
tend van kracht in de maand decem
ber), waarden 30 en 100 cent 
16 december 1991: 
Jubileum Maduro & Curiels Bank nv, 
waarden 15 en 155 cent 

Suriname 
9 augustus 1990: 
100 jaar Javaanse immigranten, drie 
zegels, waarden met bekend 
5 september 1990: 
Surinaamse flora, dnehoekszegels, 
2 x 3 5 , 2 x 6 0 , 2 x 1 0 5 , 2 x 1 1 0 , 
2x120 en 2x250 cent 
10 oktober 1990: 
500 jaar ontdekking van Amerika, 60 
en 110 cent 
100 jaar Organisatie van Amerikaanse 
Staten (OAS), een zegel van 110 cent 
21 november 1990: 
15 jaar onafhankelijkheid van Surina

megeis, 60,110 en 120 cent, velletje 
met de waarden 60 en 120 cent 
4 december 1990: 
/Cmcfe/zeffe/s, drie zegels 60+30, 
105+50 cent en 110+50 cent 

Het Nederlandse 
PTT-museum 
Zeestraat 82,2518 AD 's-Graven
hage, telefoon 070-3624531. 
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 hel 
berichtenverkeer van verleden naar 
toekomst. 

Diapresentaties 
- De vormgeving van de Nederlandse 

postzegel 
- De wereld m het klem 
Exposities 
- Bijzondere emissies 150 jaar post

zegels, mim-expositie ter gelegen
heid van de honderdvijftigste ver
jaardag van de Penny Black Nog tot 
en met 31 december 1990. 

- Vincent van Gogh, mim-tentoonstel-
ling m het kader van hetVan-Gogh-
jaar rond de Nederlandse Van-
Goghzegels uit 1940,1954 en 
1990 Nog tot 1 september a.s. 

- Expositie 'Verboden benchten', ten
toonstelling over het illegale com
municatienet van het georgani
seerde geheime verzet tijdens de 
Tweede Wereldoorlog Te zien zijn 
o a de zogenaamde Spionnageze-
gels type-Lebeau en de illegale uit
gifte 'Trots Nood en Dood' 1945 
van Livinus van de Bundt Nog tot 
en met 28 oktober 1990. 

- Keuze uit postwaardestukken Ne
derland, penode 1881-1976 

- 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 

- Gespecialiseerde verzameling Ne-
derlands-lndie 1933/34-1940, et-
singnummers 1-171 

- Collectie G Buys postwaardestuk
ken Nederlands-Indie, Sunname en 
Curagaototca 1912 Ongebruikt 
en gebruikt matenaal, gespeciali
seerd naar druk, papier en afstem
peling 

- Collectie C D Ricardo Japanse be
zetting Sumatra 1942-1945, alge
meen. Oostkust, Atjeh en Tapa-
noeli 

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

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

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

- 1001 postzegels 
De postzegels van de werelddelen 
Europa, Amerika en Azie tot en met 
Hong Kong De postzegels van de 
Verenigde Naties 
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Nederlandse 
stempels 
Gelegenheidsstempels 

1 tot en met 6 juli: 
Amsterdam bijzonder stempel 'Amster
dam XIth Congress Amsterdam 1 6 juli 
1990 lUPHAR 1990' 

3 juli: 
'sGravenhage eerstedagstempel VOC
en Sailzegels (uitsluitend op NVPHenve
loppen) 
5 juli  eind september: 
Luchthaven Schiphol bijzonder stempel 
'AmsterdamLonden 5 juli 1920/Schiphol 
5 juli 1990/70 jaar luchtpost' Te stempe
len correspondentie zenden aan het 
hoofdpostkantoor AmsterdamZuidoost 
(adres zie kader) onder vermelding van 
'stempel 70 jaar luchtpost' 

A XlthlUPHAR 
M Congress 
S Amsterdam 
T 1 6juli199I 
E 
R 
D 
A 
M 

I 
U 
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1990 
;." 

70 jaar luchtpost 

14 tot en met 25 juli: 
Assen bijzonder stempel 'Wereldspelen 
voor gehandicapten/Assen 1425 juli 1990' 
17 tot en met 20 juli: 
Nijmegen bijzonder stempel '74e 
Vierdaagse KNBLO/Nijmegen 1720 juli 
1990 

(O 
• 

m 
c 
ia 
c 

c 
U) 

S A I L : 9 Q 

o 

E 
CD 

■a 
 £ 

in 
E 
ra 

Q).^74e4DAAGSE g 

z 17 20 JULI 1990 "^ 

9 tot en met 14 augustus: 
Amsterdam bijzonder stempel 'Sail 90 9
14 augustus Amsterdam 1990' 

Bijzondere stempelvlaggen 

2 tot en met 21 juli: 
Arnhem, 'sGravenhage en 'sHertogen
bosch stempelvlag 'Wandelsportorgani
satie KNBLO Nijmegen/74e Vierdaagse' 

WANDELSPORTORCANISATIE 

" ^ X KNBLO 
NIJMEGEN l\fi » erdaagse 

23 juli tot en met 24 augustus: 
Leeuwarden stempelvlag 'Monument van 
de maand augustus/De Slachtedijk' Te 
stempelen correspondentie zenden aan 
het EKP Leeuwarden (adres zie kader) 
onder vermelding van 'stempelvlag Monu
ment van de maand' 

Monument van de Maand 

H ^ ^ H augustus 

I De Slachtedijk 

HE LIGDOMSVAART 
HAASTRCHT 1^90 

3AUL. T M SEP' 

30 juli tot en met 25 augustus: 
Sittard stempelvlag 'Heiligdomsvaart 
Maastricht 1990 23 aug t/m 2 sept' Te 
stempelen correspondentie zenden aan 
het EKP Sittard (adres zie kader) onder 
vermelding van 'stempel Heiligdoms
vaart' 
27 augustus tot en met 22 september: 
Amsterdam, Arnhem, 'sGravenhage, 
Haarlem, 'sHertogenbosch, Roosendaal, 
Rotterdam, Sittard, Utrechten Zwolle 
stempelvlag 'De nng is rond/Ringweg om 
Amsterdam/september 19901' Te stem
pelen correspondentie zenden aan de 
desbetreffende kantoren (adressen zie 
kader) onder vermelding van 'stempelvlag 
De nng is rond' 

DE RIMG IS 

Ringweg om Amsterdam 
september 1990' 

i i r # '• 
9 9 0 

Jaar van de 
Alfabetisenng 

Amsterdam, Arnhem, 'sGravenhage, 
Groningen, Haarlem, 'sHertogenbosch, 
Leeuwarden, Roosendaal, Rotterdam, Sit
tard, Utrecht en Zwolle stempelvlag '1990 
Jaar van de alfabetisenng' Te stempelen 
correspondentie zenden aan de ge
noemde kantoren (adressen zie kader) 
onder vermelding van 'stempelvlag 'Alfa
betisering 
27 augustus tot en met 14 september: 
Leiden stempelvlag 'Fietsen met PTT
Post Leiden/Derde zaterdag in septem
ber' Te stempelen correspondentie zen; 
den aan het hoofdpostkantoor Leiden 
(adres zie kader) onder vermelding van 
'stempelvlag Fietsen met PTT Post' 

m\ o 

Ballonvaartstempels ' I 6 ^ 

16juli: 
De Bilt ballonvaartstempel 'Ballonvaart 
aktie Fonds Zomerpostzegels/De Bilt 16 
juli1990' 

Automaatstroken 

2 juli: 
Amsterdam C Singel eerste dag van in
gebruikneming van een Klussendorffran
keerautomaat van het type Stamp Center 
631. 

Bijzondere vluchtstempels 

4 juli: 
Stempel ter gelegenheid van de eerste 
KLMlijnvlucht AmsterdamDresden 
(DDR) 

EERSTE KLM LIJNVLUCHT 
'AMSTERDAM 

Filatelieloketstempels 

2 juli: 
Amsterdam C Singel (Paleis op de Dam) 
3 juli: 
Vriezenveen (oude postkantoor) 
4 augustus: 
Lochem (oude gemeentehuis) 

Amsterdam 
2 VII9009 

Vriezenveen 
3VII90 09 

' / , 
' ' e l . evo ' 

Lochern 
Ulli 90 09 

Loketfrankeermachines 

22 juni: 
Amsterdam N Z Voorburgwal laatste dag 
van gebruik van de loketfrankeermachi
nes FM5002, FM5003 en FM5026 
2 juli: 
Amsterdam G Singel eerste dag van ge
bruik van de loketfrankeermachines 
FM5002, FM5003 en FM5026 
16juli: 
GoudaRonsseweg eerste dag van ge
bruik van de loketfrankeermachine 
FM5180 

Stempelnieuws 

Het late tijdstip waarop wij informatie van 
PTT Post ontvangen maakt het vaak on
mogelijk u tijdig op de hoogte te stellen 
van nieuwe stempels 
Een abonnement op 'Stempelnieuws' kan 
dat probleem ondervangen 'Stempel
nieuws' IS een publikatie van PTT Post Fi
latelie, Postbus 30051,9700 RN Gronin
gen 

Adressen van EKP's regiokantoren en 
andere PTTkantoren zijn te vinden op 
bladzijde 487 
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Handboeken, studies 
en catalogi 
De zegels van Portugal, de Azo
ren, Angra, Funchal, Horta, Ma
deira, Ponta Delgada en Macao 
worden beknopt maar overzichte
lijk gepresenteerd in Selos de 
Portugal, Continental e Insular, e 
de Macau, een publikatie van de 
Portugese handelsfirma Eladio de 
Santos. De catalogus is in boek
druk uitgevoerd, hetgeen duide
lijke teksten en wat minder duide
lijke illustraties oplevert Handig is 
het trefwoordenregister, dat ech
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ter niet naar catalogusnummers, 
maar naar het jaar van uitgifte ver

wijst. Enigszins verwarrend is de 
behandeling van de zegels van de 
Azoren en Madeira: de klassieke 
emissies worden apart vermeld, 
maar de moderne uitgiften van 
deze eilanden (vanaf 1980) staan 
tussen die van het moederland 
Portugal. 

Van het Nederlandse computer
programma Stamp Collector, dat 
geschikt is voor computers die ge
bruik maken van het MS/DOS ope
rating system, is een nieuwe, ge
heel herziene versie verschenen. 
Opvallend verschil met de vorige 
editie van dit programma is de 
vergrote flexibiliteit. Zo kan de ge
bruiker nu net zoveel zegels toe
voegen als hij of zij wenst. Boven
dien is het gebruik niet langer be
perkt tot zegels van Nederland; het 
IS mogelijk per land aparte disket
tes te maken Het jaarlijks aan
schaffen van zogenoemde updates 
(aanvullingen op de vorige versie) 
IS niet langer nodig, de gebruiker 
kan nu zelf de nieuwe zegels toe
voegen en ook de catalogusnote
ringen aanpassen Een verdere 
uitbreiding is het opnemen van 
een derde cataloguskolom, zodat 
noteringen voor gebruikt, postfris 
en zonder gom mogelijk zijn Bij
zonder plezierig is ook dat het pro
gramma nu wordt geleverd met 

een handzame, 34 pagina's tel
lende handleiding, die de gebrui
ker stap voor stap vertelt wat 
Stamp Collector V.a.n. 

Vier jaar na het verschijnen van de 
derde druk is nu de vierde editie 
van Michel's GanzsachenKatalog 
Europa West uitgekomen. De in
houd is veel ruimer dan de aandui
ding 'Europa West' wellicht doet 
vermoeden. In feite omvat de ca
talogus geheel Europa, met uit
zondering van het Oostblok. Door 
de vele nieuwe uitgiften, maar ook 
door uitvoeriger bewerking van 
onder andere Cyprus en Ierland, is 
de omvang met ruim zestig blad
zijden toegenomen De prijzen die 
in de catalogus worden vermeld 
zijn ten opzichte van de vorige 
druk aangepast, hetgeen niet weg
neemt dat de prijzen voor post
waardestukken van ons land lager 
liggen  soms zelfs aanzienlijk 
lager  dan Geuzendam aan
geeft. (C. Stapel, Assen) 

In 1984 verscheen de tweede druk 
van Die Ganzsachen Irlands, een 
catalogus annex handboek over 
Ierse postwaardestukken De 
toenmalige editie werd gerecen
seerd in het maartnummer 1985 
van 'Philatelie' Sinds die tijd is 
het boekje aanzienlijk uitgebreid; 
het telt nu 145 bladzijden. Net als 
de vorige keer zijn ook nu de bij
behorende nummers van andere 
catalogi aangegeven: Michel, 
Feldman en Higgins & Gage. Ook 
worden de prijzen weer in Duitse 
marken, Ierse ponden en Ameri
kaanse dollars aangegeven. De 
tekst is volledig tweetalig  Duits 
en Engels  hetgeen het boekje 
gemakkelijk leesbaar maakt. 

(C. Stapel, Assen). 

De postwaardestukkencatalogus 
Ganzsachen Österreich, die van 
1981 dateert, heeft sinds enige 
tijd een supplement. 
Deze Nachtragem boekje van 
150 bladzijden op kunstdrukpa

pier, doetz'n naam eer aan: opge

nomen zijn verbeteringen, nieuwe 
vondsten en nieuwe uitgiften tot 
1988. Maar dat is niet alles: er 
worden ook aangepaste prijsnote

ringen en  heel interessant  re

cente veilingopbrengsten van goe

de stukken vermeld, dit alles met 
een verwijzing naar de nummers 
en bladzijden in het standaardwerk 
uit 1981. Ook de portotabellen zijn 
bijgewerkt. Achterin vinden we 
een vergelijking van de catalogus

nummers van Schneiderbauer, 
Michel en Ferchenbauer, en dat is 

handig. Overigens wordt niet al
leen Oostenrijk behandeld, maar 
ook LombardijeVenetië, de Le
vant, BosniëHerzegowina en 
veldpost uit de Eerste Wereldoor
log Als toegift is een uitgebreide 
catalogus Gelegenheitsganzsa
chen 18921938 opgenomen. 
De vermelde prijzen geven over 
het algemeen een goed beeld van 
de huidige stand van zaken (Cr) 

De neerslag van een indrukwek
kende hoeveelheid research is te 
vinden in Nederlandse hang
brievenbussen, de tiende afleve
ring van een serie publikaties, uit
gegeven door de Stichting Charles 
Beltjens te Sittard. De auteur van 
dit boekje, de heer F S J G Her
mse, schetst op uitvoerige, maar 
heldere wijze de ontwikkeling en 
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fabricage van onze hangbrieven
bussen. Aandacht wordt besteed 
aan houten en ijzeren exemplaren, 
maar ook aan het kunststoftijd
perk. Het boekje is van een groot 
aantal verhelderende illustraties 
voorzien. Verder zijn een bijzonder 
uitgebreide literatuuropgave en 
enkele relevante bijlagen opgeno
men. 

In de jaargang 1985 van 'Philate

lie' werd op bladzijde 104 het eer

ste deel besproken van de Catalog 
of the 20th Century Stamped En

velopes and Wrappers of the Uni

ted States. Dit jaar verscheen het 
tweede deel van dit handboek. Het 
is, net als deel 1, een indrukwek

kend werk met ontzaglijk veel ge

gevens. Een commissie van de 
United Postal Stationery Society 
(de Amerikaanse zustervereniging 
van Po & Po) die onder voorzit

terschap stond van Austin P. Hal

ler heeft er jaren aan gewerkt. Het 
resultaat is een boek van bijna vijf

honderd bladzijden. Ook de lucht

postbladen worden behandeld 

dat is wel een erg ruime uitleg van 
het begrip envelop . Uiteraard 
zijn er veel afbeeldingen opgeno

men. De grote blikvanger wordt 
gevormd door de 64 bladzijden die 
de ruim 190 variëteiten van de 2 
cent Washingtonenvelop uit 1904 
beschrijven. De conclusie van 
deze beknopte recensie kan de

zelfde zijn als die in 1985: een on

misbaar boek voor de belangstel

lende verzamelaar! (C.Stapel) 

Vorig jaar verscheen het eerste 
deel van de Katalog der Deut
schen Luftpost van Erich Haberer, 
dat de eerste vluchten van 1919
1927 bevat. Nu is deel 2 uitgeko
men met de eerste vluchten in de 
periode 19281943, dat wil zeg
gen tot het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. Dit deel geeft bo
vendien een alfabetische lijst van 
alle vluchten uit beide delen, dus 
van 19191943. 'Alfabetisch' wil 
in dit geval zeggen, gerangschikt 
naar de plaats van vertrek. Dit is 
voor de verzamelaar van belang 
om te weten welke eerste vluchten 
er van een bepaalde stad zijn. 

(C. Stapel) 

In het voorwoord van de nieuwe 
Michel BriefmarkenKatalog 
Deutschland wordt er met klem 
op gewezen dat de volgende editie 
misschien spectaculaire prijsver
hogingen te zien zal geven. De re
dactie heeft het dan in het bijzon
der over de vroege emissies van 
de Duitse Democratische Repu
bliek, die in bescheiden oplagen 
werden gedrukt. Met de hereni
ging van de beide Duitslanden in, 
het verschiet zal het (binnenkort 
afgesloten) verzamelgebied 'DDR' 
ongetwijfeld een flinke impuls krij
gen, zodat de voorspelling van Mi
chel best eens zou kunnen uitko
men. Bij deze editie van de Duits
landcatalogus van Michel passen 
weer de gebruikelijke adjectieven' 
overzichtelijk, volledig, betrouw
baar en smaakvol. 

Ki#ritiLB 
Deiitschbnd 1 » t 1 

Met de opzienbarende ontwikke

lingen in OostEuropa zou je ver

wachten dat een catalogus zoals 

Doe uw medeverzamelaars een 
plezier en frankeer filatelistisch 
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de nieuwe Michel Europa-Katalog 
Ost opwindende lectuur vormt. 
Dat is echter niet zo, in ieder geval 
niet in die mate waarin sommige 
verzamelaars dat wellicht zouden 
wensen. De redactie meldt wel dat 
er een toegenomen belangstelling 
bestaat voor zegels van de Balti
sche staten (Estland, Letland, Li
touwen). Zat er vroeger nauwe
lijks 'handel' in deze emissies, nu 
wisselen de zegels heel wat ge
makkelijker van eigenaar. Ook 
voor de zegels van de Sovjetunie 
heeft men kennelijk wat meer oog 
gekregen; veel van de noteringen 
voor emissie tot 1980 moesten in 
gunstige zin worden bijgesteld. 

In de serie Neue Schriftenreihe der 
Poststempelgilde 'Rhein-Donau' 
kwam onlangs het tweede deel 
van de publikatie Die Pliilatelisti-
sche NATO-Studie uit. Werd in 
het eerste deel de geschiedenis 
van de NAVO en de civiele kant 
van het bondgenootschap onder 
de loep genomen, ditmaal wordt 
aandacht besteed aan de militaire 
structuur. Zowel geschiedkundige 
als organisatorische aspecten ko
men aan de orde. Ter illustratie 
dienen niet slechts schema's en 
foto's, maar ook - en vooral - fila-
telistisch materiaal. 

Toen de auteur George van den 
Hurk zich in 1976 begon te ver
diepen in de postale gevolgen van 
de schermutselingen in Angola en 
langs de Namibische grens waren 
de vijandelijkheden daar volop aan 
de gang; het was bovendien het 
jaar waarin de bevolking van het 
Zuidafrikaanse Soweto in opstand 
kwam. 

Van den Hurk besloot zijn verza
meling Zuid-Afrika uit te breiden 
met een gedeelte, gewijd aan 
grensoverschrijdend postverkeer. 
Als een resultaat daarvan is nu zijn 
publikatie Border Mail versche
nen, waarin de postale sporen die 
de oorlog in Angola en Namibië 
hebben achtergelaten worden be
schreven. Het is een eenvoudig 
uitgevoerd, maar bijzonder boei
end boekwerk geworden, dat tal 
van relevante onderwerpen be
strijkt: de onafhankelijkheidsoor

log in Angola, de operatie Savan
nah (die Zuidafrikaanse steun aan 
de UNITA behelsde), de veldpost
activiteiten langs de grens en nog 
veel meer. Border Mail \s een 
mooi voorbeeld van de wijze 
waarop een als 'privé-hobby' be
gonnen studie materiaal kan leve
ren waaraan andere filatelisten 
plezier kunnen beleven. 

Hoe moet een rondzendboekje 
worden samengesteld? Wie het 
antwoord op die vraag wil weten 
moet er vijf gulden aan wagen en 
de brochure Rondzending bestel
len. De publikatie is heeft de vorm 
van een (denkbeeldig) rondzend
boekje en dat is een aardige 
vondst. Het boekje geeft aan de 
hand van voorbeelden aan hoe het 
moet en hoe het beslist niet moet. 

Ontevredenheid over het be
staande gebrek aan informatie in
spireerde de heer K.H. Jung tot 
het samenstellen van een studie 
over Ottomaanse postkantoren. 
Het nu verschenen eerste deel van 
Ottoman Postoffices is er het re
sultaat van. Met het publiceren 
van zijn studieresultaten wil Jung 
de beginnende verzamelaar stimu
leren zich in Ottomaanse zegels en 
stempels te verdiepen. Dat het 
hem ernst is mag blijken uit zijn 
ambitieuze plan om in de ko
mende jaren nog eens vier delen 
te publiceren: Europa, Turkije, de 
eilanden en Afrika/Azië. Ottoman 
Postoffices bevat een schat aan 
informatie, vaak ondergebracht in 
overzichtelijke tabellen. 

Homoseksualiteit als postzegel
thema bestaat nog niet, zo meldt 
Foerster Verlag uit Berlijn op de 
omslag van Homophilatelie. Het 
gaat om een brochure die een 
overzicht bevat van postzegels die 

Een voorbeeld van de 'humor' m het boekje 
Homophilatelie 

zich lenen voor een schwule inter
pretatie. Dubbelzinnigheid troef 
dus in dit meestal melige en hier 
en daar ook wel amusante boekje. 
Voordeliefhebber(?). 

Ter gelegenheid van het honderd-
vijftigjarig bestaan van de Penny 
Black weiü de Great Britain Con
cise Stamp Catalogue van Stan
ley Gibbons van een fraaie gouden 
opdruk voorzien. De Conc/se biedt 
meer informatie dan te vinden is 
de populaire Commonwealth-caia-
logus: omgekeerde watermerken, 
boekjes, specimen-opdrukken, 
eerstedagenveloppen enzovoort. 
De noteringen moesten bieren 
daar ingrijpend worden aange
past; vooral bij bepaalde zegels uit 
de emissie-Machin was dat het 
geval. De zegels die Groot-Brittan-
nië In de afgelopen vijf jaar uitgaf 
laten ook een stijgende lijn zien. 

Selos de Portugal, Continental e Insu
lar, e de Macau; 216 pp.; formaat 
15x20 cm.; zw/art/wit illustraties. Uit
gegeven door Eladio de Santos, Rua 
Bernardo Lima 27,1100 Lissabon 
(Portugal). Verkrijgbaar bij de uitge
ver; prijs onbekend. 

Stamp Collector, computerprogramma 
op 5VA" diskette, geschikt voor IBM-
machines en compatibelen. Handlei
ding: 34 pp. Uitgegeven door Utrecht 
Software, Gansstraat 65,3582 EC 
Utrecht, tel. 030-522042. Verkrijgbaar 
door overmaking van ƒ 99.- op reke
ningnummer 38.42.61.566 van de Ra
bobank Utrecht (gironummer van de 
bank: 254134). 

MIctiel Ganzsachen-Katalog Europa 
West 1990; 688 bladzijden; geïll. Uit
gegeven door Schw/aneberger Verlag 
te München (West-Duitsland). Ver
krijgbaar bi| P.W. Meinhardt, Bleyen-
burg5, 2511 VC Den Haag. Prijs 
ƒ106.-. 

Die Ganzsachen Irlands - Katalog und 
Handbuch 1990door Otto Jung; 
twaalfde deel uit een serie, uitgegeven 
door de Forschungs- und Arbeitsge
meinschaft Irland e.V. (FAI). Verkrijg
baar bij UdoJarczynski, Ritter-Tuschl-
Straße 29, D-8359 Aldersbach 
(Bondsrepubliek Duitsland). Prijs DM 
17.-. 

Nachtrag zum Österreich-Ganzsachen 
Handbuch door F. Schneiderbauer; 
150 pp. Uitgegeven door Kresta-Wer-
bung, Kaiser Friedrichstraße 10, A-

3500 Krems/Donau (Oostenrijk). Prijs 
ÖS 295-

Nederlandse hangbrievenbussen, ont
wikkeling, ontwerpers, fabrikanten 
door F.S.J.G. Hermse; 138 pp.; geïll.; 
formaat 17x24 cm. Uitgegeven door 
de Stichting Charles Beltjens te Slt-
tard. Prijs: ƒ 25.- (excl. porto); vrijwel 
uitverkocht. Inlichtingen bij de auteur, 
telefoon 04490-16125 (na 18 u.). 

Catalog of the 20th Century Stamped 
Envelopes and Wrappers of the United 
States. Uitgegeven door en verkrijg
baar bij de United Postal Stationery 
Society, Central Office, Box 48, Red-
lands CA 92373 (Verenigde Staten). 
Prijs: losbladig $ 30.-, ingebonden 
$42.50. 

Katalog der Deutschen Luftpost - Er
stflüge 1928-1943 äoor Erich Haberer; 
88 pp.; formaat 15x21 cm. Verkrijg
baar bi) Werner Wiegand, Burgstraße 
8/2, D-7253 Renningen (Bondsrepu
bliek Duitsland). Priis 18.50 DM. 

Michel Briefmarken-Katalog Deutsch
land 1990/91; 660 pp.; geïll. (kleur); 
formaat 15x20 cm. Uitgegeven door 
Schv\/aneberger Verlag München. Ver
krijgbaar bij de erkende postzegelhan-
del. Prijs: ƒ 27.50. 

Michel Europa-Katalog Ost 1990/91; 
1584 pp.; geïll. (z/w); formaat 
15x20 cm. Uitgegeven door Schwane
berger Verlag München. Verkrijgbaar 
bij de erkende postzegelhandel. Prijs: 
ƒ 55.-. 

Die PhilatelistischeNATO-Studie Teil II 
door H.E. Vesper en W. Hauer; 
64 pp.; geïll. (z/w); formaat 
14.5x21 cm. Uitgegeven door het 
Poststempelgilde 'Rhein-Donau' e.V. 
Verkrijgbaar door overmaking van 
DM 15.- op Postgirokonto Dortmund 
80160-467 BLZ 44010046 ten name 
van Verlag NHB, Postfach 1951, D-
4770 Soest. 

Border Mall door George van den 
Hurk; 76 pp.; geïll. (z/w); formaat 
21x30 cm. Engelstalig. Uitgegeven 
door de auteur. Verkrijgbaar door 
overmaking van ƒ 30.- op rekening Hfl 
Q9-796.200.2 van de Swiss Bank Cor
poration, Bundesplatz 1, CH-Zug, ten 
name van G.J. van den Hurk. 

Rondzending; 16 pp.; geïll. (z/w); for
maat 16x12.5 cm. Uitgegeven door 
Het Postmerk, De Bilt/Bilthoven. Ver
krijgbaar bij W. Buis, Graaf Janlaan 
76, 3708 GP Zeist Prijs: ƒ 5.-. 

Ottoman Postoffices - Part I: Constan
tinople door K.H. Jmg; 30 pp.; ge\\\.; 
formaat 21x30 cm. Uitgegeven door 
en verkrijgbaar bij de auteur door over
making van ƒ 19.- op Postbankreke
ning 665612 ten name van K.H. Jung 
te Rotterdam. 

Homophilatelie - Der erste schwule 
Briefmarken-Comic door Volker Jans
sen; 96 pp.; geill. (z/w); formaat 
15x21 cm. Uitgegeven door Foerster 
Verlag Berlin, Postfach 100230, D-
lOOOBedijn(BRD). 

Great Britain Concise Stamp Catalo
gue; 256 pp.; geïll. (z/w); formaat 
16x21 cm. Uitgegeven door Stanley 
Gibbons Publications, Ringwood 
(Groot-Brittannie). Verkrijgbaar bij de 
erkende postzegelhandel. Prijs: 
ƒ 32.50. 
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Tweede i n t e r n a t i o n a l e sch r i f t e l i j ke 

Filatelistische 
literatuurveiling 
op 22 september 1990 

Ki jkdagen: 21 en 22 september 1990 
op ons kantoor: Galgkade 3, Vlaardingen 

De vei l ing omvat ruim 1000(!) kavels. 

Een belangri jk deel hiervan is afkomst ig 
uit de nalatenschap van 
de vorig jaar overleden Jan Dekker. 

Vraag de veil ingcatalogus aan bi j : 

IK>EKKNI.ANI> BV Postbus 500 
3130 A M Vlaardingen 
te le foon (010) 435 56 41 
te le fax (010) 435 00 56 

Inzenden voor de derde literatuurveiling is nog mogelijk tot 1 november 1990. 
Deze derde veiling zal gehouden voorden tijdens de Filateliebeurs 91. 

Met interessante kavels 
- Ie emissie Nederland 
- Japan 
- Collecties W.-Europa 
- Brieven Eng. koloniën 

etc. etc. 

POSTZEGELVEILING 

RunmonObv 
Provenierssingel 52 - Rotterdam - 3033 EIVI - Postbus 2859 - 3000 CW 
TEL. Nr.: 010-467 24 33 

Onze 15e veiling vindt 
plaats zaterdag 1 september 
in de „Doelen" Rotterdam 

iminmimiimiimim 

5rJ 

r|\Äj 'i ijtf \X?tJ I 
i i u m m w w w w w i 

MÉAMMMMÉfl 

Vraagt de gratis katalogus 
Postbus 2859, 
3000 CW Rotterdam 
Provenierssingel 52, 3033 EM 
Rotterdam (achterzijde CS.) 
tel. 010-4 67 24 33 
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OC- en Sailzegels herdenken 
roemruchte scheepvaarthistorie 
De maanden juli en augustus waren voor scheepvaart
liefhebbers hoogtijdagen. In juli verschenen twee zegels, 
waarvan er een gewijd is aan VOC-schepen. De andere heeft 
betrekking op Sa/7 90 Amsterdam, een manifestatie die vo
rige week werd gehouden. In het nu volgende artikel, ge
schreven door mevrouw N.Y. Roos-'t Hart uit Borculo, wor
den beide onderwerpen filatelistisch uitgediept. 

SAIL:90 
A M S T E R D A M 

9 .14 AUGUSTUS 1990 

QÖ9 Nederland ^ 

= HO 75 etc 
PB 11515 

1. Frankeermachinestempel van de Stichting Sail Amsterdam 

Van 9 tot en met 14 augustus 
was Amsterdam het reisdoel 
van vele zeilschepen, deels 
historisch, deels modern. Aan
leiding was Sail Amsterdam, 
een evenement dat elke vijf 
jaar wordt georganiseerd en 
dat dit jaar voor de vierde maal 
werd gehouden. Vlaggeschip 
van deze unieke manifestatie 
was een replica (exacte kopie) 
van de Amsterdam, een VOC-
schip dat op 26 januari 1749 
ten westen van het Engelse 
Hastings verloren ging. 
Ook filatelistisch gezien was 
Sail 90de moeite waard, want 
op 3 juli jl. gaf PTT Post twee 
bijzondere postzegels uit. De 
zegel van 65 cent laat de bouw 
van een VOC-schip zien, met 
daaronder het wrak van de 
Amsterdam Xe Hastings en het 
VOC-embleem (2). De zegel 
van 75 cent symboliseert de 
transformatie van het zeilschip 
uit het verleden naar de werke
lijkheid van nu (3). 

Parades en 
vuurwerk 
Het programma van Sail 90 
begon met de Parade of Sail 
over het Noordzeekanaal, 
waarbij verschillende soorten 
windjammers naar Amsterdam 
zeilden (4, 5 en 6). Er lagen 
tijdens Sa//honderden schepen, 
waaronder loggers, windjam
mers, kotters (7), platbodems 
(8) en ook stoomboten (9 
en 10) in alle soorten en maten 
op het Amsterdamse IJ. Het 
programma van Sail 90yer-
meldde verder een piereme-
goggeltocht, een parade van 
zelfgemaakte vaartuigen door 
de Amsterdamse grachten. 
Andere programma-onderde
len waren het admiraal-zeilen, 
een spiegelgevecht en het 

aquacorso, waaraan werd 
deelgenomen door met bloe
men opgetuigde stoomboten. 
Elke Sa//dag werd afgesloten 
met een spectaculair vuurwerk 
(11). 

Replica van de 
Amsterdam 
Een blijvende herinnering aan 
Sail 90 is het vlaggeschip Am
sterdam (12). Deze replica van 
het VOC-schip uit 1749 heeft 
Amsterdam als thuishaven en 
vormt een nieuwe trekpleister 
voor de hoofdstad. Het schip 
werd gebouwd aan de hand 
van een oud constructiemodel 
uit het Rijksmuseum. Het is 
42.5 meter lang, 56 meter 
hoog (gemeten van de kiel tot 
de top van de grote mast) en 
heeft een boegbeeld in de 
vorm van een leeuw zonder 
kroon (13). 
Er waren in een periode van 
vijf jaar zo'n 160.000 manuren 
nodig om de Amsterdam in het 
houthaventje achter het Cen
traal Station te bouwen. Het 
karwei werd door werkloze 
jongeren in het kader van een 
opleidingsproject geklaard. 

Roemloze 
geschiedenis 
De geschiedenis van de Am
sterdam, die in 1748 werd 
gebouwd en op 8 januari 
1749 met 333 personen aan 
boord van de rede van Texel 
vertrok, is maar kort en vrij 
roemloos. Storm dwong de ka
pitein, nadat het roer verloren 
was gegaan, onder de En
gelse kust voor anker te gaan. 
Het schip kon het niet lang 
houden en werd na drie dagen 

op het strand gezet; dat ge
beurde op 26 januari 1749. De 
Amsterdam zonk vervolgens 
weg in de modder en het zand. 
Er werd een aantal bergings
pogingen ondernomen, maar 
begin maart, toen de lading 
niet meer te bereiken was, 
werd besloten het schip als 
verloren te beschouwen. 

Beschermd 
scheepswrak 
Door schatgravers, die waren 
uitgerust met graafmachines, 
werden in 1969 talloze voor
werpen uit het schip gehaald, 
waarbij schade aan de romp 
en de dekken werd toege
bracht. In 1973, na de inwer
kingtreding van de Protection 
of Wreek Act werd de Amster
dam één van de eerste be
schermde wrakken. In 1974 
werd de stichting 'VOC-schip 
Amsterdam' opgericht. Sinds 
1984 heeft de stichting opgra
vingen georganiseerd en is 
een historisch en archeolo
gisch onderzoek gestart onder 
de naam 'Amsterdam-project'. 
Een reconstructie van het 
schip en van het bedrijf van de 
Compagnie is het uiteindelijke 
doel. Het Amsterdam-project 
heeft de basis gelegd voor een 
nieuwe aanpak van het onder
zoek van Nederlandse Oostin-
dië-vaarders, en is een waar
devolle informatiebron over 
het Nederlands maritiem verle
den. 

Het maritiem 
VOO-verleden 
Het maritiem verleden van de 
VOC begon in 1595, toen voor 
het eerst een vloot van vier 
schepen uit Amsterdam naar 
Azië vertrok. De bedoeling van 
deze reis was om in de Indi
sche Archipel handel op te zet
ten. De Nederlanders traden 
daarmee in het voetspoor van 
de Portugese ontdekkingsrei
zigers. Bartholomeus Diaz 
(14) maakte een reis naar de 
Goudkust, bracht de Afri
kaanse kust in kaart (15) en 
bereikte in februari 1488 de 
Kaap, die hij Stormkaap 
noemde (later omgedoopt in 
Kaap de Goede Hoop), maar 
verder kwam hij niet. Vasco da 

Gama (16) vertrok in 1497 om 
langs de door Diaz ontdekte 
Kaap de Goede Hoop de weg 
naar Indië te vinden, wat hem 
gelukte (17). In 1502 voer hij 
met een vloot van twintig sche
pen opnieuw naar Indië en 
dwong de vorsten handel met 
de Portugezen te drijven. 
Die eerste reis van de Neder
landers werd geen commerci
eel succes, maar in ieder geval 
bereikten Nederlandse sche
pen voor het eerst Azië. Bo
vendien kon een aantal ha
vens worden verkend en wa
ren de eerste contacten gelegd. 

Eén krachtige 
compagnie 
In hoog tempo werden nu ook 
in andere Hollandse steden en 
in Zeeland nieuwe vloten uit
gerust door zogenoemde voor
compagnieën (Enkhuizen, 
Hoorn, Delft, Rotterdam en 
Middelburg). Op initiatief van 
Johan van Oldenbarnevelt 
(18) werd na moeizame onder
handelingen op 20 maart 1602 
de Verenigde Oostindische 
Compagnie - VOC - opge
richt. Een belangrijke ovenwe
ging voor die fusie was dat één 
krachtige compagnie zowel 
militair als economisch sterker 
zou staan tegen de Spanjaar
den en Portugezen. De eer
dergenoemde steden kregen 
een Kamer, een filiaal. In elk 
van deze kamers konden parti
culieren investeren in het kapi
taal van de Compagnie. Ruim 
de helft van het geld werd door 
Amsterdam opgebracht. Vol
gens een vaste verdeling wer
den nu schepen gebouwd en 
voorzien van uitrusting, be
manning en lading. Amster
dam werd voor de helft, Zee
land voor een kwart en de klei
nere filialen Delft, Enkhuizen, 
Hoorn en Rotterdam voor een 
zestiende deel aangeslagen. 

TalvanVOC-
commissies 
De bewindhebbers van de ka
mers kozen afgevaardigden in 
de leiding van de VOC. Dit wa
ren de Heeren Zeventien. 
Deze bewindhebbers hadden 
ook commissies ingesteld om 
de VOC zo efficiënt mogelijk te 
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2 Nederland 1990 65c Eendetail 
van een schilderij van Abraham Storck 

(1644 1704) met een wapperende Ne
derlandse vlag Een zeventiende
eeuwse prent laat de bouw zien van 
een VOC schip Daaronder het wrak 
van het VOC schip de Amsterdam te 
Hastings 
3 Nederland 1990 75c Linksis 

een deel van een windjammer te zien 
met masten en ra s waarop enkele ma
trozen staan rechts een detail van een 
schilderij van Abraham Storck In het 
midden zien we een abstracte vorm af
geleid van een afbeelding van auto s 
langs het Noordzeekanaal tijdens de 
vonge Sa/^manifestatie 
4 Sovjetunie 1981 20 k  D e 

viermastbark Kruzenstern (104 5 m ) 
5 Sovjetunie 1981 32k  D e 

viermastbark Sedov (117 5 m ) 
6 Uruguay 1984 NS 3 00  Capilan 

Miranda driemastschoener (60 m ) 
7 Jersey 1378 6p Kotter 

8 Nederland 1989 55+30 c 
Boeier een platbodem 
9 Nederland 1950 20+5c Motor 

schip 
10 Nederland 1957 6+4 c Kust
vaarder 
11 Portugal 1968 1 e  Vuurwerk op 
het water 
13 Nederland 1962 12+10 c Boeg 
beeld Leeuw met kroon het boeg
beeld van de Amsterdam bestond uit 
een leeuw zonder kroon 
14 ZuidwestAfnka1988 16c Bar 
tholomeu Diaz (1450 1500) 
15 Zuid Afnka 1988 50c Kaartvan 
de Afnkaanse kust 
16 Portugal 1945 50 c Vascoda 
Gama (14691619) 
17 Portugal 1969 3 50e Kaartmet 
de route van de reis naar Indie 
18 Nederland 1983 50+20 c Johan 
van Oldenbarnevelt (1547 1619) 

19 Argentinië 1951 1 p Kaartvan 
Zuid Amenka 
20 Japan 1985 60 ¥  Kaart van Ja 
pan uit 1600 
21 Tsjechoslowakije 1976 60 h  Re
tourschip van de VOC naar een ets van 
Vaclav Hollar (16071677) 
22 Nederland 1975 35+15 c Gevel
steen in het Weeshuispoortje te Me
demblik(1785) 
23 Nederland 1975 60+25 c Gevel 
steen van het in 1557 gestichte Burger 
weeshuis te Gorinchem 
24 Kaapverdische eilanden 1952 5 c 
 Zeekaart uit 1471 
25 Nederland 1952 20+5 c Jan van 
Riebeeck(1619 1677) stichtte de 
Kaapkolonie in 1652 
26 Zuid Afnka 1926 6p Sinaasap
pelbomen (samenhangend) 
27 Nederland 1986 60+25 c Antiek 
uurwerk (ca 1650) 
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OOSTINDIEVAARDER „ AMSTERDAl^ ' 

1990 

)ER„AMSTERDAAä.' 
kaart, uitgegeven door de SABO 12 Afbeelding van de Amsterdam op een 

leiden. Er waren commissies 
voor het bouwen, voor de uit
rusting en voor het onderhoud 
van de schepen, voor het aan
nemen van personeel, voor 
het beheer van de goederen 
die uit Azië kwamen en voor 
de export van artikelen naar de 
Oost, voor het sorteren van de 
specerijen en tenslotte een 
commissie die de kas contro
leerde en edele metalen in
kocht voor de handel in Azië. 
Zilver kwam uit Zuid-Amerika 
(19) en goud werd veelal in Ja
pan gehaald (20). De commis
sie van de rekenkamer hield 
toezicht op de boekhouding, 
de soldijbetaling, de transac
ties op veilingen en de admini
stratie van aandelen en divi
denden. 

Duizenden 
werknemers 
In de twee eeuwen van haar 
bestaan rustte de VOC zeven
tienhonderd Oostindië-vaar-
ders uit. Deze zogenaamde re-
tourschepen (21) maakten on
geveer vijfduizend reizen naar 
Azië en circa drieduizend te
rugreizen. Er gingen 246 sche
pen verloren; 105 op de heen
reis en 141 op de thuisreis. 
Stormen, ontmoetingen met 
vijandelijke schepen en over-
belading waren de meest voor
komende oorzaken van deze 

rampen. 
De Amsterdamse Kamer van 
de VOC had in de achttiende 
eeuw op de kantoren, de pak
huizen en de werf vijftienhon
derd man in dienst. Op de 
vloot van deze kamer dienden 
talrijke zeelieden en soldaten. 
Per schip had men wel 
driehonderd man nodig. Er wa
ren veel buitenlanders die 
dienst namen. Al waren de lo
nen niet hoog, men had werk 
en er was kans op promotie. 
Ook bestond de mogelijkheid 
om als particulier goederen te 
verhandelen. Ook de weeshui
zen, waarvoor de bewindheb
bers vaak regent waren, lever
den een groot aantal arbeids
krachten. Deze jongens ont
vingen een uitrusting van het 
weeshuis, die zij van hun nog 
te verdienen gage moesten te
rugbetalen. Er zijn twee zegels 
uitgegeven waarop weesjon-
gens staan afgebeeld. Die uit 
Medemblik (22) zullen met de 
schepen van Enkhuizen en 
Hoorn zijn meegegaan en de 
jongens uit het weeshuis van 
Gorinchem (23) zullen dienst 
hebben genomen op de Rot
terdamse schepen. 

Al bij Pampus 
problemen 
De tochten naar en van Azië 
waren lang en gevaarlijk. Al

leen al het vertrek uit Amster
dam leverde problemen op. 
Als de schepen volledig uitge
rust en beladen waren, had
den ze een te grote diepgang 
om over de ondiepten van 
Pampus, die de Amsterdamse 
haven van de Zuiderzee 
scheidden, te kunnen komen. 
Met scheepskamelen - een 
soort afzinkbare pontons -
werden ze over Pampus getild. 
Bij de aankomst op de rede 
van Texel werden ze dan ver
der afgeladen en van proviand 
en uitrusting voorzien. Hier 
kwam ook het grootste deel 
van de bemanning aan boord. 
Dan ging de reis verder door 
het Kanaal en werd via de 
Kaapverdische eilanden (24) 
koers gezet naar Kaap de 
Goede Hoop. In 1652 was 
daar door Jan van Riebeeck 
(25) een verversingsstation 
gesticht. Alle VOC-schepen 
die naar richting Indië gingen 
namen er verse proviand in, 
onder andere citrusvruchten 
(26). 

Vreselijk 
drama 
Om dergelijke reizen te kun
nen maken was een nauwkeu
rig uurwerk (27) een voor
waarde, ofwel een exacte me
ting van de stand van de ma
nen van Jupiter, zoals Galilei 
(28) had ontdekt. Men had wel 
een astrolabium (29) en een 
Jacobsstaf (30) maar exacte 
navigatie technieken ontbra
ken nog. Doordat in die tijd de 
afstanden op zee met goed 
konden worden bepaald sloeg 
een aantal schepen op de Au
stralische kust te pletter. Dat 
gebeurde in 1616 bijna met de 
Eendracht, toen schipper Dirk 
Hartogh (31) West-Australië 
ontdekte. Al eerder had Willem 
Janz. (32) in 1616 met zijn 
schip Duyfken de Westkust te 
zien gekregen, maar verder 
onderzoek lokte de bemanning 
niet aan. In 1629 liep de Bata
via bij de Abrolhos eilanden op 
de klippen (33). Dat was een 
vreselijk drama: na de stran
ding werden de meesten van 
de dnehonderd passagiers en 
bemanningsleden door mui
ters vermoord; er waren 
slechts zo'n tachtig overleven
den. In Lelystad wordt momen
teel een getrouwe kopie van 
de ßafawa gebouwd. 
Er vergingen nog meer VOC 
schepen op de kust van West-
Australië. De Vergulde Drael< 
liep in 1656 tijdens zijn 
tweede reis naar Indië onge
veer honderdtwintig kilometer 
ten noorden van Perth op een 
rif; slechts zeven bemannings
leden overleefden de ramp. In 

1713 strandde de Zuytdorp in 
hetzelfde gebied; nadere ge
gevens ontbreken. In 1727 
verging ook de Zeewi]l<b\\ de 
Abrolhos eilanden; daarbij 
lieten meer dan honderd men
sen het leven. 

Interessante 
vondsten 
De wrakken van de schepen 
werden ontdekt en onder
zocht. De daarbij gevonden 
voorwerpen gaven de zeear-
cheologen unieke informatie 
over de schepen, hun beman
ning en de ladingen. Er wer
den een astrolabium (34), een 
aangekoekte schaar (35) en 
een prachtige zilveren en 
bronzen gesp (36) gevonden 
bij en in de wrakken van de 
Batavia en de Zeewi]i<. Een zo
geheten baardmankruikje (37), 
waar zowel water als wijn in 
bewaard kon worden, kwam 
uit De Vergulde Draek. Deze 
voorwerpen zijn nu opgeno
men in de collectie van het 
Western Australian Museum. 
Ook gevechten met vijande
lijke schepen waren vaak de 
oorzaak van scheepsrampen. 
Dat gebeurde op de thuisreis 
van het zogenaamde retour-
schip De Witte Leeuw (38), dat 
bij Sint Helena (39) voor anker 
was gegaan om verse provi
and in te nemen. Op 15 mei 
1613 kwam het schip daar in 
gevecht met twee Portugese 
kraken. Tijdens deze strijd 
werd De Witte Leeuw tot zin
ken gebracht. In 1969 kon 
nogal wat kraakporcelein (Chi
nees porselein met blauw on-
derglazuur-decor, 40) worden 
geborgen; het is nu in musea 
te bezichtigen. 

Een van de bekendste perso
nen uit de VOC-geschiedenis 
is Abel Tasman (41). Hij 
maakte in 1642/43 een reis 
naar de kusten van Australië, 
met alleen om na te gaan of er 
handelsmogelijkheden waren, 
maar ook om dat gebied in 
kaartte brengen. Hij verkende 
een gebied dat door hem Van 
Diemensland werd genoemd 
(nu: Tasmanië, 42), ontdekte 
Nieuw-Zeeland en zeilde als 
eerste om Australië. 

VOC liet haar 
sporen na 
De VOC was een handels
onderneming met als doel Azi
atische goederen te ruilen of te 
kopen en die met maximale 
winst te verkopen. Zij vestigde 
handelsposten in de Indische 
archipel (43). In 1619 werd op 
Java de zetel van het centrale 
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bestuur, Batavia, gesticht In 
1641 werd Malakka veroverd. 
Vestigingen waren er in Je
men, Iran en Westelijk India 
Ook op Ceylon, in Bengalen, 
Slam, China, Japan en op 
Mauntius, een eiland in de In
dische Oceaan, genoemd naar 
Pnns Maunts (44), bevonden 
zich steunpunten 
In veel van deze landen zijn 

nog sporen van de VOC te vin
den. Op Ceylon bestaan nog 
overblijfselen van forten (45 en 
46) die door de VOC werden 
gebouwd, alsook resten van ir
ngatiewerken (47) 
Mauritius was van 1638 tot 
1720 door de VOC bezet Van 
die tijd IS met veel anders be
kend dan dat het eiland ont
bost werd vanwege het ebben

hout dat daar groeide en dat 
de VOC er de teelt van suiker
net invoerde Er zijn twee ze
gels over die tijd uitgegeven. 
Op de ene is het dagelijks le
ven van de kolonisten afge
beeld (48) en op de andere 
een kaart van het eiland (49), 
getekend door de cartograaf 
Van Keulen 

28 Italië 1942, 50 c  Galileo Galilei 
(15641642) natuur en sterrenkundige 
29 Salomonseilanden 1971 4 c 
Astrolabium (zestiende eeuw) 
30 Nederland 1986,70+30 c  Ja 
cobsstaf 
31 Australië 1985,33 c  De Een
dracht, fiet schip van Dirk Hartogh 
32 Australië 1985,90 c Een globe en 
de naam Willem Janz 
34 Australië 1985,33c 'Astrolabium' 
uit het wrak van de Batavia 
35 Australië 1985,90 c Aange
koekte schaar en houten spoeltjes, ge
vonden bij de wrakken van de Batavia 
en de Zeewijk 
36 Australië 1985,1 $Zilveren en 
bronzen gesp uit het wrak van de Zee
wijk 
37 Australië 1985,50 c  Baardman
kruikje uit het wrak van de Vergulde 
Draek 
38 Sint Helena 1978, 20 p Retour
schip de 'Witte Leeuw' 
39 Sint Helena 1978 3p Baaibij 
Sint Helena (1613) 
40 Sint Helena 1978, 5 p  Chinees 
kraakporselein 
41 Australië 1985,33 c  Abel Tas
man (16031659) 
43 Indonesië 1963 1 50 r  Kaart van 
de Indische archipel 
44 Luxemburg 1985,30 f  Pnns f lau
nts (15671625), afgebeeld op een zil
veren penning 
45 Ceylon 1967 25 c Calle Deves
tingwerken werden door de Portugezen 
gebouwd in de zestiende eeuw en door 
de Hollanders in 1663 vergroot en ver
sterkt De metersdikke stadsmuren zijn 
nog intact 
46 Ceylon 1938 6 c  Havenwijk van 
Colombo het 'Fort', genoemd naar de 
verdwenen versterking die door de Por
tugezen in 1520 werd gebouwd Na de 
verovenng door de Hollanders in 1656 
herbouwd Overblijfselen van de muren 
zijn nog te zien 
47 Ceylon 1938, 30 c  Oud stuw
meer, door de Hollanders bruikbaar ge
maakt voor de irngatie van de rijstvel
den 
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33 Australië 1979,20 c  Postwaardestuk met een afbeelding van de Batavia 

142 Brief verstuurd uit Hobart hoofdstad van Tasmanie (7 mei 1907) Van 1857 tot 
1913 gebruikte Tasmanie aparte postzegels, daarna Australische 
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MAURITJUS : * " 48 49 51a 51b 

Japan herstelt 
Decima in ere 
Ook Japan houdt de hennne-
nng aan de VOC levendig In 
de havenstad Nagasaki wordt 
het eiland Dedjima (Decimä) 
geheel in zijn oude staat terug
gebracht Er IS een Neder
lands dorp gebouwd en aan de 
kade daarvan ligt een zeven-
tiende-eeuwse vrachtvaarder, 
een replica gebouwd op een 
werf in Makkum Tijdens het 
Holland Festival van 1989 
werd een Japanse zegel met 
een afbeelding van dit schip 
uitgegeven, speciale stempels 
werden gebruikt op 19 en 20 
april 1989 De afgebeelde eer-
stedagenvelop werd per lucht
post naar Nederland gezon
den (50) 
Ook op Taiwan (het vroegere 
Formosa) is een stukje ge
schiedenis van de VOO te vin
den Op een zegel van dat 
land IS de ingangspoort van de 
eretempel voor admiraal 
Koxinga (51a) afgebeeld, met 

in de hal een groot standbeeld 
van deze Taiwanese 'Vader 
de Vaderlands'(51 b) De tem
pel en het beeld staan in Tai
nan, een havenstad in het 
zuidwesten van het eiland, aan 
de straat van Formosa De 
VOC had daar sinds 1623 een 
vestiging Koxinga heeft in 
1662 Formosa op de Hollan
ders veroverd vandaar die 
tempel met het standbeeld 

Bouwen woigens 
strenge regels 
Aan de scheepsbouw werden 
strenge eisen gesteld En dat 
was wel nodig ook, want het 
duurde soms jaren voordat de 
schepen weer terug waren 
voor een onderhoudsbeurt 
Nadat de VOC in de jaren 
1720-1740 herhaaldelijk was 
geteisterd door scheepsram
pen - alleen al in de Tafelbaai 
bij Kaap de Goede Hoop gin
gen veertien schepen verloren 
- werd de kwaliteit van sche
pen en stuurlieden steeds 

meer een discussiepunt Er 
werden strengere regels opge
steld en - om de kwaliteit van 
de bemanning te verbeteren -
werd het volgen van dagon
derwijs aan het nieuwe zee
manscollege in Amsterdam 
verplicht gesteld 
In 1642 werd besloten drie 
nieuwe scheepstypen in te 
voeren van respectievelijk 
150,136 en 120 voet (een Am
sterdamse voet meet onge
veer 28 centimeter) Van die 
nieuwe scheepstypen moest 
elke kamer een model hebben 
en de timmerlieden dienden 
zich precies aan de voorschrif
ten te houden Op 28 augustus 
1742 werd het eerste schip 
van 150 voet afgeleverd De 
Amsterdam was in 1748 het 
twintigste schip uit deze serie 
De bewapening van deze 
schepen was voor de Heeren 
Zeventien een probleem Het 
geschut en de bijbehorende 
munitie vormden een zware 
belasting op een handels-
schip BIJ elkaar woog de 
boordbewapening ongeveer 
zestig ton, vijf procent van de 

52 53 54 60 

61 62 \ 63 

65J 66 
69a 

67 

70 

68l 

71 

69 

72 

48 Mauritius 1978 15c -Nederzet 
ting van Hollandse kolonisten 
49 Mauritius 1978 20c -Kaartvan 
Mauritius getekend door de cartograaf 
Johannes van Keulen ca 1700 
51a Taiwan 1950 2 $-Admiraal 
Koxinga 
51b Taiwan 1979 8 $-Ingangspoort 
van de eretempel voor admiraal 
Koxinga 
52 Bulgarije 1938 50 st -Kippen 
53 Bulgarije 1974 3c -Varken 
54 Bulgariie 1974 1 c - Sctiaap 
60 Laos 1968 50 k -Tamarinde peu 
len 
61 Madagascar 1960 8 f - Zwarte pe 
per een intieemse plant uit zuidweste 
lijk India 
62 Sarawak 1950 25 c -Pepertuin 
63 Grenada 1966 15c -Debakermat 
van de muskaatnoot ligt op Banda en 
Amtxjn Omstreeks ISlOwerd de plant 
door de Engelsen naar andere ge 
bieden gebractit alleen in Grenada had 
de teelt succes 
64 Seychelles 1962 1 r -Kaneel (ge 
droogde bast van jonge takken) stamt 
uit Ceylon 
65 Madagascar 1957 12f -Vanille 
een tropische klimplant 
66 Cambodja 1962 5r -Suikerrietis 
een van de oudste en wijdst verbreide 
cultuurgewassen 
67 Japan 1984 60 ¥ - Bord van porse 
lein (Kutani porselein begin achttiende 
eeuw) 
68 Japan 1984 60 ¥ - Bedrukte ka 
toen 
69 Japan 1985 60 ¥ - Getxjrduurde 
zijde 
69a Laos 1973 1 50 k -Papaverkwe 
keri) uit de onrijpe vruchtbeginsels 
wordt opium gewonnen 
70 Maleisië 1981 80c -Dekamfer 
boom kan tot zeventig meter hoog wor 
den en komt voor in de zuidoost Aziati 
sehe regenwouden De boom levert 
waardevol meubelhout In de holten 
kristalliseert de kamfer zich 
71 Japan 1968 15 ¥-Toiletkistie ver 
sierd met lakwerk dat met paarlemoer is 
ingelegd 
72 Ceylon 1938 20c -Theeplukster 

totale tonnage Maar voor de 
veiligheid was het nodig Na 
een proefperiode van drie jaar 
besloten de Heeren Zeventien 
dat de bouw van dit soort 
schepen moest worden voort
gezet 

Levend vee 
aan boord 
Door de stranding van de Am
sterdam en het onderzoek on
der de naam 'Amsterdam-pro
ject' IS men veel meer te weten 
gekomen over dit type VOC-
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schepen Sinds 1984 is men 
bezig het schip te onderzoe
ken en allerlei vondsten te ber
gen Doordat de/Amsferdam 
zo diep in het zand is wegge
zonken hebben de duikers 
heel veel gevonden dat nog 
onbeschadigd was Daaraan is 
het ook te danken dat men een 
goed beeld heeft gekregen 
van de manier waarop zo'n 
schip beladen was, en wat er 
allemaal mee aan boord ging 
voor de lange reis 
Er was levend vee aan boord 
in de vorm van kippen (52), 
varkens (53) en schapen (54) 
Men heeft de skeletten van 
twee honden gevonden, de 
ene was ongeveer 42 centime
ter hoog, de andere was een 
kleinere spanielachtige hond 
met een schofthoogte van on
geveer 30 centimeter (55) 
Ook werden veel zaden en 

plantenresten aangetroffen 
Boekweitkaf, dat werd gebruikt 
als verpakkingsmatenaal, was 
er in grote hoeveelheden Veel 
huishoudelijke voorwerpen 
in het bijzonder naaigerei, 
strijkijzers, tinnen borden, le
pels en vorken  kwamen uit 
het zand te voorschijn. 

Aan alcohol 
geen gebrek 
Er moeten honderden tonnen 
en kisten aan boord zijn ge
weest voor de verpakking van 
allerlei zaken Men had veel 
drank aan boord wijn, bier en 
brandewijn Er zijn scherven 
van vierkante flessen gevon
den, die waarschijnlijk jenever 
bevatten Een van de leveran
ciers was Harmannes Bols Lu

50 Japan 1989 eerstedagenvelop met zegels en stempel van de replica van een 
zeventiende eeuwse vrachtvaarder 

^S^^iSWi^^^ 

5 Postwaardestuk, Sovjetunie Afbeelding van een Cocker spaniel De spaniel
sen van de oudste hondenrassen  heeft een vnendelijk karakter Door fokken heeft 
ie hond tegenwoordig een schofthoogte van ongeveer 37 centimeter 
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)6 Nederland 1990  Frankeermachinestempel met afbeelding van een distilleerke
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57 Nederland 1957  Machinestempel met de tekst TNO 19321957 Speurwerk 
maakt sterk 
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58 Frankrijk 1989  Frankeermachinestempel met afbeelding van het Chateau de 
l\4onbazillac (zestiende eeuw) 
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59 Frankrijk 1990  Vlagstempel, eveneens met een afbeelding van het kasteel 
Het stempel wordt gebruikt door het postkantoor te Monbazillac 
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73 Ceylon 1967,50 c Theeplanten 
worden gepoot 
74 l^aleisie(Perak) 1986,1 c Koffie 
IS oorspronkelijk afkomstig uit Ethiopië, 
de plant werd lang geleden in Arable 
ingevoerd en aldaar gekweekt 
76 Spanje 1966,1 20 p Zilveren 

77 ZuidAfnka 1962, V2 p VOC
munt Deze munten waren niet in het 
vaderland in gebruik 
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75 Nederland 1985  Frankeermachinestempel met een afbeelding van een gou
den dukaat uit Amsterdam 1673 Op de voorzijde is een staande ridder te zien, het 
randschrift is niet afgebeeld 
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caszn., geboren in 1695. Hij 
nam in 1717 de distilleerderij 
van zijn vader Lucas Bols II 
over. Na zijn dood in 1752 
werd de zaak voortgezet door 
zijn zoon, Lucas III. 
Deze bekende distilleerderij 
was eerst gevestigd in Amster
dam aan de Rozengracht en 
staat nu in Nieuw-Vennep 
(56). 
Er werd ook een houten kist 
aangetroffen met een groot 
aantal gebroken wijnflessen 
en zestien volle flessen. De in
houd van twee flessen is ge
analyseerd door TNO (57). Op 
grond van deze analyse neemt 
men aan dat het hier een Mon-
bazillacwijn betreft, een wijn uit 
het gebied van Bergerac. 
Deze streek leverde al sinds 
de zestiende eeuw wijn aan 
ons land. De wijngaarden van 
Monbazillac, die zo'n zeven
honderd hectare beslaan, le
veren nog steeds die goud
kleurige zoete wijn. Het cha
teau Monbazillac herbergt te
genwoordig een wijnmuseum 
en een restaurant (58,59). 

Middel tegen 
scheurbuik 
In de ziekenboeg vond men 
ook allerlei voorwerpen, waar

onder overblijfselen van de 
scheepsapotheek: zalf potjes, 
klisteerspuiten en uit dierlijke 
en plantaardige bestanddelen 
samengestelde geneesmidde
len. 
Er werd een Keulse pot aange
troffen, die geheel gevuld was 
met tamarinde-vruchten (Ta
marinde indica, 60). De sche
pen moesten hiervan volgens 
voorschrift een grote hoeveel
heid (ongeveer tien kilo) aan 
boord hebben. Deze zurige 
vruchtenmoes uit de ge
kromde peulen werd gebruikt 
om koorts en scheurbuik tegen 
te gaan en werd ook verwerkt 
in laxeermiddelen. 
Tot 1650 bestond de retourla

ding voor de helft uit peper (61 
en 62). De rest van de be
schikbare ruimte werd gevuld 
met kruidnagelen, muskaatno
ten (63), kaneel (64), vanille 
(65), suiker (66), porselein 
(67), katoen (68) en zijde (69). 
In Maleisië werd tin geladen en 
in Bengalen koper, 
harsen, salpeter en opium 
(69a). Formosa en Japan le
verden kamfer (70) en par
fums; ook Japans lakwerk 
werd meegenomen (71). In de 
achttiende eeuw werden 
vooral thee (72 en 73) en koffie 
(74) in grote hoeveelheden 
verscheept. 
De geldhandel van de VOC 
was evenmin onbelangrijk, ge

tuige de kisten met edele me
talen en gouden (75) en zilve
ren munten (76), die in de 
thuishavens aan wal gebracht 
werden. De VOC sloeg ook ei
gen munten met het VOC em
bleem (77). 

De Amsterdam heeft door 
haar snelle vergaan niet bij
gedragen aan de welvaart, 
die de VOC ons met haar 
schepen wist te brengen. 
Maar gelukkig kan het schip 
wel veel 'vertellen' en dat 
heeft ook grote waarde. Het 
is dan ook volkomen terecht 
dat de Amsterdam tijdens 
Sa/7 90 een ereplaats innam. 

N.Y. Roos-'t Hart, Borculo 

De wapenschilden van de VOC (links) en Batavia (Jeronimus Becx d J., 1651) 
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VOC schip Amsterdam door Hans 
H. van ROOI, Jerry Gawronski 
De VOC in Jemen door C G. Brou
wer 
Sporen van de Compagnie, De 
VOC in Nederland door Roelof van 
Gelder en Lodewijk Wagenaar 
Winkler Prins encyclopedie 
Jan Compagnie door Dr. R 
Reinsma 
Diverse kranteknipsels 
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Barendrecht - tel. 01806-12988 (4 lijnen) Telefax 01806-20158 

Postzegelveiling D e B r u i f l 
Willem van Mechelenstraat 15 
3817 BB Amersfoort 
Tel. 033-632342 

Onze 86e veiling is in voor
bereiding en deze zal plaats 
vinden op 22 september. 
Inzenden is mogelijk tot 
1 september 1990. 
Op verzoek zenden wij u onze veilingcatalogus gratis toe. 
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Nieuwe 
postzegelboekjes 

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

Nederland 
Zomerpostzegels 1991 
Het uitgifteprogramma van PTT 
Post vermeldt voor het komend 
jaar weer een postzegelboekje met 
Zomerpostzegels De zegels krij
gen als thema 'Nederlandse boer
derijen'. 

Nieuwe boekjes 
Australië 
Ongeveer één jaar geleden ver
hoogde men in Australië het bin
nenlandse brieftarief van 39 c. 
naar 41 c. Men is nu van plan er 
nog eens twee cent aan toe te voe
gen. Dat zou betekenen dat er bin
nen afzienbare tijd ook weer 
nieuwe boekjes komen. 

Azoren 
Karakteristieke beroepen 
Op de Azoren, een Portugese bui
tenpost in de Atlantische Oceaan, 
slaagden de bewoners er altijd al 
in kunst met vindingrijkheid te 
combineren als het ging om het 
vervaardigen van Produkten voor 
hun levensonderhoud. Een uit vier 
waarden bestaande serie postze
gels toont voorbeelden van de 
kunstnijverheid op de Azoren en 
de vervaardigers ervan. 
De serie wordt ook in een boekje 
uitgegeven. De vier zegels (5, 32, 
60 en 100$) vertegenwoordigen 
samen een waarde van 197$. Er 
werden vijftigduizend boekjes ge
drukt 

Botswana 
Ze leken zo maar uit de lucht te 
komen vallen: maar liefst zestien 
boekjes van Botswana, een land 
dat nog niet eerder boekjes uitgaf. 
Volgens een mededeling van de 
Engelse agent zijn ze al op 1 de
cember 1989 verschenen. Het 
gaat om acht kleine en acht grote 
boekjes. De kleine bevatten tien, 
en de grote twintig zegels. De ze
gels zijn afkomstig uit de op 3 au
gustus 1987 verschenen serie 
'Bescherming wilde dieren': te 
weten de 21. hert, 51. gestreepte 
mungo (katachtig roofdier), 81. 
egel, 101 dwerghaas, 151. suri-
cate, 201. caracal, 301. gemsbok 
en 401 bergreebok Elk van deze 
acht zegels komt dus zowel in een 
klein als in een groot boekje voor. 
De afbeelding van elke zegel is 
steeds op de voorzijde van het 
boekje te vinden: de kleuren van 
de kleine en de grote boekjes ko
men overeen. Op de binnenkaften 

van de boekjes staan de postta-
rieven afgedrukt en een overzicht 
van de verkrijgbare postwaarden. 
Op de achterzijde van elk boekje 
staat een advertentie van de firma 
Haskins. 

België 
Kopstaande taxi 
In 1986 verscheen in België een 
boekje van 130 f. met daarin tien 
zegels van 13 f. van hettype-Bou-
dewijn. Op de binnenkaften staat 
een Tax/posZ-auto afgebeeld. 
Kortgeleden doken exemplaren 
van deze boekjes op waarvan de 
inhoud verkeerd werd ingeplakt. 
Als men zo'n boekje opent en 
daarbij de zegels zoals te doen ge
bruikelijk aan de rechterkant 
houdt, blijkt de taxi op z'n kop te 
staan; een interessante variant! 
Tijdens Belgica 90 in Brussel werd 
er levendig in deze boekjes gehan
deld Slechts korte tijd weliswaar, 
want het zou maar om enige 
tientallen boekjes gaan. 

Canada 
Natuurbesclierming 
Op 1 augustus jl. verscheen voor 
het zesde achtereenvolgende jaar 
een Duc/rs-boekje. Het bevat één 
zegel van $ 7.50. Met de aankoop 
van het boekje steunt men het 
werk van de stichting die ernaar 
streeft de dieren te beschermen in 
hun natuurlijke omgeving. 

Duitsland (Democratische 
Republiek) 
Van de boekjes die in de DDR voor 
de periode 1990/91 waren aange
kondigd zijn er nu (begin juli 
1990) al een aantal verschenen: 
de automaatboekjes (kartonnen 
kaftjes) met stadsgezichten van 
Rostock, Neubrandenburg, Leip
zig en Bertijn (dit laatste boekje 
met twee verschillende kaftkleu-
ren: oranje en oranjegeel) en het 
postzegelboekje met de lentebloe-
men. Er zouden er nog zeven 
boekjes moeten volgen. 
De boekjes hebben alle nog als in
houd tien zegels van 10 pf. Boek
jes die na 1 juli zijn verschenen 
hebben wellicht een andere in
houd; op die datum werden de ta

rieven verhoogd. Binnenlandse 
brieven (dus ook die naar de 
Bondsrepubliek) kosten 50 pf., 
briefkaarten 30 pf. In 1991 wor
den de tarieven geheel gelijkge
schakeld; een brief kost dan 
1 DM. 

DEUTSCHE POST DDR 

Soit{lerfn}!lvirt:;eul)tnhtfl .VI 

Oost-Beriijn op één van de laatste DDR-
boekjes 

Denemarken 
Bedreigde bloemen 
In afgelopen anderhalve eeuw zijn 
in Denemarken meer dan tien in 
het wild groeiende bloemensoor-
ten geheel verdwenen Verder 
staan er op de zogenoemde 'rode 
lijst' van de Deense Botanische 

De bedreigde rode boslelie 

Vereniging nog eens 149 be
dreigde soorten. Op 14 juni jl. ver
scheen serie van vier postzegels 
die elk een afbeelding dragen van 
zo'n bedreigde soort. Eén van de 
zegels, de 3.50 k., beeldt de rode 
boslelie af, een orchideeënsoort 
die tot een halve meter hoog kan 
worden. Ze groeit vooral op kalk-

houdende grond in loofwouden, 
en komt nog slechts op enkel 
plaatsen in Denemarken voor. Het 
Deense postzegelboekje S54 bevat 
tien van deze zegels; het kost 35 
kronen. 

Jutlandse kerken 
Drie oude kerken uit Jutland staan 
op een serie Deense postzegels 
die op 30 augustus verschijnt. Op 
de zegel van 3.50 k. zien we het 
dorpskerkje van Gjellerup. Van 
alle kerken draagt dit kerkje de 
oudste datering: in het Latijn kan 
men boven de zuidelijke 'ver-
muurde' deur lezen: 'In het jaar 
1140 na de geboorte des Heren 
werd ter ere Gods op deze plaats 
de grondslag van dit huis gelegd'. 
Tien van deze zegels vormen de 
inhoud van een boekje van 35 k.; 
de omslag toont aan de voorzijde 
de gevelsteen met het vermelde 
Latijnse Inschrift. 

Zeeheld 
Er verschijnen de laatste jaren in 
Denemarken jaarlijks vier boekjes 
met bijzondere zegels. Het laatste 
boekje van het kwartet van 1990 
komt uit op 5 oktober; ook dat 

Tordenskiold ^ 
35 kr. 

Ook Denemarken kent zijn zeehelden 

boekje zal 35 k. kosten. Het 
boekje bevat tien postzegels die 
zijn gewijd aan de driehonderdste 
geboortedag van de zeeheld Tor
denskiold. 

wnmtmm^vmnmmmtmmm 

I f - -

Door de verkeerde plakkrng staat de Belgrsche (post)taxi op z'n kop 



532 /Phi latel ie juli/augustus 1990 

Frankrijk 
Automaatboekles 
De al eerder aangekondigde 
Franse automaatboekjes met ne
gen zegels van 2.30 f verschenen 
pas in de loop van juni jl. Het gaat 
om een proefneming met automa
ten van het Zweedse bedrijf Ster-
ners. Een aantal van deze automa
ten w/erd n juni geplaatst in post
kantoren in de streek 'lie de 
France Est'. De boekjes worden na 
inworp van 20 f. verstrekt. Ook 
verzamelaars kunnen ze kopen; de 
filatelistische dienst verkoopt ze 
echter voor de nominale waarde 
van 20.70 f. 

Muziekfeest 
Eveneens in juni verscheen - net 
zoals vorig jaar- een Frans boekje 
met tien zegels van 2.30 f. met op 
de achterzijde propaganda voor 
het muziekfeest van 21 juni. Infor
matie over het boekje werd overi
gens pas verstrekt toen het feest 
al achter de rug was. Een eerdere 
aankondiging zou plezierig zijn ge
weest. De oplage van het boekje is 
één miljoen stuks 

Achterziide van het Franse muziekboek|e 

Groot-Brlttannië 
Begin dit jaar verschenen er in En
geland nogal wat boekjes, mis
schien om Stamp World Lon
don 90 luister bij zetten. Anders 
gezegd; de tentoonstellingsloket
ten van de Britse filatelistische 
dienst boden de geïnteresseerdei 
een scala aan uitgiften, zodat de 
ruim 95.000 bezoekers geen 
moeite hadden hun geld kwijt te 
raken 
Na de stortvloed komen we nu in 
rustiger vaarwater. Op 12 juni ver
schenen er twee boekjes met 
Penny Black Anniversary-zege\s 
De boekjes bevatten respectieve
lijk tien zegels van 15 p. en tien 
van 20 p., gedrukt door Walsall 
Security Printers De zegels van 
20 p. zijn gedrukt op fosfor coa
ted papier (van Coated Papers 
/.M), die van 15 p zijn voorzien 
van een brede, centrale fosfor-
balk. De gebruikte gom is PVA-
dextrine en er staan plaatnum-
mers in elk vijfde boekje. De vel
letjes in de boekjes hebben onge
perforeerde buitenzijden. 
Dit zijn voor Wallsall de eerste 
boekjes met tien zegels die voor 
de Engelse PTT mochten worden 
gedrukt, Wallsall is de grootste 
Engelse boekjesproducent. 

Joegoslavië 
In de eerste helft van dit jaar ver
scheen in Joegoslavië driemaal 

een boekjes met weldadigheid-
stoeslag. Het gaat om wat du
bieuze boekjes, die in uiterst 
kleine oplagen (en alleen in Mace
donië) verkocht worden. 
Op 1 maart verschenen de Rode 
Kruis-boekjes. De inhoud bestaat 
uit een velletje met twee zegels 
van 0.30 d. en twee vignetten. 
Oplage: 3.500 boekjes. 
Op 8 mei kwamen er opnieuw 
Rode Kruis-boekjes uit: inhoud 
driemaal O 20 d en een vignet. 
Oplage: wederom 3.500. 
Op 1 juni tenslotte verscheen het 
Solidarnost-boek\e' drie zegels 
van 0.20 d. en een vignet. Oplage 
4.000 stuks. 
Alle boekjes hebben op de voor
zijde een afbeelding die overeen
komt met een van de zegelb (bloe
men). Alle boekjes bestaan zowel 
in een getande als een ongetande 
versie. 

Korea (Zuid) 
In 1989 gaf de Zuidkoreaanse fila
telistische dienst 22 boekjes uit; u 
zag daarvan eerder in deze rubriek 
een overzicht. Dit jaar gaf men tot 

9.1 

avec la ^Ê 

sacem 9r 

dusver zes boekjes uit. 
Op 26 februari werd de rij ge
opend met twee zegels uit de mu
ziekserie. In het boekje zit een 
strip van vier zegels van 80 w. en 
op de kaft vinden we er nog één 
met eerstedagstempel. Het boekje 
kost 400 w 
Op deze zelfde wijze volgden er 
boekjes op 23 maart (Dertigste 
Wereld-Meteorologische Dag) en 
24 maart (Veertig jaar Unicef in 
Korea). Bij de boekjes van 21 april 
werd de zegelwaarde hoger' 
100 w. Het gaat om een boekje 
met de zegel ter gelegenheid van 
de twintigste verjaardag van Sa
muel Undong, en een boekje met 
twee zegels uit de Wetenschaps
serie. 

Madeira 
Het eerste tiental is vol' In 1981 

De suikerappel uit Madeira 

startte Madeira met een bloemen
boekje en nog geen tien jaar later 
is nummer tien alweer aan de 
beurt, een boekje dat op 5 juni 
verscheen en dat gewijd is aan 
subtropische vruchten en planten. 
Het boekje bevat één volledige se
rie van vier zegels: 5$ banaan, 
32$ avocado, 60$ suikerappel en 
100$ passievrucht Van het 
boekje, dat 197$ kost, zijn vijf
tigduizend exemplaren gedrukt. 

Portugal 
Vier felicitatiezegels in een boekje 
- dat is de Portugese variant op de 
wensenboekjes van de laatste ja
ren: men vindt dat de postzegel 
naast zijn postale functie ook 
dienst mag doen als drager van 
een persoonlijke boodschap. De 
vier kleurige straattafereeltjes van 
grafisch kunstenaar Antonio Bo-
telho kunnen een poststuk inder
daad een feestelijk tintje geven. 
Het betreft vier zegels van 60$ 
Oplage: vijftigduizend stuks. 

San Marino 
Het op 11 juni jl. verschenen 
tweede postzegelboekje van dit 
land behoeft nog een nadere be
schrijving. De inhoud bestaat uit 
de op 23 maart verschenen drie 
zegels 'Europees Jaar van het 
Toerisme', alle drie van 600 I., 
plus een blokje met vier kleine ze
gels van 50 I. ('Groeten uit de 
oudste Republiek van de wereld'). 
De verkoopprijs van het boekje 
komt dus uit op 20001. Het 
boekje wordt in San Marino ook 
uit automaten verkocht. De oplage 
bedraagt 300 000 stuks. 

Singapore 
Op 4 juli jl. introduceerde Singa
pore een negen lage waarden tel
lende serie permanente zegels op 
het thema 'Toerisme'. Eén van de 
waarden, de 15 c, is ineen 
boekje verkrijgbaar; tien van deze 
zegels vormen de inhoud. Op de 
zegel zien we het eiland Sentosa, 
dat zijn Maleise naam ontleent aan 
de begrippen rust en stilte. 

Thailand 
Thailand is rijk aan mineralen, een 
belangrijk exportartikel van dit 
land. Op 29 juni verscheen een 
vier waarden tellende serie 'Mine
ralen' De zegel van 2 b. uit deze 
serie (motief: 'tin') is ook verkrijg
baar in een postzegelboekje. 

Zweden 
Papierpap en papier 
Zo'n 2.2 miljoen ton van de 
Zweedse papierproduktie wordt 
geëxporteerd. Driekwart daarvan 
wordt gebruikt voor kranten. Dit 
jaar viert het verbond van 
Zweedse celstof- en papierpro
duktie het honderdjarig bestaan en 
volgend jaar kan papierfabriek 
Klippan terugzien op één eeuw pa
pierleveringen aan de postdienst. 
Om deze eeuwfeesten kracht bij te 
zetten verschenen er op 8 augus
tus vier Zweedse zegels, elk met 
een waarde van 2.50 k. De vol
gende afbeeldingen zijn te zien: 
papierproduktie vroeger, water
merk, exportpapier en papierpro
duktie nu. Tweemaal vier zegels 
vormen de inhoud van een postze
gelboekje van 20 k. 

De afbeelding op het omslag van het nieuwe 
Zweeüie boekje laat de papierfabricage in de 
zeventiende eeuw zien 

Troubadours 
Op 8 augustus verscheen nog een 
Zweeds postzegelboekje. Het be
vat een zestal postzegels, gewijd 
aan de zingende dichters Cart Mi
chael Bellman (1740-1795) en 
EvertTaube (1890-1976). Bell
man werd al op twintigjarige leef
tijd befaamd om zijn parodieën op 
bijbelfiguren. Evert Taube werd in 
korte tijd populair door zijn 
liedjes, die humor, frisheid en le
venslust uitstraalden. De zes ze
gels kosten elk 2.50 k.; het boekje 
kost dus 15 k 

De zes zegels in het boekje over de trouba
dours Bellman en Taube 

Dag van de Postzegel 
Op 6 oktober verschijnt het Dag 
van de Postzegel-boekje met 
daarin zes zegels die drie mo
tieven tonen op het thema 'Foto
grafie'. 

Zwitserland 
In Zwitserland had men eigenlijk; 
een nieuw boekje verwacht met 
zegels uit de nieuwe permanente 
serie 'dieren'. Naar vertuidt wil 
men echter eerst oude voorraad 
opmaken en ook de tariefaanpas
singen van 1991 afwachten. Pas 
daarna kan er sprake zijn van een 
nieuw boekje 
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Nieuwe 
uitgiften 

Samenstelling: 
Mevr. A.C. van der Haar-Amptmeijer 
Postbus132 
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 
bladzijde 223 

Europa 
ALBANIË 
6-5-'90.'Penny Black'*. 
90 q., 1.20,1.30 L. Dne verschillende 
afbeeldingen gezien door vergroot
glas, resp. hand met postzegel, post-
ruiter en koets. 
8-6-'90. Wereldvoetbalkampioen
schap Italia 90. 
30, 90 q. 1.20 L; blok van 3.30 L. 
Vier verschillende gestileerde spelmo
menten van de mascotte 'Ciao' (hallo). 

ANDORRA FRANS 
Afbeelding melding 5/371. 
9-7-'90. Serie 'natuur'. 
2.30 F. Rozen 
3.20 F De otter. 

ANDORRA SPAANS 
21-6-'90. Serie'natuur', 
45 P. 'Cama de Perdiu'. 

AZOREN (Portugal) 
11-7-'90. Beroepen kenmerkend voor 
de Azoren. 
5.-, 32.-, 60.-, 100.- e. Resp. wagen
maker (hout), pottenbakker (klei), 
schoorsteenmaker (zink en tin), ton-
nenmaker (van duigen); alle beroepen 
uit Sao Miguel 

BELGIË 
Afbeelding melding 6/453. 
9-7-'90. Toerisme. 
10 F. Resp. Antw/erpen - Berendrecht-
sluls. 

10 F. Dendermonde - 't Ros Beiaard. 
14 F. Gerpinnes - 'Les Marches de 
Gerpinnes' (folkloristische optocht van 
de Heilige Reiende). 
14 F. Lommei - eeuwfeest van 
Lommei. 
14 F. Watermaal-Bosvoorde -
St. Clementiuskerk. 

BULGARIJE 
6-4-'90. ESSEN 90; achtste internatio
nale postzegelbeurs; zegel op zegel. 
Velletje met drie dezelfde zegels van 42 
St. en drie vignetten; zegel: Yvert nr. 1 
van Beieren; vignetten: twee verschil
lende 'ESSEN 90'-emblemen en één 
embleem 'vijfhonderd jaar postverbin
dingen', jaartallen 1490-1990. 
10-4-'90. 'Stamp World London 90'. 
Blok met twee zegels van 50 st. Resp. 
'Penny Black' en portret van Sir Row
land Hill; zegels verbonden door ten
toonstellingsembleem; op de rand wa
termerken en stempels. 
17-4-'90. Honderdste verjaardag van 
de coöperatieve boerenbedrijven. 

5 St. Symbolische voorstelling (re
genboog en getal 100). 
24-4-'90. Honderdste geboortedag 
van Dimitar Chorbadjiski (1890-1967). 

5 St. Illustratie ontleend aan 'de ge
boorte van Chudomir'. 
1-5-'90. Honderdste verjaardag van de 
'1 mei-viering' 
10 st. Wereldkaart met vermelding '1 
mei'. 
13-5-'90. UIT*. 
20 st. Symbolische voorstelling. 
23-5-'90. Belgica 90; wereldpostze-
geltentoonstelling. 
Velletje met drie dezelfde zegels van 30 
st. en drie vignetten; zegel, portret ko
ning Leopold; vignetten, tentoonstel
lingsembleem met resp. stadhuis, 
Vlaamse leeuw, stadssilhouet. 

CYPRUS 
Afbeelding melding 5/371. 
9-7-'90. Europees jaar van het toe
risme 1990. 

5 c. Vijfentwintigste verjaardag van 
het instituut voor'hotel en catering'. 

7 c. Elfhonderdste verjaardag van de 
St. Lazaruskerk. 

15,18 c. IVIIIieubescherming (vogels 
en vlinders); geen afbeeldingen ont
vangen. 

DENEMARKEN 
14-6-'90. Deense flora. 
3.25 kr. Althaea officinalis. 
3.50 kr. Cephalanthera rubra. 
3.75 kr. Orchis purpurea. 
4.75 kr. Cypripedium calceolus. 
30-8-'90. Vijftigste verjaardag van de 
vereniging voor diabetici; toeslagze
gel. 
3.50 + 0.50 kr. Insulinekristal. 
30-8-'90. Dorpskerkjes uit Jutland 
(Romaanse kerkbouwperiode, 1150-
1300). 
3.50 kr. In Gjellerup. 
4.75 kr. InVeng. 
8.25 kr. In Bredsten. 

DUITSLAND BERLIJN WEST 
21-6-'90. Bezienswaardigheden; rolze-
gels. 

70 Pf. Helgoland (de 'rode rotsen'). 
9-8-'9ü. Honderdste verjaardag van de 
Duitse maatschappij voor farmacie. 
100 Pf. Vijzel, embleem en formule-
computerafbeelding; jaartallen 1890-
1990. 
11-10-'90. Tweehonderdste geboorte
dag van Adolph Diesterweg (1790-
1866), 

60 Pf. Portret. 

DUITSLAND BONDSREPUBLIEK 
21-6-'90. Bezienswaardigheden; rolze-
gels. 
45 Pf. Kasteel 'Rastatt' (bouw gestart 
m 1699, architect Domenico Egidio 
Rossi). 
70 Pf. Helgoland (zie Duitsland Berlijn 
West). 
21-6-'90. Veertigste verjaardag van de 
'Charta der deutschen Heimatver
triebenen' (handvest van Duitse ont
heemden). 
100 Pf. Slotzin van de 'Charta' die op 5 
augustus 1950 in Stuttgart afgekon
digd werd ('wij doen een beroep op 
volkeren en mensen van goede wille 

om aan het werk te gaan, opdat uit 
schuld, ongeluk, lijden, armoede en 
ellende voor ons allen de weg naar een 
betere toekomst gevonden wordt'). 
21-6-'90. Dertigste wereldcongres van 
de internationale handelskamer. Ham
burg. 

80 Pf. Symbolische voorstelling 
(twee binnen een cirkel in elkaar grij
pende handen als symbool voor uit
wisseling van geld en handelswaar). 
21-6-'9Ü. 'Düsseldorf 90'; tiende in
ternationale postzegeltentoonstelling 
voor de jeugd, Düsseldorf; velletje met 
toeslag (bestemd voor de stichting ter 
bevordering van filatelie en postge-
schiedenis). 
Velletje met tweemaal drie zegels van 
100-1-50 Pf; op elke zegel vijf kinder
kopjes van verschillend ras en gesti
leerde postzegel met wereldbol; de on
derste rij met doorlopend beeld op vel 
(volledige kinderfiguurtjes). 

DUITSLAND DEMOCRATISCHE REPU
BLIEK 
Afbeelding melding 5/371. 
3-4-'90. Honderdste verjaardag van de 
'1 mei-viering'. 
10 Pf. Illustratie ontleend aan een 
'meibundel'uit 1890. 
20 Pf. Rode anjer, jaartallen 1890-
1990. 
5-6-'90. Postzegeltentoonstelling voor 
dejeugd, Hallet 990. 
Twee zegels met verbindend vignet. 
10 + 5 Pf. Historisch stadsgezicht van 
Halle (18e eeuw). 
20 Pf. Gezicht op het hedendaagse 
Halle met oude en moderne gebou
wen; vignet met stadswapen. 
19-6-'90. Kostbaarheden in bibliothe
ken van de DDR (Duitse Staatsbiblio
theek in Berlijn). 
20 Pf. Orderegels uit 1264 van de hos-
pitaalridders van de heilige Maria in 
het Duitse huis in Jeruzalem. 
25 Pf. 'Rudimentum novitiorum' (eer
ste onderricht van de novicen), ver
moedelijk in Lübeck samengesteld uit 
een aantal middeleeuwse werken, ge
drukt door Lukas Brandis (1475). 
50 Pf. Epos 'Chosrou wa Schirin' (Per
zisch gedicht uit 1180) van Nizami 

0EmOPA 3,20 g| Deutsche BuntieijxKt Berim !J.T/]f£J, 
CYPRUS 

BbAfAPHJl-BULGARIA 
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(1141-1209) 
1 10M Omslag van muziekhand-
schrift uit de muziekbibliotheek van 
pnnses Anna Amalia van Pruisen 
(1723-1787) 

FAERÖER 
6-6-'90. Vissen, WWF* 
320, 350, 600, 700 ore Resp Me-
soplodon bidens, Balaena mysticetus, 
Eübalaena glacialis, Hyperoodon am-
pullatus, alle v\/aarden met embleem 
WWF 

FRANKRIJK 
Aanvulling melding 6/454 'Raad van 
Europa' de kaart van 
Europa met daarop de sterren van de 
Europese vlag 
11-6-'90.'Whitbread'-zeilrace rond de 
w/ereld 
2 30 F Zeiliacht 'La Poste' met ver
melding 'course autour du monde 
1989-1990' 
9-7-'90. Serie 'toerisme', 'pontkanaal' 
van Briare 
2 30 F Pont vaart door kanaal bi) Bri
are 
16-7-'90. Serie 'toerisme', kaap Ca-
naille-Cassis 
3 80 F Gezicht op de kaap 
16-7-'90. 'Maison France-Bresil', 
Brazilië-RIO de Janeiro 
3 20 F Het 'Maison France-Bresil' in 
RIO de Janeiro 

GRIEKENLAND 
11-5-'90. Herdenking Gregoris 
Lambrakis (1912-1963) en Pavlos Ba-
koyiannis (1935-1989) 
40 Dr Tweemaal Portretten van deze 
twee parlementsleden die beiden 
slachtoffer werden van hun strijd voor 
vrede en nationale verzoening 
11-5-'90. Nationale verzoening 

40 Dr Handdruk met Gnekse vlag en 
bloemen 

70 Dr Duif vliegt met lint waarop 
tekst 'nationale verzoening' 
100 Dr Hand reikt bloemen aan an
dere hand, kaart van Griekenland 
20-6-'90. Frankeerzegels, provin
ciehoofdsteden met karakteristieken 

2 Dr Schilden] 'de veemarkt m 
Karditsa' van D Gioldassi 

5 Dr Fort met de oude klok in Tn-
kala 

8 Dr Straat in Vena met traditio
nele huizen 

10 Dr Monument voor de gevallen 
helden in Missolonghi 
15 Dr Gezicht op Chios (naar een 

oude gravure) 
20 Dr Straat met winkels en huizen 

in neoklassieke stijl 
25 Dr Gezicht op Volos met stadhuis 

(houtsnede van A Tassou) 
40 Dr Neoklassieke stadhuis van Ka-

lamata 
50 Dr Centrale markt van Pirgos 
70 Dr Yannena, gezicht op het meer 

met eiland 
80 Dr Sculptuur (twee vissen) in de 

haven van Rethymnon 
90 Dr Gezicht op Argostoli voor de 

aardbeving 
100 Dr Zeevesting 'Bourtzi' met de 
citadel 'Palamidi' in Nauplio 
200 Dr Vuurtoren van Patras 
250 Dr Straat in neoklassieke sti|l in 
Flonna 
13-7-'90. Griekenland, het land van de 
Olympische Spelen 
20, 50,80,100, 250 Dr Symbolische 
voorstelling met tekst 'ATHENS 96', 
The Golden Olympics' en Olympische 
ringen, afbeeldingen van sporten resp 
worstelen, hardlopen, basketbal, zei
len, voetbal 

GROOT-BRIHANNIË 
10-7-'90. Honderdvijftigste geboorte
dag van Thomas Hardy (1840-1928) 
20 p Portret van deze romanschrijver 
met op de achtergrond het landschap 
Wessex waar veel van zijn verhalen 
spelen, handtekening 
2-8-'9Ó. Negentigste verjaardag van 
koningin-moeder Elizabeth 'Queen 
Mum' 
20, 29, 34,37 p Portretten resp als 
koningin-moeder, als koningin Eliza
beth, Elizabeth als hertogin van York 
en als Lady Elizabeth Bowes-Lyon 
11-9-'90. 'Gallantry', oorlogsonder-
scheidmgen, vijftigste verjaardag van 
de slag om Engeland 
20 p Vijfmaal Resp 'Victoria'-kruis, 
'George'-kruis, de hoogste onder
scheidingen van de 'Royal Navy' ('Dis
tinguished Service Cross' met me
daille), 'Army' (militaire kruis met me
daille), 'RAF' ('Distmghuished Flying 
Cross' met medaille) 

HONGARIJE 
31-5-'90. Driehonderdste geboortedag 
van de schrijver en vertaler Kelemen 
Mikes (1690-1761) 
8 - Ft Met ganzeveer schnjvende 
hand 
18-6-'90. Honderdste geboortedag 
van Noemi Ferenczy (1890-1957) en 
BeniFerenczy (1890-1967) 
3 - Ft Schilderij (aquarel) van Noemi 
met afbeelding van gobelinweefster 
(Noemi introduceerde de gobelinkunst 
in Hongarije) 
5 - Ft Plastiek (naakte man) van Béni 

IERLAND 
21-6-'90. Ierse missie 
26 p Medische verzorging 
50 p Slaan van waterpomp 
21-6-'90. Ierse staatslieden 
30 p Portret van Michael Collins 
(1890-1922) 

ITALIË 
23-4-'90. 'MKS-Giorgi-stelsel' (stelsel 
dat meter, kilogram en seconde als ba
siseenheden heeft) 
600 L Portret van opsteller Giovanni 
Giorgi (1871-1950), letters M, Ken S 
met als vierde element een pijl 
28-4-'90. Honderdste verjaardag van 
de '1 mei-viermg' 
600 L Detail van het schilderij 'II 
Quarto Stato' (wereldbol metvlagdra-
gende demonstranten) van Pelliza da 
Volpedo 
30-4-'90. Serie 'sport', nationaal voet
balkampioenschap 1989-1990 
700 L Kaart van Italië met Napels 
(kampioen) ais voetbal aangegeven, 
clubembleem 
9-5-'90. Serie 'artistieke en culturele 
erfenis', tweehonderdvijftigste geboor
tedag van Giovanni Paisiello (1740-
1816) 
450 L Portret van deze componist met 
op achtergrond muziekpartituur, op 
voorgrond deel theaterdecoratie 
12-5-'90. Honderdste verjaardag van 
de oprichting van de 'Societa Dante 
Alighien' 
700 L Borstbeeld van dichter Dante 
Ahghien (1265-1321), globe, open 
boek ('La Divina Commedia') 
19-5-'90. Serie 'artistiek en cultureel 
erfgoed', 
450 L Antiek mozaïek (met duif) uit 
het 'park van de vrede' in Ravenna 
700 L Detail van de versiering van de 
'Ara dl Rachis' (altaar van Rachis), 
tekst 'de Longobarden in Italië' 
15-6-'90. Veertigste verjaardag van 
het Malatestiaans muziekfestival 

600 L Tempel 'Malatestiano' in Ri-
mini, jaartallen 1950-1990 

JERSEY 
26-6-'90. Nieuwsmedia 
14,18,34,37 p Resp drukken van 
kranten (1784-1889), 'The Evening 
Post' (1890-1990), BBC Radio Jersey 
(1982-1990), 'Channel Television' 
(1962-1990) 
4-9-'90. Geschiedenis van de lucht
vaart, IV, de slag om Engeland 
14,18, 24, 34, 37 p Resp 'British 
Aerospace Hawk', 'Supermarine Spit
fire', 'Hawker Hurricane', 'Vickers 
Wellington', 'Avro Lancaster' 

LIECHTENSTEIN 
3-9-'90. Dejacht, II 
25 r Fazant (Phasianus colchicus) in 
het 'Ruggeller Riet' 
50 r Korhaan op de 'Hahnenspiel' 
2 - F Wilde eend in het 'Schellenber
ger Riet' 
3-9-'90. Frankeerzegels, serie 'ber
gen', III 
10 r Hahnenspiel 
35 r Nospitz 
60 r Kuhgrat 
1 20 F Bleikaturm. 

MADEIRA 
5-6-'90. Subtropische vruchten en 
planten 
5- , 3 2 - , 6 0 - , 1 0 0 - e Resp Musa 
cavendishi, Persea americana, Annona 
cherimola, Passiflora edulis 

MALTA 
25-5-'90. Bezoek van paus Johannes 
Paulus II 
4,25 c Resp St Paulus, paus Jo
hannes Paulus II 
Velletje van 145 c met daann vijf ze
gels van beide waarden en twee vig
netten met tekst uit het bijbelboek 
Handelingen van de apostelen, hoofd
stuk 28 vers 1 en 2 
8-6-'90. FIFA*, wereldvoetbal-
kampioenschap Italia 90 
5,10,14 c Symbolische voorstellin
gen met resp vlaggen, naar de bal 
grijpende handen achter net, wed-
stnjdresultaten 
Blok 

MAN 
4-8-'90. Negentigste verjaardag van 
koningin-moeder Elizabeth van Enge
land 
90 c Portret van de koningin-moeder, 
velletje met tien zegels in schaakbord
patroon met vignetten 

MONACO 
4-9-'90. Micromineralen uit het natio
nale park 'Mercantour' 
2 10, 2 3 0 , 3 2 0 , 3 8 0 , 4 - , 6 - F 
Resp anataas, albiet, rutiel, chloriet, 
brooklet, kwarts 
4-9-'90. Dertigste congres van de in
ternationale bond van burgerluchtha
vens 
3 - F Helihaven van Monaco in Font-
vieille, helikopter 
5 - F Congrescentrum van Monte-
Carlo, helikopter 
4-9-'90. 'De schnjvende Pierrot' 
3 - F Zelfbewegende Pierrot met gan
zeveer uit de collectie van Galea 
(1875) 
4-9-'90. Tweehonderdste verjaardag 
van de ontdekking van de homeopathie 
doorC Samuel Hahnemann (1755-
1843) 
3 - F Portret, medicijnflesjes, bloe
men 
4-9-'90. Tweehonderdste geboortedag 
van Jean Francois Champollion (1790-
1832). 

5 - F Portret, piramiden, sfinx, 
hiërogliefen 
4-9-'90. Wereldkampioenschap 'off
shore' 
2 30 F Wedstrijdboot met kust van 
Monaco op de achtergrond 
4-9-'90. Zesentwintigste wereldkam
pioenschap 'petanque' (soort 'jeu de 
boules') 
6 - F Speler m actie 
17-1D-'90. Kerstmis 1990, 'santons' 
(gekleurde kleifiguurtjes bij de kerst
kribbe) uit de Provence 
2 30 F Molenaar op ezel 
3 20 F Vrouvrtje met takkenbossen 
3 80 F Bakker met mand brood 
17-10-'9O. Honderdvijftigste geboor
tedag van de componist Pjotr lljitsch 
Tsjaikowsky (1840-1893) 
5 - F Portret 
17-10-'90. Honderdvijftigste geboor
tedag van de impressionistische schil
der Claude Monet (1840-1927) 
7 - F Schilderij 'La Pie' (de ekster) 
17-10-'90. Honderdvijftigste geboor
tedag van de beeldhouwer Auguste 
Rodin (1840-1917) 
5 - F 'De kathedraal' (twee handen als 
symbool voor een gothische kathe
draal) 
17-10-'90. De vier seizoenen, de ci
troenboom 
Blokjemet3-, 4 - , 5 - , 6 - F De ci
troenboom m resp lente, zomer, 
herfst, winter 

NOORWEGEN 
5-10-'90. Muziek, honderdvijftigste 
geboortedag van Johan Svendsen 
(1840-1911) 

2 70 kr Portret van deze componist 
15- kr Gedeelte monument (Svend
sen met strijkinstrument) gemaakt 
doorStiniusFredriksen 
5-10-'90. Sport, Olympische kampioe
nen 
Velletje met viermaal 4 - kr Resp 
Thorleif Haug (skien), Sonja Heme 
(schaatsen, kunstnjden), IvarBallan-
grud (skien), Hjalmar 'Hjallis' Ander
sen (schaatsen, hardrijden) 

OOSTENRIJK 
28-6-'90. Uitgiftedatum melding 6/45! 
'honderdvijftig jaar moderne scheeps
bouw' 
3-8-'90. Honderdste geboortedag van 
Josef Friedrich Perkonig (1890-1959) 
5 - S Portret van deze dichter 
30-8-'90. Serie 'moderne kunst in 
Oostenrijk' 
5 - S 'Herr des Regenbogens' van 
Robert Zeppel-SperI 

POLEN 
Eerste kwartaal '90. Sport 
100, 200,400, 500 (tweemaal), 1000 
zl Resp zeilen, rugby, hoogspringen, 
schaatsen (kunstrijden), schoonsprin-
gen, turnen (lintoefenmg) 
17-4-'90. Herdenking Roman Koz-
lowski (1889-1977) 

500 zl Portret van deze paleontoloot 
(paleontologie wetenschap der uitge 
sterven dier- en plantensoorten) 
18-5-'9ü. Zeventigste verjaardag van 
pausJohannes Paulus II ï 
lOOOzl Portret l 
25-5-'90. Honderddertigste verjaarda ^ 
van de eerste Poolse postzegel, zegel s 
op zegel i 
Blok van 1000 zl Yvert nrs 1 meteen I 
zegel uit dezelfde tijd ' 
28-5-'90. Serie 'Poolse strijdkrachten I 
in het Westen', vijftigste verjaardag I 
van de slag bij Narvik I 
1500zl Portret van generaal Zygmunl 
Szyszko-Bohusz, vlag en situa- I 
tieschets van de slag I 
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IMPORTA ■ Munthouders 
In de transparant plastic doosjes zijn de bekende 
weekmakervrije Importa munthouders verpakt per 
50 stuks 
Het venster van de Importa munthouder is van een 
f lexibel materiaal, waardoor dit de vorm van de 
munt aanneemt 
Lijm en folie zijn absoluut veilig voor uw munten 
U kunt kiezen uit de zelfklevende munthouders in 
het doosje met de blauwe wikkel, of de normale 
munthouders die te sluiten zijn door middel van 
een nietje in het doosje met de rode wikkel 
Prijs zelfklevend f 9,50 per doosje a 50 stuks 
Prijs normaal f 5,50 per doosje a 50 stuks 
Leverbaar in de volgende maten (diameter) 
1772, 20, 22V2, 25, 2772, 30, 35, 3972 of assortie 
Alleen Importa levert de bekende munthouders 
m deze verpakking 

IMPORTA  voorgedrukt 
munthoudersalbum 

Wilhelmina  Juliana  Beatrix 
De munten zijn per jaar gerangschikt met vermelding van 
oplagecijfers en muntmeesterteken 
De zwarte tussenbladen zijn met zilver bedrukt en geven uw 
verzameling een verzorgd aanzien 

Wilhelmina 1 
Wilhelmma II 
Juliana 
Beatiix 

1890 
1920 
1948 
1980 

1919 
1948 
1980 
heden 

f 49,00 
f 49,00 
f 45,00 
f 29,00 

Leverbaar m rode of blauwe gewatteerde band 

Bijpassende kassette f 13,50 

F.D.C. MUNTSETSALBUM 

voor 's Rijks munt jaarsets 
De 12 Nederlandse provinciemuntsets bijeen in 
een mooi album 

De eerste muntset van de provincie Utrecht, uit

gegeven m 1987, wordt gevolgd door de overige 
provincies 

Dit album geeft de mogeli jkheid, de komplete serie 
op een overzichtelijke wijze te rangschikken 

Leverbaar m rode of blauwe gewatteerde band, 
prijs / 25,00 

Kassette voor F D C muntsetsalbum f 11,50 

importa 

Een uitgebreide folder kunt u aanvragen bii 
Importa  Postbus 301  5400 AH Uden 

of telefoniscfi 0413265973 importa 
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PORTUGAL 
56'90. Wenszegels. 
60. e. Viermaal. Resp. bloemen aan 
voordeur, met bloemen versierde 
auto, man met boeket bloemen op 
rug, brievenbus gevuld met bloemen; 
op alle zegels vermelding van 'felicita

cöes'. 
117'90. Gedenkjaren. 
65. E. Honderdste sterfdag van Cami

no Castelo Branco (18251890); por

tret van deze schri|ver. 
70. e. Vierhonderdste sterfdag van 
broeder Bartolomeu dos Martires 
(15141590); portret. 

ROEMENIË 
193'90. Kwalificatie van Roemenië 
voor het wereldvoetbalkampioenschap 
Italia 90. 
50b.,1.50, 2.,3.,4.,5.L.;blok 
van 10. L. Verschillende spelmomen

ten met vlaggen. 
Mei '90. Wereldvoetbalkampioen

schap Italia 90. 
50 b.,1.,1.50, 2.,3.,3.50, 4., 
5. L.; blok van 10. L. Verschillende 
spelmomenten; voetbalstadion op ze

gel, op blok kaart van Italië, vlaggen. 

SAN MARINO 
116'90. Bezoek van de Italiaanse 
president Francesco Cossiga. 
600 L. Gezicht op San Manno met de 
berg Titano; kleuren van de vlaggen 
van San Marino en Italië. 
116'90. Europees jaar van het toe

risme. 
Postzegelboekie met driemaal 600 L. 
(zie melding 5/373) en viermaal 50 L. 
met vier verschillende bezienswaardig

heden en tekst in resp. Italiaans, En

gels, Duits en Frans ('groeten uit de 
oudste republiek van de wereld'). 

SOVJETUNIE 
Afbeelding melding 6/455. 
124'90. Dag van de ruimtevaart. 
20 k. 'MIR'ruimtevaartstation (weten

schappeli|k laboratorium), ruimtevaar

der op 'vliegende stoel' in de ruimte. 
144'90. Leniniana90; postzegelten

toonstelling ter gelegenheid van de 
honderdtwintigste geboortedag van 
Lenin. 

5k. Portret van Lenin. 
144'90. Honderdtwintigste geboor

tedag van Lenin. 
5 k. Driemaal. Portret van Lenin met 

resp. 'Lenin'monument in Ulianovsk 
(geboorteplaats), 'Lenin'museum in 
Bakoe (1955), 'Lenin'museum in 
Tasikent(1970). 
254'90. Honderdvijftigste geboorte

dag van de componist Pjotr lljitsch 

nOHTACCCPi 

Tsiaikowsky (18401893). 
15 k. Portret en scène uit de opera 
'lolanta'. 
45'90. Steunfonds voor dierentui

nen; toeslagzegels. 
Blok met drie zegels en één vignet 
(embleem: zebra). 
101 5 k. Aquila chrysaètos. 
20 + lOk. Falcocherrug. 
20 I10 k.Corvus corax. 
225'90. Serie 'heldendichten'. III; 
zegels in samenhang met vignetten 
met korte inhoud van elk epos. 
10 k. Vijfmaal. Resp. 'Manas' (Kirgi

zië); 'Guraguli' (Tadzjikistan); 'David 
Sasunsky' (Armenië); 'Gerogly' (Tur

kije); 'Kalevipoeg' (Estland). 
225'9ü. Vijfhonderdvijftigste verjaar

dag van het 'Kalmyk'volksepos 
'Dzhangar'. 
10 k. Ets van G.A. Eichestov (een van 
de illustratoren van dit volksepos) met 
afbeelding van krijgsman met paarden 
in berglandschap. 
255'90. Wereldvoetbalkampioen

schap Italia 90. 
Strook met vijf zegels (5,10,15, 25, 
35 k.), doorlopend beeld. Verschil

lende spelmomenten, embleem. 
56'90. Vijftiende verjaardag van de 
conferentie van Helsinki (veiligheid en 
samenwerking in Europa). 
15 k. Symbolische voorstelling met 
Romeins cijfer XV. 
56'90. Wereldkampioenschap 
schieten. 
15 k. Drie schutters en schietschijf. 

SPANJE 
Afbeelding melding 6/455. 
175'90. UIT*. 
8 P. Symbolische voorstelling (wereld

bol, satelliet, embleem). 
185'90. Ambachtelijke kunst; 
smeedwerk. 
Velletje met zes zegels van 20 P. en 
drie vignetten. Zegels: resp. deurklop

per uit de 15e eeuw (Teruel), pistool 
uit de 17e eeuw, spiegel uit de 19e 
eeuw, deurklopper uit de 16e eeuw 
(Andalusie), deurklopper uit de 17e/ 
18e eeuw (Cuenca), haardscherm 
(Baskenland). 
255'90. Exfiina 90; nationale postze

geltentoonstelling in Zaragoza. 
Blok met zegel van 20 P. Zegel: de 
'Infanta Patio' (paleis van Zaporta); 
blok: portret van Doha Maria Teresa 
Vallabriga van de schilder Goya; wa

pen van de stad Pilar en tentoonstel

lingsembleem. 
196'90. Gedenkdagen. 

8 P. Schilderij 'barmhartigheid' van 
de schilder Lopez Alonso (tweehon

derdste verjaardag van de aankomst 

SAN MARINO 

van de dochters van barmhartigheid in 
Spanje). 
20 P. Honderdste geboortedag van 
José Padilla; portret en muziekschrift 
(componist van 'Valencia', 'La Viole

tera'en'EIRelicario'). 
45 P. Paleis van de 'koningen van Na

varra' in Estella (Lizarra); vermelding 
'EstellaLizarra 10901990'. 
50 P. Vijfhonderdste verjaardag van de 
Valenciaanse novelle 'Tirant lo Blanch' 
(avonturen van Tirant en zi|n aanzoek 
aan prinses Carmesina, verteld door 
Joanet Martorell en voltooid en gepu

bliceerd door Marti Joan de Gaiba in 
1490). 
221B'90. Filatem 90; derde themati

sche postzegeltentoonstelling, Palen

cia. 
Blok met zegel van 20 P. Crypt van de 
kathedraal in Palencia (gebouwd in 
1035 op oude ruines van de Westgo

ten). 

TSJECHOSLOWAKIJE 
164'90. Bezoek van paus Johannes 
Paulus II. 
1. Kcs. Portret en pauselijk wapen. 
55'90. Vijfenveertigste verjaardag 
van de bevrijding van Tsjechoslowa

kije. 
1. Kcs. Symbolische voorstelling. 
65'90. 'Penny Black'*; zegel op zegel. 
Blok van 7. Kcs. 'Penny Black', por

tret Sir Rowland Hill, 'William Wyon'

penning, Westminster Hall in Londen 
in 1840. 
85'9ü. Wereldvoetbalkampioen

schap Italia 90. 
1. Kcs. Gestileerd spelmoment. 
16'90. Vrije verkiezingen. 
1. Kcs. Handen maken Vteken. 
66'90. Kasteel van Praag. 
2., 3. Kcs. Resp. detail van reli

kwieën St. Jons (13201380), zegel 
van Premysl Otakar II uit 1262. 
Velletje met zes zegels. 
216'90. Vijftiende verjaardag van de 
conferentie van Helsinki (veiligheid en 
samenwerking in Europa). 
Blok van 7. Kcs. Huis met op voorge

vel kaart van Europa waaruit een tak 
met bladeren en bloemen groeit. 
256'90. Slachtoffers van 'wrong

doing'. 
1. Kcs. Portret van dr. Milada Hora

kova, geëxecuteerd in 1950. 
27'90. Wereldhondententoonstel

Img, Brno 1990. 
50h.,1.,4., 7.KCS. Resp. poe

dels; Afghaan, Ierse wolfshond, haze

wind; Tsjechische terrier, bloedhond, 
'Hannoverian'hond; 'Cavalier King 
Charles'spaniel, cockerspaniel, 'Ame

rican cocker'. 

iMMMMk>*d>aiA^iMUMkAdhA*MUMMh***ii 
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298'9D. Historische motieven Bratis

lava. 
3., 4. Kcs. Resp. Keltische munt, 
type Biatec; portret van M.R. Stefanik 
(18801919). 
79'90. Honderdste verjaardag van de 
'Grand Pardubice Steeplechase'. 
50 h., 2., 4. Kcs. Drie verschillende 
wedstrijdmomenten (paarden met rui

ters). 

TURKIJE 
Afbeelding en aanvulling melding 4/ 
287 'historische werken'; afbeeldingen 
resp. ivoren beeldje van godin uit de 
18e eeuw voor Christus (Assyrische 
koloniale tijd), ceremoniële 'tweeling' 
bekers uit de 20e eeuw voor Christus, 
beeldje van zittende godin uit de 15e 
eeuw voor Christus, ivoren leeuw uit 
de 8e eeuw voor Christus. 
Correctie melding 6/455 'Expo 90 in

ternationale tentoonstelling tuin en 
groen': tw/eemaal 1000 L., doorlopend 
beeld, landschapsarchitectuur met 
embleem EXPO 90. 
Aanvulling melding 4/287 'oorlogen 
rond de Dardanellen'; symbolische 
voorstelling (transformatie van oorlog 
naar vrede) 
Correctie melding 6/455 'Europees 
jaar van het toerisme': 300 t 50 L., 
1000 + 100 L. resp. gezicht op de 
stad Antalya en Istanbul. 
Aanvulling melding 6/455 'Europa

CEPT* 90': postkantoren resp. Sir

kecilstanbül, UlusAnkara. 
234'90. Zeventigste verjaardag van 
de grote nationale vergadering . 

300 L. Symbolische voorstelling met 
getal 70. 
75'90. Achtste Europese conferentie 
van het opperste gerechtshof, Ankara 
1000 L. Symbolische voorstelling 
(landkaart met de stad Ankara, duif). 
56'90. Wereldmilieudag; fauna. 
300, 500,1000,1500 L. Resp. Sala

mandra salamandra, Triturus vittatus 
(salamander), Bombina bombina (kik 
vors), Hyla arborea (kikvors); em

bleem. 
136'9ü. Honderdste verjaardag van 
betrekkingen tussen Turkije en Japan 
(in 1890 arriveerde Osman Pascha met 
geschenken voor de 'Meiji'keizer in 
Japan). 
1000 L. Turkse en Japanse vrouw met 
op de achtergrond een driemaster. 
Zonder datum. Overdrukken. 
Yvert nr. 2242 (Cyclamen pseudoiberi

cum) met overdruk van 200 L. 
Yvert nr. 2460 (Narcissus tazetta) met 
overdruk van 50 L. 
Yvert nr. 2522 (veilig verkeer) met 
overdruk van 100 L. 

SAN MARINO :SAN MAWi 

\ ^ ^ & 
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Kantoor Hengelosestraat 76-78 

VEILING 109 
op 31 augustus / 1 september a.s. in het zalencentrum van 

schouwburg ORPHEUS, Churchillplein 1 te Apeldoorn. 
* 1 e zitting op vrijdagavond: Posthistorie Nederland met veel brievenmateriaal w.o. 

zeldzame frankeringen, schaarse bestemmingen, 
waarde brieven enz. Betere zegels Nederland w.o. 
zeldzame tandingen o.a. nrs. 1 27A en paar Ó5C!! 

* 2e zitting op zaterdagochtend: Betere zegels en brieven buitenland. 
Aanbod van vrijwel alle Europese landen. 

* 3e zitting op zaterdagmiddag: Verzamelingen, restanten enz. tegen lage inzetprijzen. 
Voor ieder iets te vinden,met name voor de semi-
handel. 

Onze inzetprijzen zijn reëel en onze omschrijvingen zijn uiterst nauwkeurig! 

INTERESSE? 
Vraag onze gratis catalogus eens aan. (telefoontje of briefkaart is voldoende). 
Inzendingen voor onze komende veilingen van half november en eind januari zijn bij ons welkom. 
Informeert u eens vrijblijvend naar onze gunstige condities! 

DE O.P.V. REEDS 20 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND!! 
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VATICAAN 
5-6-'90. Veertigste verjaardag van 'Ca
ritas Internationalis', mozaïeken ont
leend aan de basiliek 'S Maria Maggi-
ore' in Rome 
Blok met vier zegels (doorlopend 
beeld) van 450, 650, 800, 2000 L 
Resp Abraham, de drie bezoekers. 
Abraham en Sara, de drie bezoekers 
aan tafel bij Abraham 
5-6-'90. Missiearbeid van St Willi-
brord (apostel der Friezen) 1300 jaar 
geleden begonnen 

300 L Priesterwijding, aankomst in 
Friesland en begin missiewerk 

700 L Verblijf te Antwerpen, bis
schopswijding door paus Sergius I en 
schenking van stadsdeel van Echter
nach door Hermma, abdes van Buren 
3000 L Willibrord ontvangt de com
plete stad Echternach van koning Pe
pijn, de abdij van Echternach ontvangt 
voor de dood van de heilige (739) al 
zijn bezittingen, op alle waarden jaar
tallen 600-1900 

IJSLAND 
28-6-'90. Sport 
21 - kr Tweemaal Resp boog
schieten en voetbal 

ZWEDEN 
8-8-'90. Gedenkjaren 'troubadours', 
tweehonderdvijftigste geboortedag van 
Carl IWichael Bellman (1740-1795) en 
honderdste geboortedag van Evert 
Taube (1890-1976, postzegel boekje 
Inhoud velletje met tweemaal drie ze
gels van elk 2 50 kr 
Bovenste rij betreft Carl Michael Bell
man (schrijver en zanger van het 
goede leven 'dnnken, dansen, zingen 
en beminnen') resp 'lieve broers, 
zusters en vrienden', 'trotse stad', 
'Fredman in de goot' 
Onderste rij betreft Evert Taube (zan
ger over de Argentijnse pampa's, het 
zeemansleven, 'Bohuslan- en Rosla-
gen'-archipel) resp 'de gelukkige 
bakker m San Remo', 'op zee', 'Vio-
lava' 
8-8-'90. 'Papier voor de wereldpers', 
honderdste verjaardag van de Zweedse 
bond van celstof- en papierfabneken, 
postzegelboekje 
Inhoud tweemaal vier zegels van 2 50 
kr Resp papierproduktie m vroeger 
tijd, watermerk, papier voor de export, 
hedendaagse papierproduktie 
8-8-'90. 'Ovedskloster' ('rococo'-kas-
teel),1770, rolzegel 
40 - kr Het 'Ovedskloster' 

Buiten Europa 
ALGERIJE 
21-6-'90. Aanleg elektriciteit op het 
platteland 
2 -Dh 

ANGOLA 
Aanvulling melding 6/456 'spoorwe
gen', naast al gemelde waarden een 
blok van 25-Kw Zegel elektnsche 
diesellocomotief, op de rand havenac
tiviteiten 
1-4-'90. Tiende verjaardag van de 
SADGC* 
5 -, 9 - Kw Resp stuwdam, boorei
land met boot en opgaande zon 
6-4-'90. UPAP* 
4 -, 10 - Kw Resp envelop met kaart 
van Afrika, kaart van Afrika samenge
steld uit postzegels en enveloppen, 
embleem 

24-4-'90. Schilderkunst 
6 -, 9 - Kw Twee schilderijen, resp 
drie vrouwen, vrouw met kind, van 
Raul Indipwo (Raul Jose Aires Corte 
Peres Cruz), geboren in 1939, em
bleem 'Stamp World London 90' 
9-5-'90. Fauna, WWF*, Hippotragus 
nigervariani 
Blok met viermaal 5 - Kw Resp bok, 
bok met hinde, hinde, hinde met jong, 
embleem WWF 
2-6-'90. Flora 
5 -, 8 -, 10 - Kw Nicolaia speciosa, 
Tagetes patuia, Alamanda cathartica 

ANTIGUA & BARBUDA 
11-6-'90. Internationale ruimtevaart-
successen 
Vel met vier rijen zegels van 45 c 
Doorlopend beeld over het hele vel 
Rij 1 Resp Voyager 2, Pioneer 11, 
ruimtemanoeuvre (man in vliegstoel), 
space shuttle Columbia, afdaling met 
parachutes Apollo 11 
RIJ 2 Skylab, Ed White, koppeling van 
Apollo en Soyuz (over twee zegels). 
Marmer 1 
RIJ 3 Gemini 4, Sputnik,'Hubble'-
ruimtetelescoop, raketvliegtuig X-15 
Bell X-1 
RIJ 4 Maanverkenning (Apollo 17), 
maanvoertuig, maanmodule van 
Apollo 14, Edwin 'Buzz' Aldrin, Lunok
hod (Sovjetrussisch maanvoertuig) 

ARGENTINIË 
5-5-'90. Wereldvoetbalkampioen-
schap Italia 90 
Blok met vier zegels van 2500 A Door
lopend beeld Spelmoment van Itali
aanse en Argentijnse speler 
5-5-'90. Vijfenzeventigste verjaardag 
van het nationale spaar- en verzeke
ringsfonds 
1000 A Getal 75 met embleem (kind 
met spaarpot, jaartallen 1915-1990) in 
de 5 
2-6-'90. Honderdste verjaardag van de 
'Carlos Pellegrim'-hogere school voor 
de handel 
2000 A Portret van Dr Carlos Pelle
grini en schoolembleem 
2-6-'90. De jeugd en drugsgebruik, 
'tegen drugs, de dialoog' 
2000 A Symbolische voorstelling (ge
sprek tussen 'grote' en 'kleine' 
bloem), tekst 'contra la droga, el dia
logo' 
30-6-'90. Nuttige insekten, toeslagze
gels 
1000 4-500 A Vijfmaal Resp Hippo-
damia convergens, Adalia bipunctata, 
Calleida suturalis, Podisus nigrispi-
nus, Nabis punctipennis 

ARUBA 
30-5-'90. FIFA*, wereldvoetbalkampi
oenschap Italia 90 

35 c Aruba het 166e lid van de FIFA, 
voetbal 
200 c Wereldvoetbalbeker, mascotte 
'Ciao' (Italiaanse groet 'hallo') 
25-7-'90. Solidariteit (dankbaar en 
verantwoordelijk voor het bestaan van 
de aarde), toeslagzegels 

55 + 25 c Embleem van het jeugd
centrum van de 'Tanki Leendert Asso
ciation' 
100 -1- 50 c Embleem van de 'stich
ting tot promotie van verantwoord ou
derschap' 

ASCENSION 
3-5-'90. 'Stamp World London 90', 
'Penny Black'* 
9,18, 25p , £ 1 - 'Penny Black'en 
'Twopence Blue', poststempels van 
vroeger, uitladen van post op 'Wide
awake Airfield', hoofdpostkantoor en 
bestelbus, embleem 

AUSTRALIË 
16-5-'90. Sport, wielrennen, eerste 
door Australië uitgegeven zelfklevende 
postzegel 
41 c Drie wielrensters 
13-6-'90. Wetenschappelijke samen
werking met de USSR aan de zuidpool 
(gezamenlijke emissie met de USSR) 
41 c , $ 1 10, blok met de twee waar
den Resp onderzoek naar ijsvor-
ming, biologisch onderzoek (kni) 
12-7-'90. 'Boomtime' (periode van 
hoogconjunctuur tussen 1870 en 
1890) 
Strook met vijf zegels van elk 41 c 
Resp ('land boom') speculanten ko
pen landaandelen en armen m slop
penwijk, ('building boom') luxe wo
ning en keukenpersoneel, ('investment 
boom') beurshandel en transacties re
gistrerend personeel, ('retail boom') 
luxe geklede mensen en mensen in 
zelfgemaakte kleding, ('factory boom') 
rokende fabrieksschoorstenen en fa
brieksmeisjes 

BAHAMAS 
3-5-'90. 'Stamp Wortd London 90', 
vliegtuigen, herdenking 'slag om En
geland' 
Blok met tweemaal $ 1 - Resp 'Ba
hamas I' Spitfire 1 X4602, 'Bahamas 
V' Hurricane 11c BP232, tentoonstel-
lingsembleem en embleem 'per ardua 
ad astra' (door strijd tot overwinning) 
27-6-'90. Internationaal alfabetise-
rmgsjaar 
10,40,50 c Drie verschillende af
beeldingen van studerende kinderen, 
embleem 

BAHRAIN 
26-5-'90. Vijftigste verjaardag van de 
kamer van koophandel 
50, 80,150, 200 f Embleem en por
tret van de emir Sheikh Isa Bin Salman 
al Khahfa 

BENIN 
8-6-'90. Wereldvoetbalbeker Italia 90 
125,190 F 
1-7-'90. Honderdste verjaardag van de 
pn 
150 F Geen afbeeldingen ontvangen 

BERMUDA 
Aanvulling melding 6/456 'Penny 
Black'* zegel op zegel respectievelijk 
Yvert nrs 1 E, 2, 4, 5 met opdruk 
'Stamp World London 90' 

BHUTAN 
Junl/jull '90. Met Uitsterven bedreigde 
dieren inAzie 
50ch, 1,2,3,4,6, 7,15 nu Acht 
verschillende poses van Ailuropoda 
melanoleuca (reuzenpanda) 
5,10,20 25 nu Resp Pantheratigris 
(tijger), Elaphus maximus (olifant), 
Muntiacus muntjak (muntjak = hert), 
Panthera uncia (sneeuwluipaard) 
Twaalf blokken van elk 25 nu Resp 
Rhinoceros unicornis, Neofelis nebu-
losa, Cuon alpinus, Cervus elaphus. 
Felis temmincki, Moschus moschife-
rus, Ailuropoda melanoleuca, Selen-
arctos thibetanus. Bos gaurus. Sus 
salvanicus. Cams lupus, Melursus 
ursinus 

BOPHUTHATSWANA 
12-7-'90.Zandpatrijzen 
21,35,40,50 Resp Pterocles bur-
chelli, Pterocles bicmctus, Pterocles 
namaqua, Pterocles gutturalis 

BOTSWANA 
3-5-'90. 'Stamp World London 90', te
lecommunicatie 
8,15, 30t , 2 - P Resp opleiding 
telecommunicatie, transmissie (zend
mast), moeder met dochter in publieke 
telefooncel, testen van 'circuit board' 
Zonder datum. Overdrukken, fauna 
10,20,50t op resp 1,6,12t 
(emissie 1987) 

BRAZILIË 
18-4-'90. Flora 
10 - Cz Tibouchina granulosa 
3-5-'90. 'Penny Black'* zegel op ze
gel 
Blok met twee zegels van 20 - Cz 
Resp Yvert nr 13('0lho-de-boi')en 
Penny Black, afbeeldingen van Don 
Pedro II en koningin Victona, op het 
blok portret van Sir Rowland Hill, ko
ninklijke kroon en embleem 'Stamp 
Wortd London 90' 
4-5-'9D. Flora 
20 - Cz Cassia macranthera 
12-5-'90. Wereldvoetbalkampioen-
schap ITALIA 90 
Blok met zegel van 120 - Cz Doorlo
pend beeld Op zegel 'laars' van Italië 
met voetbal, op blok voetballer en 
mascotte 
14-5-'90. Tweeëntwintigste wereld
congres van de internabonale bond 
voor wegtransport, Rio de Janeiro 
20 - en 80 - Cz In samenhang, door
lopend beeld Wegtransport (vracht
wagen, bus, bestelbus en auto) op 
snelweg, gestileerd silhouet van Rio de 
Janeiro 
18-5-'90. Serie 'musea', vijftigste ver
jaardag van het 'Impenal Museum Pe-
tropolis' 
20 - Cz Tweemaal Resp houten 
beeldhouwwerk (18e eeuw) 'maagd 
van de onbevlekte ontvangenis', gou
den keizerlijke kroon bezet met dia
manten en parels 
20-5-'90. Eerbetoon aan de Brazili
aanse staat Tocantins 
20 - Cz Vlag van de nieuwe staat To
cantins 
30-5-'90. Honderdste verjaardag van 
de geografische dienst van het leger 
20 - Cz Kaart van Rio de Janeiro (zo
als uitgegeven door de dienst ter gele
genheid van de honderdste verjaardag 
van de onafhankelijkheid), gebouw van 
de geografische dienst (voormalig Ca-
pucijnenklooster) 
19-6-'90. Serie 'Braziliaanse films', 
portretten van artiesten met hoogte
punten uit hun werk 
Blok met viermaal 25 - Cz Resp Ad-
hemar Gonzaga, Carmen Miranda, 
Carmen Santos, Oscanto 
Zonder datum. Flora 
50 - Cz Clitoria fairchildiana 

BRUNEI 
15-7-'90. Internationaal alfabetise-
nngsjaar 1990 
1 5 , 9 0 s , $ 1 - Alfabetten 

BURKINA FASO 
25-4-'90.'Penny Black'* 
150, 500 F , blok van 500 F Geen af
beeldingen ontvangen 
26-4-'90. Wereldvoetbalbeker Ita
lia 90 
50,65,1000 F, blok van 1000 F 
10-7-'90. Internationaal alfabetise-
rmgsjaar 
45,135 F Geen afbeeldingen ontvan
gen 

CANADA 
28-5-'90. Frankeerzegel, architectuur 
$ 5 - 'Bonsecours Market' ('Marche 
Bonsecours') in Montreal 
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NVPH 1991 - nu met kleinrondstempels 
NVPH spec. cat. Ned./Geb. 1991 kleur - met vele prijs

wijzigingen en nieuw gedeelte kleinrondstempels (11 sept.) 
de Rooy cat. automaatboekjes Ned. 1991 (11 sept.) 
Importacat. rolzegelsNed. 1991 (11 sept.) 
Schroots handboek luchtpost/luchtvaart Ned. t/m 1935 700 biz. 
da Costa handboek Nederland posttaneven 1850-1990 144 biz. 
Bijieveld spec. cat. kleinrondstempels Ned. Groningen 16,-; 

Friesland 17,50; Overijssel 16,-; Gelderland 22,50 
Zumstein semi-spec. Zwitserland 1991 kleur 460 biz. gebonden 

idem met spiraalband 

WERT Supplement 1990 op de delen 2,4,5 en 6128 biz. 

Seven Seas (eng.) cat. Australië 1991 kleur 145 biz. 

19,75 
19,50 
19,50 
62,50 
26,00 

25,00 
28,50 

29,00 

Yvert cat. Westeuropa 1990 1080 biz. 65,00 
Michel cat. Duitsland 1990/91 kleur 657 biz. 27,50 

cat. Europa West 1990/91 69,00 
cat. Europa Oost 1990/91 55,00 
spec. cat. Duitsland 1990/91 1440blz. 69,00 
spec. cat. Engeland 1990/91 552 biz. 52,00 
spec. cat. Oostenrijk 1990/91 308 biz. 34,50 
spec. cat. Zwitserland 1990/91 318blz. 34,50 

Gibbons semi-spec. cat. Engeland 1991 220 biz. 32,50 
spec. cat. Brit. Commonwealth 1991 1100 biz. 135,00 

14,50 

55,00 
17,50 
32,00 
17,50 
12,50 
30,00 

12,50 
29,00 
19,20 
99,00 

Ceres (frans) semi-spec. cat. Frankrijk 1991 kleur m. brieven 42,50 
Afa (deens) semi-spec. cat. Denemarken/Faroer 1991 

kleur m. brieven 44,00 
Unificato (ital.) semi-spec. cat. Italië/Geb. 1991 

kleur m. brieven 
Scott (eng.) cat. USA 1991 300 biz. (sept.) 
ANK (duits) semi-spec. cat. Oostenrijk/Geb. 1991 kleur 
SCSF (tsjech.) cat. Böhmen & Mähren 1939-1945 56 biz. 

cat. brieven Böhmen & Mähren 1939-1945 
Biegel (ned.) wereldhandboek telefoonkaarten 1991113 biz. 
Zumstein Philatelistisch woordenboek Duits/Frans/ 

Engels/Ned./Deens/Zweeds/Noors/Ital./Spaans/Port/ 
Russ./Pools/Tsjech.62blz. 

Chapman (eng.) Stamp Atlas gehele wereld kleur 355 biz. 
Vieira (port.) spec. cat. Madeira 1990 kleur 90 biz. 
Krause (eng.) wereldmuntencat. 1800-19901936 biz. 

LollinI (frans) wereldcat. Ruimtevaart 1991 500 biz. 80,00 

McKee (eng.) Wereld-Checklist Padvinders 1991 24,00 
Wereldcatalogus Voetbal op zegels 1991 (4000 zegels 

volgens Yvert) 65,00 

DBZ-Deutsche Briefmarken-Zeitung 
verschijnt twee-wekelijks, gem. 175 biz. per editie 
)aarabonnement26nrs. incl. porti ƒ90,00 
3 proefnummers, Incl. porto ƒ15,00 

Pri jswi jz igingen voorbehouden Pri jsl i jsten grat is Orders tot ƒ 1 0 0 , - p l u s 
ƒ 4 , - v e r z e n d k o s t e n . O r d e r s t o t ƒ 3 5 , - , a l s m e d e l e v e r i n g aan n i e u w e l<lan-
t e n u i t s l u i t e n d t e g e n v o o r u i t b e t a l i n g . 
Giro 1253414 - A M R 0 4 7 36 .54 7 1 7 - N M B 6 6 . 9 4 . 6 0 . 6 8 0 

RW.MEINHARDT 
POSTORDER 
Bleyenburg 5, 2511 VC 's-Gravenhage 
(vlakbij Kon. Schouwburg) S 070 - 3652227 

Verkoop- resp. besteladressen: 
Kloek B.V., Rosmarijnsteeg 4, Annsterdam - Tel. 020/242116 
Het Poststempel, Rotterdam, tel. 010/4768175 (ook 's avonds) 
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133 
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134/35 
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149/62 
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177/98 
181 
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236/37 
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240/43 
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244/47 
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257/60 
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261/64 
264 los 
265/66 
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350/55 
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374/78 
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402/03 
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428/42 
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462 los 

NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook losse waarden 
Vanaf 45% netto 
P R I J S A C T I E F ! 
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469/73 
474/89 
487 los 
490/94 
495/99 
500/03 
505 los 
508/12 
513/17 
518/33 
535 
536 a 
536 b 
537 
538/41 
543 
544/48 
550/55 
556/60 
560 los 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
587 los 
591 los 
592/95 
596/00 
602/06 
606 los 
607/11 
612/16 
616 los 
631 los 
640 los 
641/45 
647/48 
649/53 
655/59 
661/65 
6/70 
670 los 
671/75 
675 los 
676/80 
682 los 
683/87 
688/92 
694 los 
695/99 
701 los 
702/06 
706 los 
707/11 
715/19 
722/26 
731/35 
736/37 
738/42 
747/51 
752/56 
759/63 
766/70 
774/76 
779/83 
786/90 

4 — 
30,— 
17,50 

5,— 
4 ,— 
4 ,— 
3,75 
4— 
7,50 

10,— 
2,50 
5,— 
5,— 

22,50 
6,60 
5,— 
6,— 

40,— 
62,50 
40,— 
22,50 
24,50 
19,50 
22,50 
20,— 
17,— 

3,75 
70,— 
1 4 — 
25,— 
19,75 
15,— 
19,50 
17,50 

5,— 
2,50 

24,— 
3,— 

15,— 
22,— 
13,75 
15,— 
12,50 
40,— 
25,— 
13,75 
3,— 

11,— 
12,50 

3,— 
10,50 
2,50 

15,75 
12,— 
15,— 
12,50 
16,— 
10,50 

5,— 
13,50 
14,50 
9,75 
7,50 
7,25 

17,50 
7,70 
8,50 

enz tot heden lever
baar 50-70% netto 
Gaarne uw mancolijst 
Kinderblok 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
Roltanding, los 

35.— 
5,— 

10,— 
19,50 
19,50 
29,50 
19,50 
15,— 
19,50 
8,— 

179,50 
66,— 
15,— 
52,50 
32,50 
17,50 
27,50 
14,— 
29,50 
54,50 

44 
46 
51 
54 
55 
56 
66 
67 
68 
69 
70 
Rolt series 
1/18 
19/31 
33/56 
57/70 
71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

15,— 
119,50 

15,— 
36,— 
49,50 
36,— 
14,— 
7,50 

12,— 
14,— 
59,50 

355,— 
125,— 
262,50 

97,50 
135,— 
62,50 
22,50 
19,60 
24,50 
44,— 
45,— 
36,-

Automaatboekjes 
en combinaties 
leverbaar, spec 
prijslijst gratis op 
aanvraag 
Porto 
1 
2 
2B 
3/12 
8 los 
12 los 
Div typen 
leverbaar 
13/26 
20 los 
27 III 
28 III 
31/43 
42 los 
43 los 
44/60 
67/68a 
67b (o) 
68b (o) 
69/79 
80/106 
Luchtpost 
1/3 
4/5 
6/8 
9/11 
12 los 
13 los 
Dienst 
1/8 keur 
9/15 
16/19 
16/19a 
20/24 
25/26 
27/40 
27-1-29-1-30 
fosfor 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

9 
10 
11 
12 
12 z f r 
Postpakket Ver 

22,— 
24,— 
47,50 

144,— 
38,50 
27,50 

77,50 
49,50 
45,— 

179,50 
198,50 

54,— 
92,50 
25,— 
32,50 

125,— 
450,— 

9,50 
17,50 

4,40 
1,50 

17,50 
3,— 

170,— 
170,— 

315,— 
75,— 
54,50 
54,50 

7,50 
26,95 
17,50 

30,— 

55,— 
42,50 

7,50 
175,— 
39,50 
10,— 
17,50 
17,50 
35,— 
32,50 

325,— 
150,— 

1/2 keur 
Postbewijs 
1/7 
3 
4 
5 
6 
6A 
7A 

79,50 

367,50 
65,— 
95,— 

150,— 
10,— 
75,— 
75.— 

1052 paar 22.50 

Alle zegels zijn pracht ex netjes gestempeld, tenzij z fr =zeer fraai, mooie zegels 
maar met klem gebrek (o) gebruikt maar stempel niet controleerbaar Bij opdracht 
boven ƒ 500 , - 2 % korting voor contant Volle garantie van echtheid, hoogge-
prijsde zegels desgev^/enst met foto-certificaat van erkende keurmeester, kosten 
hiervan in overleg Aanbod geldig voor zover de voorraad strekt Postgiro 271040 
Prijzen zijn incl BTW Bezoek gaarne na afspraak Porto extra, franco levering 
vanaf ƒ 2 5 0 , - opdracht 

«j . H . A . C Ï K : E R I \ / I A . I M N 
P O S T : R O S E N D A E L 2 - 1 1 2 1 H H L A N D S M E E R 

T e l e f o o n 0 2 9 0 8 - 3 9 6 6 
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8-6-'90. Culturele 'schatten'; poppen. 
Blokje met vier zegels van 39 c. Resp. 
poppen gemaakt door Indianen en In-
uits (1840-1916), poppen uit de kolo
niale periode (1840-1900), fa-
brlekspoppen uit de perioden resp. 
1917-1936 en 1940-1960. 
29-6-'90. Vijfentwintigste verjaardag 
van de Canadese vlag (vlaggen op Ca-
nadadag). 
39 c. Wapperende Canadese vlag 
('maple leaf: esdoornblad) tegen een 
lucht met vuurwerk. 
12-7-'90. Prehistorisch leven in Ca
nada (fossiele organismen). 
Blokje met vier zegels van 39 c. Resp. 
Stromatolites (Pre-Cambrium), Opabi-
nla regalis (Cambrium), Paradoxides 
davidis (Cambrium), Eurypterus rami-
pes (Siluur). 

CENTRAALAFRIKAANSE REPUBLIEK 
17-4-'90. Olympische Spelen, Barce
lona. 
10,40,130, 240, 400, 500 F.; blok 
van 1000 F. Geen afbeeldingen ont
vangen. 

CHINA (Republiek, Talwan) 
10-5-'9O. Folkloristische kostuums, 
emissie 1990. 
2.-, 3.-, 7.50,12.-. Resp. kostuum 
met 'Lung-kuan'-hoed en kraag (Sui 
en Tang dynastieën, 589-907); mantel 
met 'P'u-Tou'-hoed en 'Pan-Ling'-
kraag (T'ang en Sung dynastieën, 618-
1280); geplooid kostuum met 'Wa-
Leng'-hoed (Chin en Yuan dynastieën, 
1115-1368); kostuum met zwart gazen 
hoed en mantel met kraanvogelpa
troon (Mingdynastie, 1368-1644). 
19-5-'90. Serie 'vuurtorens'. 
7.-, 15.-. Vuurtorens resp. in Fukwei 
Chiao en Tungchi Yu. 
27-6-'90. Chinese klassieke dichtkunst 
'Yüeh Fu' (met begeleiding van mu
ziekinstrumenten). 
3.-, 7.50,12.-, 16.-.'Tzu-yehko' 
(liederen te middernacht), resp. lente-
(landschap), zomer- (wandelend 
paar), herfst-, (vrouw met wasmand 
aan rivier) winterlied (winterland
schap). 

CISKEI 
14-6-'90. Mlniatüurvelletje meteen 
verkoopprijs van 1.50 R. (bestemd 
voor de promotie van nationale en in
ternationale postzegeltentoonstellin
gen); afbeelding van de zegel van 
50 c. (melding 6/456 'met de hand ge
maakte tapijten'). 
3-7-'90. Toegevoegde waarde fran-
keerzegels. 
21 c. Aplopelia larvata (vogel). 

COCOS (KEELING) EILANDEN 
Aanvulling melding 6/456 'kreeften': 
wetenschappeli)ke namen resp. Zosi-
mus aenaus, Ocypode ceratoph-
thalma, Uca chlorophthalmus, Birgus 
latro. 

COMOREN 
Afbeelding melding 6/456. 
Juni '90. Wereldvoetbalbeker Ita
lia 90. 
75,150, 500,1000 F. Geen afbeeldin
gen ontvangen. 

CONGO 
8-6-'90. Wereldvoetbalbeker Italia 90. 
120, 240, 500,600 F. Geen afbeeldin
gen ontvangen. 
26-6-'90. Internationaal alfabetise-
ringsjaar. 
75 F. Geen afbeelding ontvangen. 
31-7-'90. Vijftigste geboortedag van 
de oprichter van de Congolese arbei
derspartij. 
240 F. Portret van Marien Ngouabi. 

COOKEIUNDEN 
2-5-'90. 'Penny Black'*; schilderijen 
met als thema'brieven'. 
85 c. Vrouw schrijft een brief (Gerard 
Terborch, 1617-1681). 
$1.15. Portret van George Gisze 
(Hans Holbein de jongere, 1497-
1543). 
$ 1.55. Portret van mevrouw John 
Douglas (Thomas Gainsborough, 
1727-1788). 
$ 1.85. Portret van een heer (Albrecht 
Dürer, 1471-1528). 
Blok met de vier afbeeldingen met een 
herwaardering van $ 1.05 voor elke 
zegel; op rand 'Stamp World London 
90' en 'honderdvijftigste verjaardag 
van de One Penny Black'. 
Alle afbeeldingen met tekst 'honderd
vijftigste verjaardag van de eerste 
postzegel'. 
4-6-'90. Hoogste waarde dienstzegels. 
$ 18.-. Portret koningin Elizabeth II; 
koraal Melithaea albitincta. 
15-6-'90. Olympische spelen (zomer 
en winter) 1992; deelname van de 
Cookeilanden voor de tweede keer. 
$ 1.85. Driemaal, m samenhang. 
Resp. twee hardloopsters, tekst 'vijf
entwintigste Olympische spelen 1992 
Barcelona'; zilveren herdenkingsmunt 
Olympische spelen 1992 ter waarde 
van $ 50.-; skièr, tekst 'zestiende 
Olympische spelen 1992 Albertville'. 

DJIBOUTI 
17-3-'90. Strijd tegen dorst. 
120 F. Vrouw haalt water uit regenton-
nen, verdroogd land. 

21-3-'90. Sieraden van Djibouti. 
70 F. Vrouw behangen met sieraden. 

16-4-'90. Bomen. 
30 F. Commiphora. 

5-5-'90. Mandwerk van Djibouti. 
30 F. Vrouwen met aantal gevloch

ten Produkten. 
12-6-'90. Wereldvoetbalbeker Ita
lia 90. 
100 F. 
Juni '90. Landschap; overdruk. 

50 F. op 40 F. 
3-7-'90. Atletiek; 20 kilometer van Dji
bouti. 

55 F. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
30-4-'90. Honderdste verjaardag van 
internationale dag van de arbeid. 
$ 1.-. Twee handen dragen ingelijste 
afbeelding van landarbeiders. 
10-5-'90. Stadsontwikkeling. 
10, 20,50 c, $ 1.-. Resp. uitbreiding 
van de 'Avenida Mexico', tunnelverlen
ging van de 'Avenida José Nunez de 
Caceres', bibliotheek, 'Expreso V Cen-
tenario' (snelle verbinding oost-west). 
29-5-'90. 'Penny Black'*; zegel op ze
gel. 
$ 1.-. Yvert nr. 1 van Groot-Brlttannië. 
Blok van $ 3.-. 'Penny Black' en Sir 
Rowland Hill (1795-1879). 

EQUATORIAAL GUINEE 
8-6-'90. Wereldvoetbalbeker Italia 90. 
100, 250, 350 F. 
Juni '90. Muziekinstrumenten. 
100, 250, 350 F. 

ETHIOPIË 
30-4-'90. Frankeerzegels. 
0.05,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30, 
0.35,0.40,0.45,0.50,0.55,0.60, 
0.70,0.80,0.85, 0.90,1.-, 2.-, 3.-
Birr. Vlag van Ethiopië. 
18-5-'90. 'Teff' (Eragrostistef) hoofd-
produkt van de graanoogst. 
0.05,0.10, 0.20, 0.75, 0.85 Birr. 
Resp. land bewerken en zaaien, oog
stende vrouwen, dorsende boeren met 
buffels, vrouw met kookpot, gezin 
rond tafel. 
18-6-'90. Met uitsterven bedreigde 
dieren, WWF*; Waliaibex. 
0.05,0.15,0.20,1.-Birr. Vier ver
schillende afbeeldingen van Walia 
ibex, resp. met jong, volwassen dier, 
idem, twee mannetjes tijdens de 
bronsttijd; embleem WWF. 

FALKLANDEILANDEN 
9-4-'90. Vogelreservaten. 
12,26,31,62 p. Reservaten op resp. 
'Kidney'-, 'Beauchene'-, 'Bird'-, 'Ele
phant Jason'-eiland. 

3-5-'90. 'Stamp World London 90'; 
vliegtuigen ('Spitfires'). 
12,26,31,62p.;blokvan£1.- . 
Resp. Spitfire 1 no. 92 eskader RAF 
1940, Spitfire 1 no. 611 eskader RAF 
1940, Spitfire 1 no. 92 eskader RAF 
1940, verschillende Spitfires; Spitfire 
1 no. 92 eskader RAF 1940, op de 
rand luchtstrijd in de slag om Engeland 
(1940); alle zegels met tentoonstel
lingsembleem. 

FIDZJIEILANDEN 
Afbeelding melding 6/457. 
1-5-'90. 'Stamp World London 90'; 
zegel op zegel. 
Blok met $ 1.- en 2.-. Yvert nrs. 222 
en 228; tussen de beide zegels een 
palmboom met tekst 'STAMP WORLD 
LONDON 1990'. 

GABON 
Afbeelding melding 5/377. 
14-2-'90. Prehistorie van Gabon. 
100,175, 300, 400 F; blok van de vier 
waarden. 
3-4-'90. 'Penny Black'*. 
500 F. 
25-4-'90. Kunst en kleding uit Gabon. 
100,175 F. 
3ü-4-'90. Fauna. 
100,175, 200, 500 F.; blok van de 
vier waarden. 
18-6-'90. Vijftigste verjaardag van het 
appel van 18 juni 1940. 
500 F. 

GAMBIA 
12-4-'90. Afrikaanse vogels. 
Vel met vijf stroken van vier zegels van 
elk 1.25 D. 
Rij 1. 'White-faced owl, village wea
ver, red-throated bee-eater, brown 
harner-eagle'. 
Rij 2. 'Red bishop, scarlet-chested 
sunbird, red-billed hornbill, mosque 
swallow'. 
Rij 3. 'White-faced tree-duck, African 
fish-eagle, great white pelican, car
mine bee-eater'. 
Rij 4. 'Hadada ibis, crocodile plover, 
yellow-bellied sunbird, African skim
mer'. 
Rij 5. 'Woodland kingfisher, jacana, 
pygmy goose, hamerkop'. 
Juli '90. '90 Glorious Years'; de vol
gende landen geven ter gelegenheid 
van de negentigste verjaardag van ko
ningin-moeder ('Queen Mum') Eliza
beth een omnibusserie uit, waarbij elk 
land één decade uit haar leven belicht: 
Gambia (1900-1909), Lesotho (1910-
1919), Maladiven (1920-1929), Nevis 
(1930-1939), Oeganda (1940-1949), 
St. Vincent (1950-1959), Grenada 

SÄfftSB'-K!" 

$1.85 
COCA ISLANDS 
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W I J Z U N V E R H U I S D — W I J Z I J N V E F t H U I S D — >A/IJ Z I J N V E R H U I S D 
Door het vertrouwen van onze clientele zijn wij zo sterk gegroeid. 

Rond 15 augustus 1990 zal de verhuizing plaatsvinden: 

P O S T Z E G E L V E I L I N G " F > A S 
Postbus 30295 Keizershof 17 

6803 AG Arnhem 6834 DG Arnhem 
Nieuw telefoonnr.: 085 • 210013 

OVERTUIGT u ZELF- vraag onze veilingkatalogus 

MATERIAAL: voor de beginnende als 
vergevorderde filatelist 

INZENDEN: 
dagelijks mogelijk / goede verkaveling / vlotte afrekening 

FA. MANPSKOWSKI 
Meer dan 70 jaar het vertrouwde adres 
om uw verzameling te completeren. 
Zowel voor de speciaalverzamelaar, 
de land- of motiefverzamelaar - be
handelen wij de mancolijsten binnen 
twee weken. 
Wij hebben een enorme voorraad van 
Nederland en Overzeese Gebiedsde
len, 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 

ê 
,\ 
m 
/ . .2a> 

% 
]è\ 

% ~ ^ 
|CTD| 

NIEUWE UITGIFTEN 
WERELD NIEUWTJESDIENST 

A B O N N E M E N T E N 
voor zowel landen 

als motieven 
POSTZEGELHANDEL 
„DEDI 99 

Nieuwstraat 3-5211 NL Den Bosch Telefoon 073-132157 

Zuid Afrika, SWA, Nederland & Koloniën, 
Rhodesië, G.B., etc. 

Schriftelijke veilingen gehele wereld, meer dan 3000 kavels per 
veiling. Van A tot Z verschillend + ongewone posthistone, post
kantoren, Cinderella's etc. Altijd veel van bovengenoemde landen. 
Gemakkelijke betaling, voordelige koers Gratis catalogi. 

T /« D A B U r e <APS> PTS), P.O. BOX 356, HOUT BAY 7872, 
Tl U I DAnNbS Republiek Zuid Afrika. 

GRATIS PRIJSLIJST 
BELGIË-ENGELAND-FRANKRIJK-
LIECHTENSTEIN-LUXEMBURG-
OOSTENRIJK 

- zeer volledige aanbieding 
- redelijke prijzen 
- snelle levering 
- verzorgde kwaliteit 
- betaling op giro in Nederland 

L. DE HOUWER 
FRUITHOFLAAN 13 - 2600 BERCHEM - BELGIË 

Motief-verzamelingen 
incL voordruk-album! 

Schepen 
Voetbal 

Schilderijen 
Fauna & Flora 

Treinen 
Ruimtevaart 

Olympische Spelen 
etc. etc. 

Bent u geïnteresseerd in motief-verzamelingen? 
Vraag dan geheel vrijblijvend informatie aan! 

5 ^ 
Bon (of kopie) sturen aan Matthijssen Filatelie, 

Postbus 111,3750 GC Bunsciioten 

Stuur mij geheel vrijblijvend uw informatie over uw 
Motiefverzamelingen inclusief voordruk-aibum. 

Naam: 
Adres:. 
Plaats:. 

S.v.p. In blokletter« invullen. 

De Enschedese Philatelisten 
RONDZENDBOEKJES van vó 
- Nederland (vóór 1945) 
- IJsland - Faror - Groenland 
- Japan (vóór 1945) 
- Kanaaleilanden + Mann 
- Gnekenland 
H. Traanman, Boerskottenhoek45, 
7546 DB Enschede (053-762881) 

1 Vereniging vraagt 
oral: 

- Oud-Polen, Generaal Gouver
nement 

- Nieuw-Zeeland 
- Australisch Nw Guinea 
- Motief- 0 a. molens, schaak, 

astronomie, spoora/egen 
•k Alleen goede kwaliteit 
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(1960-1969), Grenada/Grenadinen 
(1970-1979), Sierra Leone (1980-
1989) 
6 - D Driemaal, blok van 18 -D 

GRENADA 
2-7-'90/9-7-'90. Vi)ftigste veriaardag 
van de 'U S A Airborne' 
75 c Dropping van parachutisten van
uit tw/ee'Lockheeds typeC-130, 
1983, jaartallen 1940-1990 
Tw/ee blokken van resp $ 2 50 en 
$ 6 - Resp Symbolische voorstelling 
van halve eeuw toegewijde dienst van 
leden van de 'U S A Airborne', twee 
leden van de 'Airborne'-eenheden (uit 
1940 en 1990) met drie emblemen van 
'Airborne'-troepen ('Glider', 'Para
trooper', 'Air Assault'), embleem van 
de vijftigste verjaardag 
Juli '90. '90 Glonous Years' (zie Gam
bia) 
Dne zegels van $ 2 -, blok van $ 6 -

GRENADA/GRENADINEN 
Juli '90. '90 Glonous Years' (zie Gam
bia) 
Drie zegels van $ 2 -, blok van $ 6 -

HONG KONG 
26-4-'90. Internationale keuken 
60, 70 c , $ 1 30 1 40, 1 80 5 -
Schotels met specialiteiten uit resp 
China, India China, Thailand, Japan, 
Frankrijk 
5-6-'90. Wereldmilieudag van de Ver
enigde Naties 
60 c , $ 1 40,1 80, 5 - Gestileerde 
afbeelding van resp luchtverontreini
ging, geluidsoverlast, watervervuiling, 
afval 

INDIA 
2-5-'90. Ontwikkelingsbank van Azie 
200 P Symbolische voorstelling 
(schelp die de 'Asian Development 
Bank' aankondigt) 
6-5-'90. 'Penny Black" 
600 P 'Penny Black' op envelop 
17-5-'90. Honderdste geboortedag 
van Ho Chi Minh, de architect van de 
Vietnamese onafhankelijkheid, (1890-
1969) 
200 P Portret met op achtergrond de 
woning van Ho Chi Minh 
29-5-'90. Herdenking Chaudhary Cha-
ran Singh, 'de messias van de boeren' 
(1902-1987) 
100 P Portret. 

INDISCHE OCEAANGEBIED BRITS 
3-5-'90. 'Stamp World London 90 , 
zegel op zegel 
15, 20, 34, 54 p Resp 1 50 R 
(wildlife 1974' schelp Cassis rufa). 

2 - R ('wildlife 1976' Oryctes rhinoce
ros), 2 - R (1975, Diego Garcia), 1 -
R (1969, MV Nordvaer), alle zegels 
met embleem 
3-5-'90. Frankeerzegels, vogels 
15,20,24,30,34,41,45,54,62, 
71,80 p , £ 1 - Resp Phaeton leptu-
rus Streptopeliaturtur, 'greater fri
gate', 'little green heron', 'greater 
sand plover', 'crab plover', Thalas-
seus bergii, 'lesser crested tern', 'fairy 
tern', Sula sula, 'Indian mynah', 'Ma
dagascar fody' 

ISRAËL 
12-6-'90. Archeologie in Jeruzalem 
2-NIS 'Mamluk'-relief uit de 14e 
eeuw 
12-6-'90. Internationaal folklorefesti-
val in Haifa 
1 90 NIS Tweemaal, doorlopend 
beeld Rij volksdansers en accordeon
speler, op tab muzikanten, velletje 
met viermaal twee samenhangende ze
gels, waarvan de beide onderste paar
tjes met tab 
12-6-'90. Wenszegels (afbeeldingen 
als gemeld m 1/65/'89, nu met waar
deaanduiding voor zowel binnenlands 
als buitenlands gebruik) 
0 55, O 80,1 - NIS Resp 'good luck' 
met bloem, 'see you again' met wui
vende hand, 'with love' met hart 
12-6-'90. Zeventigste verjaardag van 
de 'Hagana'-organisatie (verzetsorga
nisatie, later opgenomen in het Israeli
sche leger, volledige naam 'Hagana 
Halvrit' Joodse verdedigingsorganisa
tie) 
1 50 NIS Embleem (zwaard met olijf
tak) nu 'Platoon Commander's Pm' 
genoemd, embleem 'IDF' (Israel De
fence Forces), tab met eed en em
bleem (vanaf 1958) 

IVOORKUST 
31-5-'90. Twintig jaar hogere multina
tionale PTT-school in Abidjan 
155 F Kaart van Afrika, bedekt met 
enveloppen 
9-6-'90. Wereldvoetbalbeker Italia 90 
155,195, 500, 600 F Spelmomen
ten 

JAPAN 
20-4-'90. Week van de filatelie 
62 yen Schildenj 'vrouw kijkt naar de 
sterren'van ChouOhta 
23-4-'90. Elektrische locomotieven, 
III 
62 yen Tweemaal Resp. model EF53, 
model ED70 
18-5-'90. Nationale campagne voor 
herbebossing 
62 yen 'Unzen'-azalea (bloem van Na-

^SfflÈ^ïw 

9/00 

gasaki) en de berg 'Unzen' 
23-5-'90. Elektnsche locomotieven, 
IV 
62 yen Tweemaal Resp model EF55, 
model ED61 
1-6-'90. Wedstrijd postzegel ontwer
pen 
62 yen 'World of nature' (thema 'mi
lieubescherming , vlinder op distel) 
70 yen Communicatie (symbolische 
voorstelling van communicatie in de 
kleuren van de vijf continenten) 
13-6-'90. Honderdste verjaardag van 
vriendschap tussen Japan en Turkije 
62 yen Vaas met tulpen en anjers (ge
schilderd op een tegel uit de 17e eeuw. 
Ottomaanse njk) 
20-6-'90. Culturele serie 'het paard', I 
62 yen Schilderij met pony's van Kayo 
Yamaguchi 
Strook met vijf zegels van elk 62 yen, 
doorlopend beeld 'Umaya-zu byobu' 
(vouwschermschilderij) met afbeel
ding van in de stal vastgezette paarden 
(op de wijze der 'samoerai') 
25-6-'90. Achtendertigste internatio
nale conferentie jeugdherbergen 1990 
62 yen Embleem en gestileerd land
schap 

KAAIMANEILANDEN 
25-4-'90. Vissen 
10, 25, 50 c , $ 1 - Resp Pomacan-
thus paru, Pomacanthus arcuatus, 
Holocanthus ciliaris, Holacanthus tri
color 

KENIA 
27-4-'90. 'Stamp World London 90', 
zegel op zegel 
1 50, 4 50, 6 50, 9 -, 30 - S Resp 
'Caphco'-koning met loupe en pincet 
'Penny Black', oude stempels, hoofd
postkantoor, tentoonstellmgsem-
bleem 
Blok van de vier waarden met een ver
koopprijs van 30 -S 
18-5-'90. Nieuwe waarde frankeerze-
gel (vlinder) 
1 50 S Papilio dardanus planemoi-
des 
21-5-'90. Wereldvoetbalbeker Ita
lia 90, voetbalbekers 
1 50, 4 50, 6 50, 9 - S Resp 'Moi' 
gouden beker, beker van Oost- en 
Centraalafnka, beker clubkampioen
schap Oost- en Centraalafnka, wereld
beker Italia 90 
12-7-'90. Honderdvijfentwintigste ver
jaardag van de ITU* 
1 50,4 50,6 50, 9 - S Resp jonge
ren in het tijdperk van de elektronica 
telefooncentrale m Gilgil, embleem 
met getal 125, ontwikkeling telecom
municatie 

KERSTEILAND 
Afbeelding melding 6/457 
6-6-'90. WWF*, Sula abbotti (vogel) 
10,20,29,41 c Vier verschillende 
afbeeldingen van Sula abbotti (volwas
sen paaren kuikens), embleem WWF, 
blok met dnemaal 41 c doorlopend 
beeld, vogels op boomtak bij nest 
11-7-'90. Honderdste verjaardag van 
het bezoek van Henry Ridley, zegel op 
zegel 
41,75 c Resp Yvert nr 71 (9 c , 
1977 'beroemde bezoekers'), Henry 
Ridley 

KIRIBATI 
1-5-'90. 'Stamp World London 90/ 
'Penny Black'*, zegel op zegel 
15, 50, 6 0 c , $ 1 - Resp Yvert nrs 
13 ('Gilbert & Ellice'-eilanden) en 2 
(Groot-Brittannie), 8 ('Gilbert & El-
lice'-eilanden) en 1 (Groot-Bnttannie), 
62 (Kinbati) en 49 (Groot-Brittannie), 
3 ('Gilbert'-eilanden) en 3 (Groot-Brit-
tannie) 

KOREA NOORD 
12-B-'89. Brandweerbngade en ambu-
lancebngade Rode Kruis 
10, 20,30, 40 ch Resp verpleegster 
en 'Rode Kruis'-auto, chirurg en am
bulance, brandweerman en -auto, 
brandweerman en hoogwerker 
21-9-'89. Bomen met 'anti-Japan'-leu-
zen 
10ch , 3, 5 won Dne verschillende 
bomen met leuzen 
30-9-'89. Kinderspelen 
10,20 30, 40ch Resp touwtjespnn-
gen, lopen met draaimolentje op stok, 
vliegeren, tollen 
1-10-'89. Internationale mars voor 
vrede en hereniging van Korea, juli 
1989 
Blok met zegel van 80 ch Vredes
mars 
25-11-'89. Descobrex89 
30 Ch Portret van de Portugese zee
vaarder Magelhaes (1480-1521) 
25-3-'90. Krabben 
20, 30,50 Ch Resp Atergatis sub-
dentatus, Platylambrusvalidus, Uca 
arcuata 
7-4-'90. Achtste Aprilkunstfestival 
'lentevnendschap' 
10 ch Festivalposter met -embleem 
15-4-'90. Verjaardag van de grote lei
der Kim II Sung, geboren ISapnl 
1912 
10 ch MonumentvoorKimlISungop 
de 'Fork in the Road' wegsplitsing in 
geboorteplaats Mangyongdae 
Blok met met zegel van 80 ch Portret 
3-5-'90. 'Stamp World London 90' 
20 ch Tentoonstellingsembleem 

(A) U-l\ lU. {\D\ Sb 
E« 
25' 
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Postzegelveiling 
Wiggers de Wies »v 
G. J. Garritsen beëdigd taxateur. 

Onze volgende veiling wordt gehouden in 

ARTIS, 
Plantage Middenlaan 41a, 
Amsterdam 
op 6, 7 en 8 september 1990. 
De kijkdagen, eveneens in ARTIS, zijn op 
woensdag 5 september van 10.00-17.00 uur; 
donderdag 6 en vrijdag 7 september 
van 10.00-16.30 uur en van 18.00-22.00 uur; 
alsmede zaterdag 8 september vam 8.00-10.00 uur 

Wederom een groot aanbod van Nederland en O.R. 
(uitgebreide collecties, vele betere topstukken), 
series Europa en overzee, uitgebreide 
landenverzamelingen, motiefcollecties, 
engrospartijen etc. 

Onze laatste veiling in 1990 vindt plaats van 
31 oktober t/m 3 november; inzendingen hiervoor 
kunnen te allen tijde aangenomen worden. 

Singel 282 - 1016 AD Amsterdam 
Telefoon: 020-249740-249749 
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Blok van 70 eh. Portret van Sir Row
land Hill (1785-1879); emblemen 
UPU'eniPF*. 

KOREA ZUID 
23-3-'90. Dertigste wereldmeteorolo-
giedag. 

80 w. Gestileerde wolk, paraplu en 
weerkundige apparatuur. 
24-3-'90. Veertigste verjaardag van 
UNICEF*-activiteiten in Korea. 

80 w. Kind in hansop met bloem; 
embleem. 
21-4-'90. Voltooiïng van het 'Cheju-
Kohung' onderwater kabelsysteem. 

80 w. Kabelverbinding en zee met 
vissen. 
21-4-'90. Serie 'wetenschap', V. 
100 w. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. verguld bronzen Boeddhabeeld 
('drie koningen'-periode, 7e eeuw); 
gietvormen voor pijl en speer (bronzen 
tijdperk). 
21-4-'90. Twintigste verjaardag van de 
'Saemaul'-beweging (nationale cam
pagne voor een beter leven). 
100 w. Symbolische voorstelling (ge
stileerde vrolijk en welvarend ogende 
stad met bloemen en vogels). 

LESOTHO 
Juli '90. '90 Glorious Years' (zie Gam
bia). 
Drie zegels van 1.50 M.; blok van 18.-
M. 

MACAU 
3-5-'90.'Penny Black"; zegel op zegel. 
Blok met zegel van 10.- P. 'Penny 
Black' en portret van Sir Rowland Hill, 
brief met stempels; embleem 'Stamp 
World London 90'. 
8-6-'90. Vissen. 
2.40 P. Viermaal. Resp. Epinephelus 
megachir, Lutianus malataricus, Ophi-
ocephalus maculatus, Macropodus 
opercularis. 

MADAGASCAR 
26-4-'90.Vissen. 
5, 20, 80, 250, 320 F.; blok van 550 F. 
16-6-'90. Vijftiende verjaardag van de 
socialistische revolutie op Madaga
scar. 
100, 350 F. Geen afbeeldingen ont
vangen. 

MALADIVEN 
Juli '90. '90 Glorious Years' (zie Gam
bia). 
Drie zegels van 6.- R; blok van 18.- R. 

MALAWI 
2-4-'90. Oude auto's. 
15,40,501., 2.- K. Resp. Ford Sedan 

1915, 'Two-Seater' Ford 1915, Ford 
1915, Chevrolet 1930 (luxe bus). 

MALI 
31-5-'90. Twintigste verjaardag van de 
multinationale school voor hoger PTT-
personeel in Abidjan. 
150 F. Kaart van Afrika, bedekt met 
enveloppen. 
4-6-'90. Wereldvoetbalbeker Italia 90. 
200,225F.;blokvan500F. 

MAROKKO 
14-5-'90. Derde wereldjaar van de 
olijfboom. 
2.-, 3.- Oh. Olijfoliepers. 
28-5-'90. Week van de blinden. 
2.- Dh. Geen afbeelding ontvangen. 

MAURITIUS 
29-3-'90. Zestigste verjaardag van 
president Sir Anerood Jugnauth. 
35,40c.,1.50,4.-, 10.-R. Resp. 
industrieterrein, president achter bu
reau, symbool efifectenbeurs, presi
dent met de vorige gouverneur-gene
raal Sir Seewoosagur Ramgoolam, 
president verwelkomt paus Johannes 
Paulus II in Rodriguez; 35 c. en 1.50 
R. bovendien met portret president. 

MICRONESIË 
3-5-'90. Britse walvisvaarders in Mi
cronesië. 
Blok met vier zegels van 45 c. Resp. 
'Lyra' uit 1826 en houten walvisstem
pel, 'Prudent' uit 1827 en harpoen-
punten, 'Rhone' uit 1851 en gekerfde 
versiering op uit walvisbot gesneden 
walvis, 'Sussex' uit 1843 en versiering, 
op walsvistand. 
Blok met zegel van $ 1.-. Zegel: vis
sers in roeiboot op punt om walvis te 
doden; blok met walvisvaarder en ver
melding 'Stamp World London 90'. 
6-5-'90.'Penny Black'*. 
Blok met zegel van $ 1.-. Penny Black; 
op blok wereldkaart (uitgevoerd in 
vierkantjes als symbool voor 'stamps 
all over the world') en vermelding 
'Stamp World London 90'. 

NAMIBIA 
26-7-'90. Windhoek-verleden en he
den. 
18,35,45, 60 c. Resp. centraal win
kelcentrum uit vroeger tijd, heden
daags centraal winkelcentrum, ge
meentehuis van vroeger, modern ge
meentehuis. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Afbeelding melding 6/458. 
13-6-'90. Jubileumzegel sportclub 
S.U.B.T. (1925-1990)/wereldvoetbal-

kampioenschap Italia 90; toeslagze
gel. 

65 + 30 c. Symbolische voorstel
ling. 
13-6-'90. Campagne 'anti-drugs'; toe
slagzegel. 
115 + 55 c. Symbolische voorstelling 
van gevolgen van drugsgebruik (de
pressie, slapeloosheid, gewicht-en 
geheugenverlies, hallucinaties, dood). 

NEVIS 
25-6-'90. PUAS* omnibusserie 'ont
dekking van de nieuwe wereld'; krab
ben. 
5,15, 20, 40, 60 c., $2.- , 3.-, 4.-. 
Resp. Uca pugilator, Cardisoma guna-
humi, Callinectes sapidus, Menippe 
mercenaria, Gecarcinus ruricola, Por-
tunus sayi, Calappa gallus, Mithrax 
spinosissimus; twee blokken (waarden 
niet gemeld) met Sesarma cinereum 
en Grapsus grapsus; op de achter
grond de Nina, Pinta en de Santa Ma
ria (vloot van Columbus). 
Juli '90. '90 Glorious Years' (zie Gam
bia). 
Drie zegels van $ 2.-; blok van $ 6.-. 

NIEUWCALEDONIË 
18-6-'90. Wereldvoetbalbeker Ita
lia 90. 
240 F. Hoofd van David (Michelan
gelo) en spelmoment. 
21-6-'90. Vijftigste verjaardag van het 
toetreden van Nieuwcaledonie tot de 
'vrije Fransen' (Nieuwcaledonie was 
een belangrijke geallieerde basis). 
160 F. Portret gouverneur Sautot, 
ligging Nieuwcaledonie; bloem 
(Hibiscus). 
12-7-'90. Petrogliefen (rotstekenin
gen). 
40,58 F. In resp. Neounda, Kassdu-
cou. 
26-7-'90. Franstaligheid. 
320 F. Geen afbeelding ontvangen. 

NIEÜWZEELAND 
13-6-'90. Honderdvijftigste verjaardag 
van Akaroa, Auckland, Wanganui en 
Wellington. 
8 0 c . , $ 1 . - , 1.50,1.80. Resp. op 
schiereiland gelegen Akaroa met ei
landje Onawe, gezicht op 'Durie Hill' 
gezien vanaf de rivier de Wanganui, 
Wellington gezien vanaf de berg Victo
ria, Auckland (gezicht op 'Rangitoto'-
eiland vanaf het strand van Takapuna); 
blok met zegel van $ 1.80 en verkoop
prijs van $ 2.30. 
25-7-'90. Sporthelden (toeslagzegels; 
toeslag bestemd voor 'Children's 
Health Camps Board'. 
40 H- 5 c , 80 -(- 5 c. Portretten en 

wedstrijdmomenten van resp. Jack 
Lovelock, atletiek (1910-1949), Ge
orge Nepia, rugby (1905-1986). 

NIGER 
Afbeelding melding 5/379. 
15-5-'90. Eerste verjaardag van de na
tionale beweging 'ontwikkelingsmaat
schappij'. 
85 F. Symbolische voorstelling. 
31-5-'90. Twintigste verjaardag van de 
multinationale school voor hoger PTT-
personeel in Abidjan. 
85 F. Kaart van Afrika, bedekt met en
veloppen. 

NIGERIA 
Zonder datum. Toegevoegde waarJe 
frankeerzegel 'leven in Nigeria'. 
30 k. 'Birom' culturele dansers. 

NIUE 
2-5-'90. 'Penny Black'*; schilderijen 
(met als thema 'brieven') van Rem
brandt van Rijn (1606-1669). 
80 c. Amsterdamse koopman Maarten 
Looten (1632) met brief in de hand 
waarop initialen van Rembrandt en 
jaartal 1632. 
$ 1.05. Titus (zoon van Rembrandt) 
met pen en papier (1655). 
$ 1.30. De scheepsbouwer en zijn 
vrouw (1633); vrouw overhandigt een 
brief. 
$ 1.80. Bathseba met koning Davids 
brief (1654); schilderij ontleend aan II 
Samuel 11:2-4. 
Blok met de vier afbeeldingen met een 
herwaardering van $ 1.50 voor elke 
zegel; op rand 'Stamp World London 
90' en 'honderdvijftigste verjaardag 
van de One Penny Black'. 
Alle afbeeldingen met tekst 'honderd
vijftigste verjaardag van de eerste 
postzegel'. 

NORFOLKEILAND 
17-7-'90. Schepen, I. 
5,10,70 c, $ 2.-. Resp. vrachtsche
pen voor de kust van Kingston, MV 'lie 
de Lumière', HMAS 'Tobruk'. 

OEGANDA 
Juli '90. '90 Glorious Years' (zie Gam
bia). 
drie zegels van 250 S.; blok van 1000 
S. 

OMAN 
1-1-'90. Vijfde verjaardag van de 
GIC*. 
50,130 b. Twee dezelfde afbeeldingen 
in resp. groen en roze; embleem. 
24-3-'90. Veertigste verjaardag van 
'Gulf Air'. 

M A U R I T I U S m-50 
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K I L O W A A R "VERSMARKT 
Dagelijks aanvoer van nieuwe kilo's met de nieuwste zegels  in vele kilo's de nieuwste uitgiften van 1990. 

MISSIE KILOWAAR  RECHTSTREEKS VAN DE MISSIE 
iets interessant buitenland is altijd mogelijk 
AFRIKA1Adiv landengroolform Mo t i e fenHW 
AUSTRALIEAUM50%GFnieuw1989 
BELGIË BEM goede sortering metgrootform interessant 
BUND BUM veel grootform  Berliin met uitgezocht + H W 
BRITSE GEMENEBEST lAzeldzaam mooie kilo veel groot+ HW 
CEYLON/SRI LANKA 1Amet veel grootform en betere v^aarden 
DENEMARKEN DEM metboekjeszegelsgrootformaatenHW '89 
ENGELANDENMveelgrootformaatH W ennieuw1989 
FINLAND SFM met boek|es zegels t grootform 
LUXEMBURG LUM veel grootfor ToeslagF H W nieuvi(1989 
MOTIEF 1Auitsluitend motiefbloemen, dieren e d iH W 

1 KILO 
8 5 , 
50,— 
6 5 , 
3 5 , 
92,50 
69,50 
50,— 
3 0 , 
4 5 , 
85,00 

1 2 5 

5 KILO 

225,— 
3 0 0 , 
1 5 0 , 
435,— 
3 2 5 , 

225,— 
110,— 
2 0 0 , 
4 0 0 , 
5 9 5 , 

NEDERLAND IA veel grootformaat en hogere waarden 
NIEUWZEELAND NZM veel grootformaatmotief e d 
NOORWEGEN NOM nieuv^e sortering 1989  met Hogere Waarden 
OOSTENRIJK OOM zeer interessante kilov^aar i H W 
SCANDINAVIË 1 goede sortering metgrootform en Hogere W 
SCANDINAVIË 1A pracht sortering  veel grootHW f nieuvK '89 
TANZANIAIAzeerveeldierenzegelsveelgrootI H W 
TAIWAN (formosa) met veel grootformaat en hogere waarden 
U S A AMMalti|dinteressantprecanselsnietuitgezocht 
WERELD WEM veel grootform zeer interessant v Hogere W 
WESTEUROPA1Aprachtkilo1989veelgrootform lH W 
ZUID AFRIKAZAM veel grootform en hogere waarden 
ZWEDEN SUM het nieuwsteF H W compl seriesnieuw 1989 
ZWEDEN RABAT SUR de nieuwste 1989 veel compl series 
ZWITSERLAND CHM met grootformaat H toeslag i H W 

69,50 
5 0 , 

47,50 
50,— 
65,— 
95,— 
9 5 , 
95,— 
3 0 , 

47,50 
85,— 
5 0 , 

5 0 , 

60,— 
5 0 , 

310 
225 
210 
225 
300 
425 
425 
425 
110 
210 
375 
225 
225 
185 
225 

LEUCHTTURM INSTEEKBOEKEN  NU STUNTPRIJZEN 

-^^ 

Alle insteekboeken zijn * met dubbele schutbladen * met linnen versterkte rug * alle 
23x30 5 cm <■ alle boeken met 64 bIz. en het blokken album zijn dubbel scharnierend 
boeken met zwarte bIz hebben glasheldere stroken « 

boeken hebben het grote formaat 
gebonden dus altijd vlakliggend * 

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

Alleen de boeken met witte bladzijden zijn leverbaar 
m e t en z o n d e r middensche id i ng  m e t m i d 
d e n s c h e i d i n g zijn als volgt in prijs hoger 16 bIz 
15 et  32 biz 30 et  64 bIz 50 et 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 12 75 
U betaal bij afname van 
1 X ƒ 10,75 
3 X ƒ 10,— 
GROOTFORMAAT STOCKBOEK 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 20,— 
U betaal bij afname van 
1 X ƒ 15,75 
3 X ƒ 14,75 

16 WITTE bIz 

5 X ƒ 9,50 
10 X ƒ 9 , — 

32 WITTE bIz 

5 X ƒ 14,— 
10 X ƒ 13,— 

5% affiaalkorting 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 ƒ 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 17,75 

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

STUNT  BAND + CASSETTE 
* Luxe gewatteerde band  normaal formaat 

32.5x27 cm 

* Stevige cassette met handgreep 
* 4 rings  101 fabrikaten passen erin 
* in prachtige generfde l<leuren  Blauw 

Bordeaux Rood  Beige  Bruin en groen 

NORMALE PRIJS ƒ 37,50 
U betaalt bij afname van 

1 X ƒ 2 5 , 5 X ƒ 2 2 , 
3 X ƒ 2 3 , 5 0 1 0 X ƒ 2 0 , 
Bij bestelling boven 200 gulden portovrij. 

BALEN  BALEN  BALEN  BALEN 
Alle balen worden rechtstreeks van de Missieinstellingen door ons 
geïmporteerd en zijn zeer interessant voor diegeen die er goed aan wil 
verdienen  iets buitenland is altijd mogelijl<. 
AUSTRALIÈzeerveel grootformaatf nieuw 
DUITSLANDmet grootform + toeslag + H.W. 
WERELD 'KLOSTER SIEGEL' de betere kilowaar 
ZWITSERLAND 'CARITAS HELVETIA' de betere 
BLUE PETER  de enige echte Engelse Kwaliteits
kilowaarmet interessant buitenland 

9 KILO 
285,— 
255,— 
355,— 
265,— 

25 KILO 
750,— 
700,— 
900,— 
725,— 

185,

Vanaf 30 april zijn wij op maandag gesloten. 
450," 

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 
AUSTRALIË AUA grote en nieuwe sortering 1989 prachtig 
BELGIË BEA moderne sortering met hoge waarden 
BUND BUB alleen toeslag met Berliin i H W + nieuw 1989 
BR COMMONWEALTH BR A pracht sortering met Hogere Waarden 
CANADA3Aenorme gr sort nietnieuwmaarfantastischmooi 
CEYLON/SRI LANKA 3Aenorme sortering + H Waarden 
DENEMARKEN3Adunpapierprachtsort veelH Waarden 
DENEMARKEN DEB  dubbel papier nieuwe uitgaven 1989 
DUITSLAND3Azeldzamesort met Toeslag en H Waarden 
ENGELAND ENA met de nieuwe uitgaven 1989geen kerst 
FAROER  FOA goede sortering i Hogere Waarden 
FINLAND 3Ade nieuwste sortering met Hoge Waarden 
GHANA 3A zeer mooi  veel motief  veel Hogere Waarden 
GRIEKENLAND GRA grote en prachtige sortering 
GRIEKENLAND 3A grote en prachtige sort i veel Hogere W 
IERLAND lEA mooie en moderne sortering met 1989 
INDIA 3Agrote, mooie sortering met betere waarden 
KANAAL EILANDEN KEA mooie moderne sortering + nieuw 1989 
KANAAL EILANDEN KEB pracht sort + nieuw 1989 + Aldemey 
LUXEMBURG LUA grote moderne sortering  met nieuw 1989 
LUXEMBURG LUB pracht sortering 1989toeslag + veel H W 
NIEUW ZEELAND 3Apracht sortering metH Waarden 
NOORWEGEN NOA nieuwste sortering 1989  met Hogere Waarden 
MOORWEDEN HOB pracht sortering i Hogere Waarden 
OOSTENRIJK 3Apracht sortering + Hoge Waarden 
SCANDINAVIË SKA enorme sorteringalle landen F H W 
USA 3A  pracht sortering met H Waarden Luchtpost 
WERELD WEA enorme grote sortering i H W en nieuw 1989 
WEST EUROPA WEA fantastisch mooie sortering i nieuw 1989 
WEST EUROPA WEB grote sortering veel landen + Hogere Waarden 
IJSLAND 3 hyper modern en oudere sortering + Hogere W 
IJSLAND 3A enorme en nieuwe sort 1989 i veel Hogere Waarden 
ZWEDEN 3A  nieuwe sortering met veel Hoge waarden 
ZWITSERLAND CHA grote sortering met de nieuwste uitg 1989 
ZWITSERLAND CHB alleen Juventute/Patria met H Waarden 

gram 
9,

19 50 
5 0 , 

23,50 
18,50 
17,50 
17 50 
12,50 
22,50 
9,

1 2 5 , 

1 5 , 

22,50 
22,50 
3 0 , 

1 9 , 

22,50 
18,50 
31,50 
22,50 
3 9 , 

37 50 
2 0 , 

17,50 
47,50 
2 3 , 

1 5 , 

19,50 
22,50 
1 5 , 

52,50 
66,50 
19,50 
11 ,— 
39,50 
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22 50 
42,50 

1 2 5 , 

53,50 
4 5 , 

37,50 
37 50 
26,50 
52,50 
22,50 

3 0 0 , 

31,50 
52,50 
5 5 , 

6 5 , 

47 50 
52,50 
4 0 , 

72,50 
5 5 , 

84 50 
79,50 

47,50 
3 5 , 

107,50 
5 5 , 

31,50 
44,75 
52,50 
31,50 

1 3 0 

1 6 0 , 

42,50 
27,50 
8 5 , 
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1 6 0 
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1 9 5 , 
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1 3 5 , 

1 3 5 , 

9 5 , 
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1 1 5 , 

1 9 5 , 

2 0 0 , 

2 5 5 , 

1 6 5 

1 8 5 , 

1 4 5 , 

2 7 5 , 

2 0 0 , 

3 2 5 , 

3 0 5 , 

1 8 0 , 

1 2 5 , 

4 1 5 , 

2 0 5 , 

1 1 5 , 

1 6 5 , 

1 8 5 , 

1 1 5 , 

4 8 5 , 

6 2 5 , 

1 6 0 , 

9 5 , 
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BREDENHOFPOSÏÏEGEUMPORT Bovenstraat 286A  ROTTERDAMIJSSELMONOE 
Tel. (010) 4826725  Giro 5834 
ledere dag geopend van 9 tot 6 uur, zaterdags van 9 tot 5 uur 



546 / Philatelie juli/augustus 1990 

80 b Embleem met getal 40 en 
vliegtuig van'Gulf Air' 
22-4-'90. Conferentie 'Samail Ophio-
liet' (stollingsgesteente) 
80,150 b Portret van de sultan en 
kaart met het 'Samail Ophioliet'-gebied 
(langs de golf van Oman) 
30-4-'90. Honderdvijftigste verjaardag 
van het eerste bezoek van Omanieten 
aan de Verenigde Staten van Amerika 
200 b Portretten van Sayyid Said bin 
Sultan Al-Busaidi en Ahmed Al-Ka'aby 
en schip waarmee laatstgenoemde m 
1840 naarde USA voer 
5-5-'90. Flora, de 'Sultan Qaboos'-
roos 
200 b 'Sultan Qaboos'-rozen en por
tret van de sultan 

PALAU 
3-5-'90. Het leven van prins Lee Boo 
in Engeland, band van de 'Pacific' met 
Engeland 
Vel met drie rijen van drie zegels van 
elk 25 c Afbeeldingen uit het korte 
verblijf van prins Lee Boo in Engeland 
(1784), op alle zegels portretten van 
prins Lee Boo en kapitein Henry Wil
son met resp HWIS 'Victory' in Ports
mouth, 'St James'-paleis in Londen, 
'Rotherhithe'-dokken in Londen, huis 
'Oroolong' (in Devon) van kapitein 
Wilson, luchtballon van Lunardi, 'St 
Paul'-kathedraal en de Thames, graf 
van Lee Boo ('St Mary's'-kerkhof in 
Rotherhithe), kerkvanSt Mary, her-
inneringstegel in de kerk van St Mary, 
op velrand 'Stamp World London 90' 
Juni '90. Orchideeën 
Strook met vijf zegels van elk 45 c 
Resp Corymborkis veratrifolia, Ma-
laxis setipes, Dipodium freycinetia-
num, Bulbophyllum micronesianum, 
Vanda teres X V Hookenana 
Zonder datum. 'Penny Black* 
Blok met zegel van $ 1 - 'Penny 
Black', op blok'1 juli 1951, Koror, 
TO A PBY-5aCatalina',embleem 
'Stamp World London 90', jaartallen 
1840-1990 

PAPUA-NEW GUINEA 
11-7-'90. 'Gogodala'-dansmaskers 
20, 35 60, 701 Resp 'Gwa pupi' 
(Sibokostam), 'Tauga paiyale' (Asipai-
listam), 'Aga' (Wagumisistam), 
'Ow/ala' Tabamastam) 

PARAGUAY 
27-12-'89. Driehonderdvijftigste sterf
dag van Petrus Paulus Rubens (1577-
1640), naaktschilderijen 
5- , 10- , 20- , 25-Gs Fragmenten 
van resp 'Jupiter en Calisto' (1613), 
'Boreas ontvoert Oreithyia' 
(1619,1620), 'Fortuna' (1625), 'Mars 
met Venus en Amor' (1625) 
Velletje met vijf zegels van 30 - Gs en 
vier vignetten Zegel fragment van 
'Maagd met kind' (1620), vignetten 
dne fragmenten van 'badende vrouw' 
(1635-1636) en fragment van 'Venus, 
Mars en Cupido'(1632) 
29-12-'89.Wereldvoetbalkampioen-
schap Italia 90 
1 -, 2 -, 3 -, 5 - Gs Spelmomenten 
(Mexico 1986) resp Engeland/Para
guay, Spanje/Denemarken, Frankrijk/ 
Italië, West-Duitsland/Marokko 
Velletje met vier zegels van 60 - Gs en 
vi)f vignetten Zegel spelmoment 
Mexico/Paraguay, vignetten Argenti-
nie/ltalie, Spanje/Brazilie, West-Duits-
land/Frankrijk, West-Duitsland/ 
Mexico, vlag, alle zegels met Italiaanse 
vlag 
Blok met zegel van 100-Gs Finale 
Mexico 86 (ArgentinieAWest-Duits-
land, Argentinië kampioen) 
30-12-'89. 'Penny Black'*, vijfhon

derd jaar post, zegel op zegel 
5 - , 10-, 20- , 25-Gs Yvertnrs 1 
van resp Brazilië, Brits Guyana, Chili, 
Uruguay 
Velletje met vier zegels van 30-Gs en 
Vijf vignetten Zegel Yvertnr Ivan 
Paraguay, vignetten met zegels op ze
gel, alle zegels en vignetten met 
'Penny Black' en embleem '500 jaar 
post' en vermelding 'Stamp World 
London 90' 
9-2-'90. Honderdste verjaardag van 
het Interamenkaanse systeem OEA 
(Organizacion de los Estados America
nos organisatie van de Amerikaanse 
staten) 
50 -, 100 -, 200 - Gs Symbolische 
voorstellingen (embleem van de vie
ring, idem en embleem OEA, kaart met 
aangesloten landen) 
7-3-'90. Olympische winterspelen, Al
bertville 1992 
1 -, 2 -, 3 -, 5 - Gs Resp Alberto 
Tomba (Italië, slalom en reuzeslalom, 
tweemaal goud in Calgary 88), Vreni 
Schneider (Zwitsertand, slalom en reu
zeslalom, tweemaal goud Calgary 88), 
Luc Alphand (Frankrijk, Calgary 88), 
Matti Nykaenen (Finland, schanssprm-
gen, drie maal goud Calgary 88) 
Velletje met vier zegels van 60 - Gs en 
vijf vignetten Zegel Manna Kiehl 
(Bondsrepubliek Duitsland, alpine-af
daling, goud Calgary 88), vignetten 
vlaggen van Paraguay, Frankrijk en 
Olympische vlag, Brian Boitano (USA, 
kunstrijden, goud Calgary 88), Pirmin 
Zurbriggen (Zwitserland, alpine-afda
ling en reuzeslalom, goud en brons 
Calgary 88), Frank WoerndI (Bondsre
publiek Duitsland, slalom, zilver Cal
gary 88), Olympische vlaggen 
Blokmetzegel van 100-Gs Franc 
Piccard (Franknjk, alpineskien, goud 
op combinatie, brons voor afdaling, 
Calgary 88), blok met panoramisch 
berggezicht 
9-3-'90. Vijfhonderd jaar posterijen, 
oude postkoetsen, zegel op zegel 
'Penny Black'* 
5 - , 10- , 20- , 25-Gs Vier verschil
lende postkoetsen, 'Penny Black' 
Velletje met vier zegels van 30 - Gs en 
vijf vignetten Zegel postkoets Grau-
bunden, Zwitserland (1880), vignet
ten oude postkoetsen, alle zegels met 
emblemen '500 jaar post'en'150e 
verjaardag eerste postzegel' 
12-3-'90. 'Penny Black'*, vijfhonderd 
jaar postenjen, gelopen poststukken, 
zegel op zegel 
1 -, 2 -, 3 -, 5 - Gs Resp eerstedag-
envelop van de 'Penny Black', Yvert 
nrs 1 en 2 van Mauritius (collectie M 
Burrus), Baden (misdruk, 9 KR zwart 
op blauw/groen), 1 januari 1852-eer
ste dag van uitgifte - envelop met rode 
afstempeling 
Velletje met vier zegels van 60 - Gs en 
vijf vignetten Zegel eerste'Zeppelin'-
zegel van Paraguay, vignetten resp 
'Parahyba' op 'Zeppelin'-postkaart, ra-
ketpost (Schmiedl), Yvert nr 1 van 
Zwitserland, 'Apollo XV'-envelop, 
'Penny Black' en embleem '500 jaar 
post', alle zegels en vignetten met em
bleem '500 jaar post', jaartallen 1490-
1990, vermelding 'Stamp Wortd Lon
don 90' 
14-3-'90. Vijfhonderd jaar posterijen, 
schilderijen van Albrecht Durer (1471-
1528) 
5 - 10-, 20- , 25-Gs Schilderijen 
resp fort en stad Arco, 'Dosso di 
Trento', Innsbruck vanaf de noord
kant, binnenplaats van de vesting 
Innsbruck 
Velletje met vier zegels van 30 - Gs en 
vijf vignetten Zegel schilderij 'ma
donna met de dieren', vignetten ge

zicht op Neurenberg, kerk en begraaf
plaats St Johann bij Neurenberg, brug 
bij de 'Haller'-poort in Neurenberg, ge
zicht op Klachreuth bij Neurenberg, 
'La Casa del Lago' (huis bij het meer), 
alle zegels met embleem '500 jaar 
post' en monogram van Durer 
Blok met zegel van 100-Gs Zegel 
schilderij 'de heilige familie' (doorlo
pend op blok), embleem '500 jaar 
post' en vermelding '150e verjaardag 
van de eerste postzegel', op blok tekst 
'gelukkig kerstfeest en nieuwjaar 
1990', zegel op zegel 'Penny Black', 
emblemen 
Blok met zegel van 100-Gs Zegel 
schildenj 'de kleine postiljon', blok 
met molen, emblemen, zegel op zegel 
'Penny Black' 
22-3-'90. UPAE* emissie, pre-Colum-
biaanse steden en gewoonten 
150-, 500-Gs Pre-Columbiaans 
handwerk (gevlochten tas), 'Parej-
hava' ('Guaram'-post), aboriginals 
(oorspronkelijke bewoners), embleem 

PITCAIRNEILANDEN 
Aanvulling melding 6/459 'Londen 
1990' de desbetreffende emissie heeft 
betrekking op 'Stamp World London 
90'/'Band met het Verenigd Konink-
njk' 

POLYNESIË 
5-6-'90. Met uitsterven bedreigde vo
gels 
13, 20 F Resp Porzana tabuensis. 
Vim ultramanna 
10-7-'90. Dertigste verjaardag van de 
'Lions'-club m Papeete 
39 F Symbolische voorstelling van de 
actie 'een kind, een boek' (boeken le
zende kinderen in lichtbundel), tekst 
'un enfant, un livre' 
24-8-'90. 'New Zealand 90', postze
geltentoonstelling 
125 F , blok van 230 F Geen afbeel
ding ontvangen 

EL SALVADOR 
2-5-'90. Vierde internationale voetbal
kampioenschap voor gehandicapten 
(geamputeerden), september 1989 
70 c Man op krukken met geampu
teerd been schopt voetbal, embleem, 
tekst 'El Salvador kampioen' 
14-5-'90. Vijfenzeventigste verjaardag 
van de oprichting van 'La Prensa Gra-
fica' 
15,25 c Symbolische voorstellingen 
resp kaart van kranteknipsels, blad 
met als hoofdartikel 'verjaarswensen 
vijfenzeventig jang bestaan', grafische 
afbeelding met getal 75 
15-6-'90. Wereldvoetbalkampioen-
schap Italia 90 
55, 70 c , 1 - C (alle tweemaal) en 
1 50 C Poule-indeling(Atoten 
met F ) aangegeven door de nationale 
vlaggen met centraal een spelmoment, 
laars van Italië met onder de hak een 
voetbal 

SAMOA 
3-5-'90. 'Stamp Wortd London 90', 
zegel op zegel 
$ 3 - 'Penny Black' en 'Alexandra Pa
lace , embleem 
3-5-'90. Verdrag van Bertijn 1889, 
opening Berlijnse muur 1989 
75 s en $ 3 - In samenhang, doorto-
pend Resp prins Otto van Bismarck 
en SMS 'Adler', op beide zegels door
lopend de 'Brandenburger Tor' met 
groep Berhjners 
31-7-'90. Toerisme, hotels 
18, 50, 6 5 s , $ 3 - Resp 'Samoa 
Visitor's Bureau' (VW), 'Samoa Villa
ge Resorts' (dorps-vakantieverblij-
ven), hotel 'Aggie', hotel 'Tusitala' 

SENEGAL 
30-4-'90. Vooruitgang op het gebied 
van de OPCE (Office des Postes et 
Caisse d'Epargne = postkantoor en 
postspaarbank) 
5,15,100,180 F Resp telecopie, 
EMS (expressepost), betalingsverkeer 
per computer, CNE (nationale spaar
kas) 
31-5-'90. Twintigste verjaardag van de 
multinationale school voor hoger PTT-
personeel in Abidjan 
145,180 F Kaart van Afrika, bedekt 
met enveloppen 

SEYCHELLEN 
3-5-'90. 'Stamp Wortd London 90', 
zegel op zegel (op elke afbeelding een 
zegel van de Seychellen en een van 
Groot-Brittannie) 
1 -, 2 - , 3 - , 5 - R Resp Yvertnrs 
38 (Seychellen) en 69 (Groot-Brittan-
nie),81en53, 63en52, 74en27 
Blok van 10-R Yvertnr 187 en 
'Penny Black' 
27-7-'90. Wereldrecordvlucht van de 
Boeing 767-200ER van de 'Air Sey
chelles' 
3 - R De Boeing 767-200ER tijdens de 
vlucht van Grand Rapids (USA) naar 
de Seychellen, juli 1989 

SIERRA LEONE 
23-4-'90. 'Walt Disney'-figuren op be
zoek en aan het werk in Sierra Leone 
3,6,10,12,16,20,30,100,200, 
225 Le Resp bauxietmijn, goud ze
ven, 'Lungi'-internationale luchthaven, 
'Old Fourah Bay'-college in Freetown, 
met kraan graven naar bauxiet, rijst-
oogst, beroemde katoenboon in 
Freetown, 'Tutile'-mijn, vissen in Go-
derich, surten en zonnebaden bij het 
'Bmtumam'-hotel 
Twee blokken van elk 250 Le Resp 
markt in King Jimmy, de zeven dwer
gen aan het werk in diamantgroeve 
11-5-'90. Wereldvoetbalbeker Ita
lia 90, deelnemende teams 
Acht zegels van 15 Le Teams van 
resp Colombia, Egypte, Verenigde 
Arabische Emiraten, Cameroun, Roe
menie, Costa Rica, Joegoslavië, Zuid-
Korea 
Acht zegels van 30 Le Teams van 
resp Schotland, Oostenrijk, Neder
land, Sovjetunie, Tsjechoslowakije, 
Uruguay, Zweden, België (met mas
cotte) 
Acht zegels met 45 Le Teams van 
resp West-Duitsland, Verenigde Sta
ten van Amenka, Argentinië, Italië, 
Spanje, Engeland, Brazilië, Ierland, 
alle zegels met wereldvoetbalbeker 
Juli '90. '90 Glorious Years' (zie Gam
bia) 
Drie zegels van 75 Le, blok van 250 Le 

SRI LANKA 
1-11-'89. Telecommuniteitvan Azie er 
de 'Pacific' 
5 75 R Communicatieapparatuur en 
kaart, jaartallen 1979-1989 
2-4-'90. Zilveren jubileum van 
'Laksala'/traditionele handenarbeid 
1 -, 2 -, 3 -, 8 - R Resp verschil
lende trommels, zilveren voorwerpen 
(schaal met twee schenkkannen), 
lakwerk, 'Dumbara'-matten, embleem 
met jaartallen 1964-1989 
2-5-'90.Vesak 1990, folklore 
7 5 c , 1 -, 2 - , 8 - R Vier verschil
lende afbeeldingen van 'Wewurukan-
nala Buduraja Maha Viharaya' 

ST. CHRISTOFFEL (ST. KIHS) 
6-6-'90. Vlinders 
15,40, 60c , $ 3 - Resp Junonia 
evarete, Anartiajatrophae, Heliconius 
charitonius, Biblis hyperia 
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# i e A 
Roelof Hartstraat 5052, 1071 VL Amsterdam, Telefoon 020662 44 90 
INKOOP  V E R K O O P  TAXATIE  BEMIDDELING 
UITGEBREID ASSORTIMENT, KENNIS EN KWALITEIT V A N DE G E H E L E W E R E L D 

Munt en Postzegelhandel de Ruiter 
► H E £ R J A N S D A M ^ 

De op één na grootste munt- en postzegeUiandél van 
Nederland is de Ruiter. 
Had üc dit eerder geweten, kon ik de anderen wel vergeten. 

Wij zijn * Verzamelingen Nederland en Overzee 
op zoek * Frankeerzegels 
naar: ^ Verzamelingen Buitenland 

* Winkelvoorraden 
* Ambitieuze wederverkopers. 
* Vraag onze gratis prijslijst aan 

(incl. gratis serie postzegels, 1 per adres) 
^ De winnaars slagzin F.D.Cs: 1) dhr. P. Boer uit Dieren (zie slagzin boven) 

2) dhr. J. P. Sybesma uit Delfzijl 
3) dhr. J. G. M. Doesburg uit Haarlem 

Tevens zijn veel troostprijzen verzonden. Wij bedanken alle inzenders. 

K R O M M E N E R I N G 2 2 9 9 5 B H H E E R J A N S D A M 0 1 8 5 7  1 5 0 0 

Nieuwe Ipblad Uitg. dat. 
met St. 

Nieuwe Béatris7,50 Uitg. dat. 
met St. 

ZEER KLEINE OPLAGE! I 
P O S T A Z E G E L 
Asterst r , 15 

I 8441 EG H E E R E N V E E N 

22 mei: 
21 mei: 
29 mei: 
28 mei: 

ƒ 2,50 
ƒ 6,50 
ƒ 9,75 
ƒ 17,50 

TEL. 0513029922 

Ä 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. 018342254. 

E mmimmi 
rZEGEL- EN MVNTVEIl 

ZW veiling 
POSTZECfL Eü MVNTVEILMNG 

op zaterdag 

29 SEPT. 1990 TE ALKMAAR 
Kijkdagen in AMSTERDAM  CASTRICUM 

GRATIS catalogus op aanvraag. 
H e r c u l e s s t r a a t 2 9 

1 0 7 6 R Z A m s t e r d a m 
T e l . 0 2 0  7 1 2 9 1 4 

Heeft u deze zegels en/of blokken ook geleverd gekregen in uw motiefabonnement? 
Enkele voortieelden: 
 GOLFspeler op zegel uit serie Walt Disney/Kerst Redonda 
 VUURTOREN op zegel serie raketpostbrieven Cuba 
 VUURTOREN op zegel Universiteit Alexandrië Egypte 
 VUURTOREN op judozegel van St. Pierre & Miquelon 
 TREIN op zegel uitgave 25 jaar postmuseum Cuba 
 FIETSEN op de EuropaCept '90 van Jersey  IJsland en Zv^/eden! 
 MOLEN op schilderij Koning Christiaan (Yv. 926), Denemarken 
 MOLENS en tevens thema NEDERLAND op blokje schepen/schilde

rijen Malagasy (haven van Dordrecht?) 

Kijk, daarom hebben wij het steeds over onze dienstverlening: het "OP 
MAAT GESNEDEN MOTIEF NIEUWTJES ABONNEMENT"! 
NIEUWE GABRIELLEXIKON ƒ 39,50 (+ porto) 

Postzegelhandel P. NIEUWELINK 
W. Beckmanstraat 142, Postbus 349, 3760 AH Soest, Tel. 0215513706 
Postgiro 438590 / NMB: 68.45.11.312 / AMROBANK: 48.22.59.973 
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ST. HELENA 
3-5-'90. 'Stamp World London 90'; 
zegel op zegel. 
13, 20, 38, 45 p. Resp. Yvert nrs. 2, 
1, afleveren van post bij hulppostkan
toor, hoofdpostkantoor en bestelwa
gen; embleem. 

ST. LUCIA 
6-6-'90. Honderdste verjaardag van 
het 'St. Mary'-college/internationaal 
alfabetlseringsjaar1990. 
30, 45, 75 c , $ 2.-. Resp. Vader Ta-
pon en het originele collegegebouw, 
de weleerwaarde broeder M.C. Col-
lings en het tegenwoordige collegege
bouw, schrijf- en leesonderwijs (leer
lingen in klas), 'de deur naar kennis' 
(kinderen van verschillende etnische 
achtergrond lopen door deur in boek
vorm naar de zon). 
25-6-'90. Met uitsterven bedreigde 
bomen. III. 
95 c , $ 1.-, 2.50, 5.-. Resp. Daph-
nopsis macrocarpa, Manilkara biden-
tata, Miconia luciana, Cinnamomum 
verum. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
Afbeelding en aanvulling melding 6/ 
459 '25 kms de Miquelon'; ligging van 
het eiland, hardloper, vuurtoren, vo
gel. 
25-6-'90. Charles de Gaulle - appel 
van 18 juni 1940. 
2.30 F. Portret van de Gaulle. 
16-7-'90. Opdrukken op emissie van 
Frankrijk type 'Marianne du Bicente-
naire'. 
1.-, 2.-, 5.-, 10.-F. 
20-8-'90. Kano 'Mie Mac'. 
2.50 F. 
24-9-'90. Gezicht op 'St. Pierre et Mi
quelon'. 
Tnptiekvan16.80F. 

ST. VINCENT 
Juli '90. '90 Glorious Years' (zie Gam
bia). 
Drie zegels van $ 2.-; blok van $ 6.-. 

SWAZILAND 
3-5-'90. 'Stamp World London 90'. 
15, 60 c., 1.-, 2.- E. Resp. bestelwa
gen met 'International Prionty Mail' 
(EMS-post), twee vrouwen achter fax
machine, postkantoor vanaf 1954 tot 
heden, 'Ezulwini'-satellietstation. 
Blok met zegel van 2.- E. Hardloper 
met brief op stok; op het blok de 
'Penny Black'; alle zegels met embleem. 

TANZANIA 
30-3-'90. Beroemde 'zwarte' entertai
ners. 

9,13,25,70,100,150, 200, 250 Sh. 
Resp. zangeres Miriam Makeba (Zuid-
afrika), saxofonist Manu Dibango (Ca-
meroen), zanger en bandleider Fela 
Kuti (Nigeria), zanger Smokey Ro
binson (Detroit), zangeres Gladys 
Knight (Atlanta), filmster Eddie 
Murphy (Brooklyn), danser en toneel
speler Sammy Davis )r. (Harlem), zan
ger Stevie Wonder; 
Twee blokken van elk 350 Sh. Resp. 
televisiester en blijspelacteur Bill 
Cosby, zanger Michael Jackson. 

TOGO 
20-2-'90. Tiende verjaardag van de 
UPAP*. 
125 F. Embleem. 

TRANSKEI 
28-6-'90. Miniatuurvelletje met ver
koopprijs van 1.50 R. (bestemd voor 
de promotie van nationale en internati
onale postzegeltentoonstellingen); af
beelding van de zegel van 50 c. (mel
ding 6/460 'de waarzegger'). 
3-7-'90. Toegevoegde waarde fran-
keerzegel, serie frankeerzegels II. 
21 c. Vrouwen van de 'Xhosa'-stam 
bouwen initiatiehut. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
3-5-'90. 'Stamp World London 90'; 
paddestoelen. 
10, 40 c , $ 1.-, 2.25. Resp. Xerom-
phalinatenuipes, Dictyophora indu-
siata, Leucocoprinus birnbaumii, 
Crinipellis perniciosa; embleem. 

TRISTAN DE CUNHA 
12-6-'90. Zeesterren. 
10, 20,30, 60 p. Vier verschillende 
zeesterren. 

TUNESIË 
Afbeelding en aanvulling melding 5/ 
379 'honderdjarig bestaan van het 
Bardo-museum'; museumgebouw 
met drie gebeeldhouwde koppen. 
Aanvulling melding 5/379 'kunst en 
ambacht'; afbeeldingen van vazen, 
potten, kandelaars van resp. aarde
werk en koper. 
22-1-'90. Topconferentie van de UMA*. 
200 m. Symbolische voorstelling 
(vlaggen van deelnemende landen). 
14-4-'90. Eerste museum van Béiier 
(beller: ram). 
400,450 m. Resp. ram met ooien; 
bord met als decoratie een kop van een 
ram. 
8-5-'90. Rode Halve Maan; toeslagze
gel. 
150 + 10 m. Geen afbeelding ontvan
gen. 

27-5-'90. Olympische beweging in Tu
nesië. 
150 m. Geen afbeelding ontvangen. 
5-6-'90. Kind en milieu. 
150 m. Bekroonde tekening van het 
nationale jeugdconcours 'maquettes 
des timbres' van Taha Houcine (kind, 
bloemen, vogels, zon). 

VANUATU 
30-4-'90. 'Stamp World London 90'; 
zegel op zegel. 
45,65,100,200 vt. Resp. 'Kava' (na
tionale plant), postkantoor in Lugan-
ville, postvervoer (vroeger en nu), 
'Penny Black' en Yvert nr. 584 van 
Vanuatu. 
Blok van 150 vt. Eerstedagenvelop van 
de Nieuwe Hebnden uit 1974. 

VERENIGDE NATIES 
26-6-'90. Vijfenveertigste verjaardag 
van de organisatie van de Verenigde 
Naties. 
US$0.25,0.45, blok van 0.70; Zw. 
Fr.0.90,1.10, blokvan2.-;0. Sh. 
7.-, 9.-, blok van 16.-. Zes verschil
lende symbolische afbeeldingen met 
centraal het getal 45; embleem. 

WALLIS & FUTUNA 
31-5-'90. Honderdste verjaardag van 
de eerste vlucht 'zwaarder dan lucht'; 
eerste verjaardag van de verbinding 
tussen Wallis en Tahiti. 
56 F. Portret van Clément Ader; 
vliegtuig van honderd jaar geleden, 
modern vliegtuig. 
16-7-'90. Vogels. 
300 F. Phaeton. 
16-7-'90. 'Ilöt (eilandje) du Pacifique'. 
600 F. Afbeelding van eiland met 
palmbomen. 
Blok van 1000 F. Vogel en eilandje. 

ZAMBIA 
1-7-'89. Overdrukken frankeerzegels, 
IV. 
3.75,8.11,9.-, 10.-, 18.50 K. op 
emissie 1981 resp. 5 n. (pottenbak
ken), 10 n. (rietdekken), 30 n. ('Ma-
kishi'-touwdanser), 75 n. (vrouwen 
met waterkruiken), 2.- K. (pijp ro
kende vrouw). 
1-11-'89. Overdrukken frankeerzegels, 
V. 
1.20,19.50, 20.50 K. op emissie 
1981 resp. 35 n. (graanschuuren 
huis), 12 n. (vrouw plukt paddestoe
len, 1982), 18 n. (fijnmalen van gierst). 

ZIL ELWANNYEN SESEL 
3-5-'90.'Stamp World London 90'; ze
gel op zegel. 
1.-, 2.-, 3.-, 5.-R. Yvert nrs. resp. 

22,13,78, 31; alle zegels met em
bleem 'Stamp World London 90'. 

ZIMBABWE 
11-7-'90. Stad Harare honderd jaar 
geleden gesticht. 
15, 23, 30, 35,38, 45 c. Resp. 'Run-
hare House' (1986), 'Market Hall' 
(1894), 'Charter House' (1959), ge
rechtsgebouw (1927), 'Standard Char-
tered'-bankgebouw (1911), stadhuis 
(1933), 
17-9-'90. Zesendertigste parlemen
taire conferentie van het Gemenebest. 
3 5 c . , $ 1 . - . Resp. scepter en zetel 
van de voorzitter. 

ZUIDAFRIKA 
2-8-'90. Zuidafrikaanse vogels. 
18, 30, 40, 50 c. Resp. Thauraco co-
rythaix, Cossypha natalensis, Mirafra 
africana, Telophorus zeylonus. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
2-4-'90. Frankeerzegels; fossielen. 
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10,20,25,50 
p., £ 1.-, 3.-. Resp. Monocyathus, 
Linguella, Triplagnostus, Lynaspis, 
Glossopteris, Gonatosorus, Belem-
nopsis, Sanmartinoceras, Pinna, Au-
celina, Trigonia, Perissoptera, Ainoce-
ras, Gunnariles, Hoploparia. 

* Gebruikte afkortingen: 
CEPT Conférence Européenne des 

Administrations des Postes 
et des Telecommunications 

FIFA Federation Internationalede 
Football Associations 

GIC Gulf Investment Corporation 
IPF International Philatelic Fede

ration 
PUAS Postal Union of the Ameri

cas and Spain (UPAE) 
SADCC Southern African Develop

ment Coordination Confe
rence 

UMA Union du Maghreb Arabe 
UIT Union Internationale des Te

lecommunications (ITU) 
UPAP Union Pan Africaine Postale 

(PAPU) 
UPAE Union Postal de las Amén-

cas y Espana (PUAS) 
UNICEF United Nations International 

Children's Emergency Fund 
UPU Universele Post Unie, 

(Union Postal Universelle, 
Universal Postal Union) 

WWF World Wildlife Fund (World 
Wide Fund for Nature) 

** Aanvulling 'Penny Black': 
honderdvijftigste verjaardag van de 
eerste postzegel 'Penny Black', Yvert 
nr. 1 van Groot-Brittannië 

rSaint-iPierre et '.^fiquefori TRLNiaAD 
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Thematisch 
panorama 
Een thematische terugblik op 
ie loders van Groningen 90 
>e nationale postzegeltentoonstelling Groningen 90 ligt al 
/eer enkele maanden achter ons. Toch komt de auteur van 
leze rubriek, de heer D. Veenstra uit Buitenpost, nog eens 
ip dit evenement terug. Hij beschrijft hieronder welke erva
ingen hij opdeed bij het kritisch bekijken van de themati
che inzendingen die in de Martinihal te zien waren. 

et aanbod van tiidens Groningen 90aanwezige handelaren bevatte klassiek materiaal dat 
Dk thematisch gezien interessant was, voor goed materiaal moet uiteraard ook een goede 
■i|s worden betaald 

'ler jaar na mijn thematische 
leschouwing over IJssel
losf 86 in Hattem^ leek Gro
ningen 90een prima gelegen
eid om de nationale themati
che top weer eens de revue 
3 laten passeren. Als oud
jroninger mocht ik deze 
huiswedstrijd' niet missen, 
ïrwijl de verwachting dat dit 
rel eens de laatste grote 'nati
nale' zou kunnen zijn een ex
a reden was om naar de Mar
nihal te gaan. 
et bekijken van een groot 
antal collecties is fysiek ge
ien overigens een inspan
ende bezigheid: een mid
agje tussen de kaders zorgt 
Dor een behoorlijke belasting 
an de nekspieren! 
anvankelijk was het mijn 
lan, de thuisblijvers een over
cht te geven van de manier 
aarop men op landelijk ni
ïau aan thematische filatelie 
Det. Ik heb daar echter van 
[gezien; al dwalende tussen 
e kaders gingen mijn gedach
in namelijk een andere kant 
t. 

llmmks 
liiiia's treil! 
3zers van deze rubriek weten 
st ik zo nu en dan filosofeer 

over de ontwikkeling van de 
thematische filatelie. Deze 
vorm van filatelie is nog relatief 
jong en maakt de afgelopen 
decennia een sterke ontwikke
ling door; de artikelenreeks 
van de heer Siem in dit blad^ 
heeft de lezer in dat opzicht 
waarschijnlijk al behoorlijk 'bij
gepraat'. Vooral de nieuwe 
reglementen bepalen daarbij 
in belangrijke mate de verdere 
ontwikkeling van de filatelie en 
zeker de thematische filatelie. 
Het in 1989 van kracht gewor
den nieuwe reglement vormt 
uiteraard een belangrijke mijl
paal. Toch zijn het de verza
melaars zelf die die regels tot 
'leven' brengen: zij geven in
houd aan de werkelijke ontwik
keling. Een nationale tentoon
stelling biedt dan de gelegen
heid eens te toetsen hoe de 
nieuwe regels in de praktijk uit
werken. , 
Voor het trekken van defini
tieve conclusies is het nu nog 
wat aan de vroege kant. Ver
zamelaars moeten de gele
genheid krijgen om aan de ge
wijzigde regels te wennen en 
hebben tijd nodig om hun ver
zamelingen aan te passen. De 
ervaringen van Groningen 90 
maken desondanks een oor
deel mogelijk; misschien nog 
niet ten aanzien van het ni
veau van de collecties, maar 

Samenstelling: 
D. Veenstra 
De Achtkant 6 
9285 VG Buitenpost 

wel ten aanzien van het signa
leren van een bepaalde ten
dens. 
Groningen heeft me niet vrolijk 
gemaakt. De meeste thema
tische verzamelaars die deel
nemen aan tentoonstellingen 
blijken nog steeds te kiezen 
voor thema's die 'klassiek' van 
aard zijn. De titel en ook het 
plan van de huidige verzame
lingen wordt weliswaar in toe
nemende mate aangepast aan 
de nieuwe regels, maar de the
ma's van de ongeveer dertig 
verzamelingen die in Gronin
gen te zien waren leken sterk 
verwant aan de 'thematische 
top': flora, fauna, muziek, ruim
tevaart. 
De inzendingen deden verder 
denken aan het populaire ver
zoekplatenprogramma Goud 
van oud, waarbij dan vooral de 
woorden 'goud' en 'oud' van 
belang zijn. De Nederlandse 
verzamelaar laat zich bij zijn 
themakeuze kennelijk vooral 
leiden door de ovenweging dat 
de weg naar het goud gepla
veid moet zijn met oude stuk
ken. Uit de themakeuze van de 
laatste jaren kan worden afge
leid dat er een voorkeur be
staat voor 'traditionele' the
ma's, thema's dus die de mo
gelijkheid bieden oud materi
aal op te nemen. 
Van een koers in de richting 
van thematische vernieuwing 
heb ik vrijwel mets kunnen 
merken. Vandaar mijn opmer
king dat Groningen 90 me niet 
vrolijk heeft gemaakt. 

r.i>ß 

In 1986, na de nationale post
zegeltentoonstelling IJssel
post 86, werd in deze rubriek 
ook geschreven over de the
makeuze. Net als nu was de 
conclusie dat de top10 van de 
thematische filatelie ruim was 
vertegenwoordigd. 
Afgezien van de keuze van de 
thema's is er echter wel veel in 
de uitwerking veranderd. Het 
vaste verzamelpatroon heeft in 
veel gevallen plaats gemaakt 
voor een meer persoonlijke, 
soms creatieve benadering. In 
Groningen was daarvan een 
leuk voorbeeld te zien in een 
verzameling in de Erehof: Mag 
ik me even voorstellen? Mijn 
naam is Auto. In deze inzen

ding doet de autozelf zijn ver
haal. Misschien een voor de 
hand liggende benadering, 
maar je moet er wél opkomen. 
In een periode van krap tien 
jaar mag er dan theoretisch 
gezien veel zijn veranderd, de 
ontwikkeling van de praktijk 
houdt daar kennelijk geen ge
lijke tred mee. Tien jaar gele
den schreef ik een artikel 
waarin ik de vraag 'Themati
sche filatelie: hoe verder?' op
wierp^. Aanleiding was het 'in 
de maak zijn' van het nieuwe 
reglement en de nieuwe richt
lijnen voor thematische filate
lie. Met de indrukken van Gro
ningen 90 nog vers in het ge
heugen schoot dat artikel me 
weer te binnen. Herlezing 
leerde me dat de strekking in 
feite nog onverkort van kracht 
is. 

Destijds stelde ik dat met de 
keuze voor 'totale filatelie' 
het gebruikmaken van alle be
schikbare filatelistische ele
menten  de tendens tot over
waardering van klassiek mate
riaal de thematische filatelie 
was binnen geslopen. Het ge
vaar daarvan is dat er dicht
slibbing aan de top kan optre
den; de vernieuwing van de 
thematische filatelie kan er
door in het gedrang komen. 
Vandaar dat ik de overwaarde
ring van het 'klassieke' materi
aal heb aangeduid als het 
Paard van Troje van de thema
tische filatelie. 
We zijn nu bijna tien jaar ver
der; we hebben een nieuw reg
lement en er zijn nieuwe richt
lijnen. We kunnen de vraag 
daarom nogmaals stellen: 

Over de ontwikkeling van de themati
sche filatelie schreef de heer T H. Siem 
 die hier de zojuist aan hem overhan
digde Spoorenbergmedaille bewondert 
 een aantal artikelen, die onder de titel 
Thematische filatelie in beweging in 
1989 in 'Philatelie' werden gepubliceerd 
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Spielvereinigung Röhlinghaufen 
VETGins- u Ve ^IMenzel.Röhhnghaufenb Wanne 

E Amt Belsentiirctien 

1 
^^-é^i^i^^ 

Een leuk semi klassiek poststukje voor een verzameling Voetbal een correct ge
frankeerde brief van de Spielvereinigung Rohlinghausen in Rofilingfiausen bei 
Wanne, gencht aan tiet adres Avenue Concordia 98 waar zicfi toentertijd de 
brievenbus van de Rotterdamse voetbalclub Hermes-DVS bevond Dergelijke post
stukken zijn nu nog tegen relatief redelijke prijzen te koop anders is tiet gesteld met 
werkelijk klassieke en ttiematiscti bruikbare poststukken 

werd Groningen 90 thematisch 
gezien nog steeds door dat 
'Paard van Troje' gedomi-
neerd"? Het antwoord luidt 
naar mijn gevoel wel 
Thematische filatelie heeft -
dat IS althans mijn mening - in 
het brede scala van filatelisti-
sche Uitingen een uniek karak
ter Het is een vorm van filate
lie die meegroeit met een 
maatschappij die volop in be
weging IS Toegegeven veran
deringen hebben tijd nodig en 
misschien heb ik wel eens te
veel 'haast', maar toch laat dat 
beeld van het Paard van Troje 
me na Groningen 90 met los 

Ifiiwielt 
Het mag verleidelijk lijken uit
gebreid in te gaan op de vraag 
hoe we het Paard van Troje op 
stal kunnen zetten, maar laat 
ik volstaan met enkele alge
mene opmerkingen In de the
matische filatelie is het begrip 
'evenwicht' van belang The
matische verzamelaars moe
ten hun best doen binnen het 
kader van de vele aspecten 
die een collectie kenmerken 
het evenwicht te bewaren De
genen die een verzameling be
kijken maken bij hun beoorde
lingen vaak melding van een 
'verstoord' evenwicht 'teveel 
tekst', 'te weinig uitgewerkt', 
enzovoort 
Zo deed een in Groningen ten
toongestelde verzameling over 
de ontwikkeling van het schnft 
in het eerste kader denken aan 
een verzameling Rotstekenin
gen in opbouw, de themati
sche meerwaarde van tien bla
den met rotstekeningen heb ik 
met kunnen ontdekken 
Ook de eerder genoemde 
'gouden' verzameling 'De 

Auto' nep bij mij gemengde ge
voelens op 'De Auto' IS zonder 
twijfel een thema dat sterk 
aanspreekt, want er zijn im
mers maar weinig mensen die 
zich met in het bezit van zo'n 
'blikken kalf' kunnen verheu
gen Mijn gemengde gevoe
lens werden echter veroor
zaakt door de overdaad aan 
'klassiek' matenaal die de col
lectie herbergt Het ontmoedi
gende effect dat dit op de ge
middelde verzamelaar kan 
hebben wil ik buiten beschou
wing laten (de collectie zal 
waarschijnlijk juist dankzij dat 
schaarse matenaal met goud 
zijn bekroond), maar van het 
gevoel dat de balans wat naar 
een kant is doorgeslagen wil ik 
toch gewag maken Misschien 
ben ik wat bevooroordeeld om
dat het thema 'De auto' soms 
parallel loopt met mijn verza
meling 'Veilig Verkeer' en ik 
daardoor weet welk materiaal 
beschikbaar is De inzender 
had het onderdeel 'Parkeren' 
bij voorbeeld sterk geaccentu
eerd met - ovengens heel 
mooi - klassiek materiaal Het 
parkeerprobleem is echter 
hoogst actueel, zodat het ook 
heel goed met recente stem
pels had kunnen worden be
licht 

Aansluiten bi{ 
08 sictiisiitêit 
De mogelijkheid bij actuele 
ontwikkelingen aan te sluiten 
wordt - zo maakte ik op uit de 
inzendingen die tijdens Gro
ningen 90 te zien waren - nog 
nietten volle benut Hier en 
daar waren wel aanzetten te 
zien, maar er moet meer mo
gelijk zijn Het IS zeker met al-

1ijd gemakkelijk een gekozen 
thema naar de actualiteit door 
te trekken (en er dan ook nog 
geschikt matenaal voor te vin
den), maar mogelijkheden zijn 
er wel degelijk en nemen nog 
steeds toe In een verzameling 
over de NAVO was dat goed te 
zien de inzender had een on
derdeel 'Scheuren in het oost-
blok' opgenomen 
Het inhaken op de actualiteit 
heeft overigens wel als conse
quentie dat er veel gebruik 
moet worden gemaakt van re
cent matenaal, dat kan in som
mige gevallen wel eens 'rem
mend' werken 
Ook het tegenovergestelde is 
trouwens mogelijk, namelijk 
dat verzamelaars de aanslui
ting bij 'vroeger'weglaten, om
dat daarvoor oud (en dus wat 
moeilijker verkrijgbaar) maten
aal moet worden gebruikt, ook 
dan komt het evenwicht van de 
collectie in gevaar 

ïöt slit 
Deze aflevenng van Thema
tisch panorama' wijkt wat van 
het normale patroon af Ge
zien het belang van het be
handelde onderwerp leek deze 
'inbreuk' me echter wel ge
rechtvaardigd 

Met deze aflevering wil ik 
vooral een algemeen signaal 
afgeven, vandaar dat veel za
ken onbesproken zijn geble
ven Het mag duidelijk zijn dat 
ik beslist geen tegenstander 
ben van het gebruik van klas
siek matenaal in thematische 
verzamelingen De themati
sche verzamelaar behoort im
mers zo veel mogelijk gebruik 
te maken van alle soorten fila-
telistisch materiaal, daarom 
noem ik de thematische filate
lie ook wel eens 'totale filate
lie' 
Belangrijkste critenum moet 
echter zijn dat er in de collec
ties sprake is van een even
wichtig beleid bij het selecte
ren van het op te nemen mate
riaal zegels, poststukken, 
frankeerstempels, postwaar-
destukken en ook klassiek ma
teriaal 
D. Veenstra, Buitenpost 

Noten: 
^ IJsselpost 86 thematisch bezien 
door D Veenstra, aflevering van 
de rubriek Tfiematisch panorama' 
in 'Philatelie' (1986, juli/augustus) 
^ Thematische filatelie in bewe
ging door J H Siem, artikelen
reeks in 'Philatelie' (1989, mei, 
juni, juli/augustus en september) 
^ Philatelia thematica Qoa vadis' 
door D Veenstra, artikel in 'De 
Beeldfilatelist' (1981, november) 

Rectificatie 
in de vorige aflevering van de rubnek 'Thematisch panorama' is het 
artikeltje met het kopje De Penny Blackten prooi gevallen aan een 
montagefout, waardoor de tekst deels onbegrijpelijk is Hieronder 
herplaatsen we het bewuste berichtje ditmaal - hopen we - zonder 
fouten 

De Penny Blacl( 
Thematisch gezien spreekt 
de vienng van het honderd-
vijftigjang bestaan van de 
postzegel misschien met zo 
aan Toch is de Penny 
Black, de eerste postzegel, 
het begin geweest van onze 
hobby Het ligt voor de hand 
dat Engeland, Man, Jersey 
en Guernsey de Penny 
S/ac/claten'herleven' De in
ternationale tentoonstelling 
Stamp World London 90 zal 
daar ongetwijfeld het hare 
toe hebben bijgedragen 
Ook andere landen hebben 
echter aandacht voor de 
Penny Black Op 17 april gaf 
Hongarije een velletje uit 
met daarop de Penny Black 
tegen de achtergrond van 
een aquarel van Miklós Ba-
rabas De ontwerper vond 
dat de negentiende-eeuwse 
kade van de Donau bij Pest 
de sfeer van de tijd van de 
Penny Black goed weergaf 
Het velletje is klem, maar fijn 

- en van belang voor de ver
zamelaars van uiteenlo
pende thema's 
Wie belangstelling heeft 
voor het thema 'eerste post
zegels' mag de Zuidafn-
kaanse serie 'Dag van de 
postzegel' (uitgiftedatum op 
12 mei jl) met overslaan Af
gebeeld zijn met alleen de 
Penny Black, maar ook de 
eerste zegels van Kaap de 
Goede Hoop, Natal, Oranje 
Vrijstaat en Zuid-Afnka zelf 
Australië doet iets soortge
lijks op 1 mei verscheen 
een sene van zes zegels on
der het motto Rare and Unu
sual Colonial Stamps of Au
stralia (zeldzame en onge
wone koloniale postzegels 
van Australië) Ook Singa
pore (3 mei) schaarde zich 
in de rij van landen die aan
dacht schenken aan hoog
bejaarde postzegels 
BIJ alle genoemde emissies 
IS sprake van een belangrijk 
voordeel de zegels zijn heel 
wat goedkoper dan de ongi-
nele' 
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1«T= 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 : al met 1990 uitgaven 
GEBIED 

1 WESTEUROPA, qrote variatie, met HW's 
2 FINLAND, zeer nieuw 
3 ZWEDEN, met HW's 
4 NOORWEGEN, grote variatie en veel HW's 
5 NOORWEGEN, uitsluitend HW's, schitterend 
6 DENEMARKEN, leuk assortiment 
7 DENEMARKEN, uitsluitend HW's 
8 IJSLAND, arote variatie, veel HW's 
9 IJSLAND PTT1990 (postverzeqeld) 

10 IERLAND, aroot assortiment, met '90 uitq 
11 ENGELAND, zonder kerst, met HW's 
12 KANAALEILANDEN, iets Alderney/Man 
13 BELGIË, grote variatie, ook ouder materiaal 
14 WESTDUITSLAND, met toeslag en Berlim 
15 WESTDUITSLAND, uitsluitend toeslaa 
16 BERLIJN, aroot assortiment 
17 LUXEMBURG, met HW's en grote variatie 
18 OOSTENRIJK, grote sorterina 
19 AUSTRALIË, veel nieuw 

M I S S I E W A A R : 
20 FINLAND, groot assortiment 
21 DENEMARKEN, ook met tioge Krwaarden 
22 NOORWEGEN, veel HWs 
23 ZWEDEN, veel series 
24 ENGELAND, met buitenland en HW's 
25 IERLAND, grote variatie (beperkt leverbaar) 
26 WESTDUITSLAND, met Berlim, toeslag 
27 U S A . onuitgezoctit 
28 AUSTRALIË, zeer nieuw en met HW's 

100 GR 
f  , 

f 12,

f 15,

f 14,

f 35,

f 12,

f 55,

f 55,

f  , 

f 17,

f 10,

f 20,

f 15,

f 15,

f 45,

f 45,

f 28,

f 30,

f 10,

1 KG 

f 55,

f 55,

f 55,

f 40,

f 25,

f 55,

f 35.

f 25.

f 60.

250 GR 
f 35.

f 28.

f 35.

f 32.

f 85,

f 28,

f  , 

f135,

f 275,

f 40,

f 20.

f 45,

f 35,

f 35,

f 110,

f l I O , 

f 65,

f 72,

f 22,

5 KG 

f 260,

f 260,

f 260.

f175.

f115.

f 260,

f165,

f120, 

f 275,

1 KG 
f125,

f105,

f 135,

f120. 

f  . 

f105.

f  , 

f525,

f  , 

f155,

f 80,

f170, 

f135,

f135,

f425,

f425,

f 250,

f285,

f 75,

9 KG 

f450,

f 450,

f450,

f310, 

f 195.

f 450.

f275,

f210, 

f475, 

Wegens vakantie gesloten 
van 17 t/m 30 september 

PRIJZEN INCL PORTOKOSTEN GEEN BESTELLINGEN ONDER ƒ 4 0 , 

Postzegelhandel J. VAN HAARLEM 
Tel . 080  77 7 7 30 P o s t b u s 3 3 0 6 5 0 0 A H N I J M E G E N 
Levering uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op: 
giro 3752594 of bank 93.28.13.720 Telefax 080777730 

PHILINVEST inkoopverkoopruil 
Antwoordnummer 10 475 2400 WB Alph en a/d Rijn 

Tel. 01720  72 492 Bank RABO 30.16.11.513 Giro 16.73.911 

1 INKOOP 
IPOSIFflIS 

149/62 
177/98 
356 
359 
362 
363 
364 
365 
462 
486 
534 
630 
356/73 
474/86 
518/33 
538/41 
542/43 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568A71 
573/77 
578/81 
583/87 
592/95 
596/00 
607/11 
612/16 
641/45 
646 
647/48 
649/53 
655/59 

850 00 
700 00 

250 
0 25 
040 
1 10 
090 
1 35 
600 

27 50 
450 
0 55 

150 00 
60 00 

31000 
1450 
9 25 

45 00 
70 00 
9 10 

23 00 
27 00 
1950 
20 50 
1900 
65 00 
10 25 
1250 
1900 
26 50 
2 15 
3 75 

12 75 
1750 

VERKO 
stort f 2,50 op onz 
kosten bij transact 

661/65 12 25 
666/70 14 25 
722/26 15 00 
731/35 8 00 
738/42 13.25 
747/51 13 50 
779/83 5 25 
886/88vellen 

65.00 
1052paar 15.00 
LP12/13 610 00 
COLLECTIES 
incl Anummer3 
332/42 f 860 
443/517 f170 
538/735 f715 
736/938 f 150 
939/107 f130 
1108/251a f 100 
1260/4.9 f145 
SQEI^JES 
6b 80 00 
8a 700 
8bF 15 00 
8cF 28 50 
9b 75 00 
9d 70 00 
9dF 45 00 
9eF 72 50 
9f 70 00 
9fF 67.50 
35 5 75 
38 550 
39 4 75 
40 3 75 

VERKOOP PER 100 | 
POSTFRIS 
397/01 237 50 
402/03 
404 
405/21 
422 
423/27 
443 
444/48 
449/53 
454/59 
469/73 
504/05 
601 
617/36 
654 
660 
695/99 
712 
745/46 
757/58 
771/73 
792/94 
807/11 
812/15 
816/17 
818/19 
820 
827/28 
829 
835 
836/38 
840/41 
842/46 
847/48 

975 00 
11 00 

145 00 
700 

87 50 
790 

107 50 
345 00 
465 00 
375 00 
275 00 

72 50 
1350 00 

109 00 
185 00 

1175 00 
132 50 
340 00 

25 00 
380 00 

42 50 
107 50 
167 50 
29 00 
70 00 
10 00 
37 50 

950 
9.50 

89 00 
47 50 

175 00 
37 50 

855 
856/57 
859/63 
868/69 
870/74 
875 
876 
877/81 
882/83 
889/93 
894/98 
899 
900 
906/07 
908 
909/11 
912/16 
918/19 
920/24 
925/26 
930 
931 
932/35 
938 
939 
939a 
940 
963 
964 
965/69 
970 
971/72 
973/74 
975/77 
984 

10 50 
62 50 

185 00 
35 00 

185 00 
295 00 

1000 
175 00 
179.00 
195 00 
225 00 
575 00 

1250 
85 00 
1600 

109 00 
350 00 
102 50 
400 00 
235 00 

1900 
1900 

545 00 
26 50 

195 00 
470 00 

79 00 
25 00 
27 50 

640 00 
52 50 

189 00 
127 50 
227 50 

23 00 

PEN OF ENGROS KOPEN? 

990/91 
992/95 
996/00 
1002 
1007/08 
1009 
1007/08 
1009 
1010/11 
1012/14 
1015/19 
1020/23 
1025 
1026/29 
1030/31 
1032/35 
1036 

11900 
375 00 
450 00 
21 00 

235 00 
21 00 

235 00 
21 00 

235 00 
139 00 
365 00 
475 00 

70 00 
595 00 
150 00 
385 00 

47 50 
1043/45a375 00l 
1058 
1079/82 
1085/88 

44 00 
180 00 
250 00 

1098/02a415 00l 
1293 
1305 
1328 
1352 
1384 
1402 
1427 

875 00 
920.00 
925 00 
690 00 
690 00 
800 00 
675 00 

Franco boven 
f200 Bestel 
scfinftelijk of te

lefonisch 
zending 

, ver

na be

taling factuur 1 

e bank/giro en U ontvangt onze uitgebreide in/verkoopli|st Wij vergoec 
e boven f 200 Alle n en verkoop afftankelitk van stockposit e 

en de 

■ ^ ^ 

co 

w 

S2, 
2 . 
o. 

ÄS> prijslijst GRATIS PRIJSLIJST Gratis prijslijst Gratis prijslijst GRATIS PRIJSLIJST Gratis prijslijst 
\ 

—I 

GRATIS AAN TE VRAGEN... Even doen, 't kan geen kwaad, je weet nooit 
van de onderstaande landen komen steeds nieuwe prijslijsten uit, de meeste landen zijn zeer uitgebreid opgenomen, 
variërend van inhoud, redelijke prijzen, duidelijke omschrijving, direct leverbaar. 

Nederl. en O.R. 
België 
Duitsland incl 
Oud Duitse St. 
Bonds Rep. 
Berlijn 
D.D.R. 
Danzig 

Saarland 
Memel en alle 
overige geb. 
Engeland 
Ierland 
Malta 
Gibraltar 
Kanaaleil. 

Frankrijk 
Griekenland 
Italië 
Joegoslavië 
Liechtenstein 
Luxemburg 
Monaco 
Portugal 

Oostenrijk en 
Geb, incl. Bosnië 
Spanje 
San Marino 
Scandinavië 
incl. IJsland 
Zwitserland 
U.S.A. 

Bulgarije 
Balt. Staten 
Hongarije 
Polen 
Roemenië 
Rusland 
Tsjechoslowakije 
Verzamelingen 

GRATIS aanvragen 
ANTWOORDNUMMER 8 
4250 VH ARKEL 

(postzegel is 
niet nodig) 

POSTZEGELHANDEL G.L. VAN TOOR POSTBUS 16 4240 CA ARKEL TEL. 01831 1978 
isrnsriüd siivüo ISfljSfud SUBJQ isfjistud s|»BJO i s m s r i ü d S I I V U O isfijsfud <b^ 

AANBIEDING PACIFIC ISLANDS!! 
100 Verschillende compleet postfris, zonder plak

ker, goede kwaliteit series van Britse Pacific Is

lands en Territories, Norfolk, Christmas, Cocos, 
Solomon, Fiji, Nauru, Samoa, Pitcairn, Kiribati, 
Tuvalu en Papua Nieuw Guinea, ruim onder de 
zegelwaarde. Betere waarden voor slechts 
DS $ 90,  per 100 sets of 50 sets voor US $ 40, ; 
per luchtpost naar u toegezonden. 
Zéér hoge cataloguswaarden, uitstekende moge

lijkheden voor doorverkoop. Niet goed, geld terug! 
Stuur bankcheque, cash. Mastercard, Visa of 
American Express nummers naar 

IVUSTRALIAN BULK, 
3ox 146, North Melbourne 3051, Victoria, Australië. 

De Apeldoornse 
Postzegelliandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 

Collecties en restantverzamelingen 
van diverse landen tegen 
aantrekkelijke prijzen. 

Korenstraat 104  7311LP Apeldoorn 
Tel. (055)21 54 26Giro 1945222. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.0017.30 uur, 
maandags van 13.3017.30 uur, donderdags koopavond. 
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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 

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

tueel bezoek aan huis 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel 03465-6 35 75 - Straatweg 1 22, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

NED. VER. „ D E VERZAMELAAR" 

Amsterdam 
Grote Verzamelbeurs 
VERZAMELINGEN OP ELK GEBIED 

JAAP EDENHAL 
Radioweg 64, 

hoek-Kruislaan bij de Middenweg 

zondag 23 september 1990 
van 10.00-17.00 uur 

Gratis parkeerruimte 
Restaurant en buffet aanwezig! 

Informatie: P. Slero, tel. 020-423519 
Postbus 3338 - 1001 AC Amsterdam 

D U I Z E N D E N 
P O S T Z E G E L B O E K J E S 

van Nederland en 
allerlei andere landen 

vindt u 
in de binnenkort te verschijnen 

P R I J S L I J S T 1 9 9 0 / 9 1 
Wilt u een exemplaar ontvangen? 

Maak dan ƒ 5 - over 
op postgiro 1428625 

ÄtL 
Postbus 1051 
5140 CB WAALWIJK 
Tel. 04160 - 31451 
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nvph 
Een greep 
1 1 
17/22 17/22 
23/30 23/30 
31/37 31/37 
40/59 
63/80 61/78 

michel prijs I nvph michel prijs i 
uit de prijslijst Nederlands Indië 

nvph michel prijs 

150.000 
30,000 
70,000 
20,00© 
27,750 

105.000 

98 
135/37 
138/41 
217/20 
217/20 
221/25 

96 
125/27 
128/31 
230/33 
230/33 
234/38 

90,000 
27,500 
30,00** 
52,50** 
20,00* 
25,00** 

Een greep uit de prijslijst Curagao/Antillen 
2A 2 
7D 11 
1 specimen 
13/17 19/23 
16 specimen 
20 26 
22 28 
22 specimen 
26 32 

70,00* 
50,00* 

195,00* 
39,50* 
39,00* 
45,00* 

150,00* 
45,00* 
65,00** 

44/56 
79 
80 
81 
168/81 
185/95 
211/33 
234/38 
239/43 

78 
79 
80 
220/33 
273/83 
6/28 
29/33 
34/38 

32,50* 
90,00* 

115,00* 
300,00* 
527,00* 
150,00* 
630.00* 

87,50* 
65,00* 

304/16 
326/32 
337/46 
351/61 
374/88 
dienst7 

lp4/ie 
lp17 
lp26/0 
lp41/4 
lp45/2 
lp45/2 
lp53/8 
lp82/8 

320/32 
342/48 
350/59 
1/11 
24/38 

108/20 
142 
183/97 
208/11 
212/19 
212/19 
234/49 
266/72 

port21/30 

14,00** 
27,50** 

160,00** 
250,00** 
160,00** 
72,500 

65,00** 
31.500 

120,00** 
42,50** 
31,50** 
28,000 
38,50** 

625,00** 
40,00** 

f^ostBeeld 

Een greep uit de prijslijst Suriname (kolonie) 

UNTEA 

214/19 268/73 31,50** 280/83 315/18 87,50** 309/11 
220/43 241/64 375,00** 285/94 320/29 70,00** 312/15 
249/73 283/07 56.00** 308 BI lp24/6 

Een greep uit de prijslijst Ned. Nieuw Guinea 
1/21 1/21 130.00** I 22/24 22/24 52,50** | UNTEA 
Niet genoemde series of jaargangen postfris/gebruikt meestal 20 cent per yvert 
franc Met plakker 10 tot 15 cent per yvert franc 
**=postfns "-ongebruikt met plakker 0=ges tempe ld 

P R l ü S L I J S T E N S E R V I C E 
PostBeeld heeft de meest uitgebreide prijslijstenservice Van 
vrijwel elk land en van zo'n 180 motieven hebben wij prijslijs
ten beschikbaar Onze pnjslijsten vermelden yvert, michelnum-
mers en omschrijvingen In de lijsten worden onze verkoopprij
zen genoemd van postfns, gestempeld en fdc's Vraag onze prij
slijsten aan, door per lijst 50 cent frankeergeldige zegels bij te 
sluiten als kleine bijdrage in de kosten 
PostBeeld heeft echter meeri Een uiterst moderne winkel, waar u meer dan honderdduizend ver
schillende zegels zelf kunt bekijken Daarnaast een uitgebreid assortiment benodigdheden Onze 
winkel bevindt zich op 10 minuten lopen ten noorden van station Haarlem bij winkelcentrum Cronje 

343/45 
347/50 
265/67 

Kloosterstraat 19-21, 
2021 VJ Haarlem. 

Tel. 023 - 27 21 36. 
Winkelcentrum Cronje. 

Voortzetting nieuwe serie FDC's dankzij succes PTT-Post. 
'ankzij het succes van de zelfbedienings-frankeerautomaten kan De eerder in deze sene verschenen FDC's van de 7 op proef geplaatste 
e Zegelkoener u de nieuwe nummers aanbieden van de verras-
nd-onginele ' ' automaatzegel-FDC ' s " . 

automaten zijn nog beperkt leverbaar Extra verkrijgbaar speciale 
FDC's "PTT-Post Filatelie Groningen" met alle 14 automaatzegel-
waarden U kunt nu nog een complete collectie reserveren' Stuur dus 
snel de bon in een envelop, zonder postzegel, naar 
De Zegelkoener. Antwoordnummer 73, 3130 VB Vlaardingen 

de EGEL KOERIER 

Adres 

en abonnement op deze serie ziet er als volgt uit: 
Van elk nieuw "automaat-postkantoor" één FDC • Elke en-
lop met een voor de desbetreffende stad karakteristieke lUust-
:ie • Elke FDC met 65 cent automaatzegels, gestempeld op 
eerste dag van ingebruikname van de automaat. • In abonne-

f~ nt slechts ƒ 3 , 8 5 per FDC. • Geen verpakkings- en ver-
idkosten voor abonnees. • Het aantal nieuwe FDC's is afhan-
ijk van het aantal nieuw geïnstalleerde automaten per jaar. | kóener van toepassing 

filatelie per post 

Postbus 500 
3130 AM Vlaardingen 

, . ^ 5 ^ 

I J A , ik geef mij op als abonnee op de Automaatzegel-FDC's voor 
I de huidige pnjs van ƒ 3,85 per stuk te beginnen bij D nr 1 D nr 8 
I 
I D Stuur mij vrijblijvend informatie over de speciale FDC's 
I "Filatelie Groningen" met alle 14 automaatzegel-waarden 
I (Mb07) 
I Mevrouw/de heer 
I 
I 
I Postcode/woonplaats 
I Datum 
I 

. Handtekening 
Op deze aanbieding zijn de leveringsvoorwaarden van De Zegel-



554 / Philatelie juli/augustus 1990 

KLEINE ANNONCES 
alleen voor abonnees 

Brieven onder nummer sturen aan PHILATELIE, 
Postbus 1, 3740 AA BAARN 

N B Wilt u met 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 

Rep. Suriname zegels + FDC's 
^5% cx>k voor voordelig abonne 
ment J Kool. Purmerend. 02990-
3682^ 
Polen vanaf 20% Michel/per Yvert 
Fr 7 et Jaargangen Manko s en de 
nieuwste spec kataiogL 'Polen J 
Gtuszek, WLjdenespad 11. 6843 AZ 
Amhem 
Nominaal Ned zomer en kinderze
gels in vel (KK)) 1976-I98S vrije 
keus Aangetekend franco blok 9 x 4 
1098-1102 gratis J Bakker tel 
075-163885 Zaandam giro 
4442979 
Verhuis-briefkaarten Nederland. 
Ongebr vlg cat Geuzendam R 
Roelts. Laveibt^s ^ Zoetermeer 
Groot formaat kilowaar Neder
land met hogere waarden 1 kg 
ƒ 89 . - , porto ƒ 7 , - Baal van 9 kg 
ƒ 650. - Giro 750806. Dekker. 
V Maunkstr 2. 1711 KH Hens 
broek 02265-1223 
Wantlists New issues Thematics 
Egypt, Syria. Lebanon. Jordan 
Irak. Algeria All Arab Countries, 
Pakistan, India - Michel Gebara 
Postfach 91 - D493 Detmold 
Gratis prijslijst kilowaar en kleine 
kavels J Stienstra, Ambachtsheren-
laan i n 2722 CZ Z*>etermeer 079-
1̂46̂ "̂  

A. A. van der Meij-veilingen veilt 
10 november weer te Rijswijk met 
zeer mooi materiaal Als U wilt in
zenden of Uw verzameling ot legaat 
gratis wilt laten taxeren of een gratis 
proefkdtalogus wilt ontvangen, 
schrijft U dan naar A A van der 
Meij. Ant Duytkstr 38, 2582 TL 
Den Haag 
België posttns en gebruikt Gratis 
lijst op aanvraag Dumollm Wezel-
laan 16, B8400 Oostende, tel 09-
32-59/267610 (na 19 (K) uur) 
Gratis prijslijst Nederland, Enge
land, Kanaaleilanden en vele andere 
landen Inl K Buisman J v Ga-
lenstr 129 1, 1056 BL A dam 

'Hillstamps* liquideert kavels v a 5 
et Yv , Antarctic , Austr , GB. NL 
(40%), W Eur Box 97. 2160 AB 
Lisse 
Zuid-Korea, Japan. Azie modem 
postfns Gratis prijslijst Peter Zand-
veld. A V Metzhof 6. 1065 AP 
Amsterdam 020-152941 
NL. Rembrandt: nr 672 5c Gebr 
70x ƒ 110 Nr 675, 25c Gebr 70x 
ƒ 1400 J Smal, Tiendstr 28, 6265 
AP St Geertruid 
USA 20 cpl senes van 4 zegels met 
de nwste ƒ 19.- 40 series id ƒ 3 8 . 
60 series id ƒ 57 , - Alle versch 
giro 1282149 tnvJ Dijkstra Linde-
mxjrd 20. 8172 AL Vaassen 
Fdc-getypt adres Tussennr 51-151 
catw ƒ 1750. prijs ƒ 6 2 5 , -
Scholte Velserbrtwk, tel 023-
"^82856 Postz Ned 474-89 pt 
UU 
Gelopen brieven en oude aandelen 
Schrijf welk land of thema 100 ver
schil! postz 0 ƒ 5 - in bnet ook 
ruimtevaartcovers Mevr A N 
Bnggeman-v d Schelde, Kantelen-
weg 70, 3233 RD Oostvoorne, tel 
01815-5036 
Verz. Ned. ± ƒ 30 (XK) - , buiten
land (vnl Duitsl . Eng . Canada. 
VS) ± ƒ "ÏO 000 . - in een koop 
ƒ l 2 0(K)- 05232-62629 Willem-
sen. Heemserveen 
Nederland verhuis-briefkaarten 
zend mancolijst cat Geuzendam R 
Roelts. Laveibos 3. 
termeer 

2715 RA Zoe-

T k a Ned Indie, Suriname. Cura
cao en Nederland Alleen kwalitatief 
h(X)gwaardig materiaal voor kwah-
teitsbewuste Philatelisten Ook rui
len vtK>r gelijkwaardig Pnjshjst Ir 
H L Bakker. Sperwer 3 7731 KD 
Ommen 
T k Coll. Nederland xx/x - xx 
vanaf 1955 tot nu veel xx/x daar
voor cat w ± ƒ 4500.- I z g st nu 
ƒ 3(XK).- GeztKht India/Hongk 
verz + Groenlnd/Faroer verz W 
Eggink 02290-41579 Blokker 
Bod gevraagd, olympiade 1972 Pfr 
München en Sapporro kompleet 
incl , Gouden zegels m 3 albums, 
H Puts. Postbus 91 6160 AB Ge
leen 

Griekenland 200 versch ƒ 10 - , 
350 versch ƒ23 ,50 Giro 1153084 
G van der Ven. Genneperweg 73, 
Eindhoven 
Oost-Europa -I- DDR -I- Joegosla
vië Postzegel handel Robert Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS Sittard 
Tel 04490-12751 Na ontvangst van 
uw mankolijst, worden de zegels u 
vrijblijvend toegezonden' 
Nederland machinestempels 1906-
1940 a ƒ 4, Ton ter Vrugt, Lees-
tensepad 108, 7232 AL Wamsveld 
Gebr Australië p/st of in aant te
vens poststukken Dokter Stations-
str 81 Putten Tel 03418-58102 
Gratis veiling/aanbiedingslijst met 
N O G en vele andere landen mo
tief, tdc's, poststukken etc vriende
lijke pnjzen goede service niet 
goed, geld terug' ca 10000 kavels 
per cat E C M v Offeren-Filatelie 
Kruizemuntslraat 178, 7322 MZ 
Apeld(K)m Tel 055 668072 

Gevraagd 

Alle soorten bundels en massawaar, 
tK>k kilowaar NL en wereld ge
vraagd USA in vellen H Koning. 
Postbus 53087 Den Haag. Tel 
01749-427 "ïl Wie zoekt NL be-
paalde nrs per l(X) gebruikt^ 
Fiskaal zegels los op stuk oude do
cumenten, etc. etc. Hager, 1251 Al
maden Av San Jose. CA 95110 
USA 
Gevraagd Montenegro; los. maar 
ook complete vellen, brieven 
briefkaarten (ook ongebr). ook grote 
partijen Brandsen 020-8485-^t 
Gevr Frankeergeldig Ned. aanb 
Batenburg de Jong, Roeleneng 
weg 128, 3781 BD Voorthuizen, 
03429-3510 
DDR bladen Leuchnurm m o z 
klemband 1966-heden Tel 070-
3647524 Reitsma. Den Haag 
Leuchtturm DDR v a 67 Russ 
zone 45-49 Dienst-zkd na 54 bladen 
Deutschl/DDR leeg of gevuld, tel 
070-"^647524, Reitsma, Den Haag 
A.A. van der Meij-veilingen veilt 
10 november weer te Rijswijk met 
zeer mooi materiaal Als u wilt in
zenden of uw verzameling of legaat 
gratis wilt laten taxeren of een gratis 
proefkatalogus wilt ontvangen, 
schnjtt u dan naar A A v d Meij, 
Ant Duyckstr 38, 2582 TL Den 
Haag 
Gevraagd fdc's van Wesl-Europa 
etc . A A F V Bommel. Voortse-
weg 59 5521 JC Eersel 04970 
15665 

Ter overname of te ruil verzamelmg 
c q partij aantekenstrookjes Ned. 
R J V d Kuip Pb 630 7300 AP 
Apeldoorn 055-558060 
Ned. Indië of brief-briefkaart, Jap 
bezetting, intenm-periode Rep In
donesia R Roelfs, Laveibt>s 3 
Zoetermeer, 079-211693 

Diversen 

A.A. van der Meij-veilingen veilt 
10 november weer te Rijswijk met 
zeer mooi materiaal Als u wilt in
zenden, of uw verzameling of legaat 
gratis wilt laten taxeren of een gratis 
proefkatalogus wilt ontvangen, 
schnjft u dan naar A A v d Meij, 
Ant Duyckstr 38. 2582 TL Den 
Haag 
ATM-Philatelie, automaatstroken 
veiling, 10 Avenue du Vossegat 
Boite I I , B-II80 Brussel 

N.LP Nederland-Israél-Philatelie. 
De vereniging van postzegelverza
melaars van Israel, Palestina Inte
rimperiode Mandaatgebieden, 
Turkse post Inl R Bekker. 
Ulst28. 3861 LW Nijkerk 
Arge Germania-marken. de verem 
ging voor verzamelaars van Germa-
niazegels Inl J W Wassink 
Arentzenstr 5. 7051 BT Varsseveld 
Ruil W. Eur. 0 + * -I- ** v(.x>i 
Portugal en Zwitserl 0 + *-(-* 
A Schenau, Bnnk 10, 1399 G\\ 
Muiderberg 
Israel, vraag vrijblijvende info voo 
abonnementen aan A Bouwense 
Tel 01100-12762. Goes 
Massa waar-ruil. Zend 1000 
10 0(X) (of per gewicht) gemengd 
afgew uw land in ruil voor eei 
dubbele hoeveelheid Australië, ge 
lijke kwaliteit Geen rommel s v p 
We sturen per luchtpost Stuur me 
een gerust hart naar Australiai 
Bulk, Box 146 North Mel 
bourne 3051, Victoria, Australië 

S C A N D I N AV I E 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-

FAROER-GROENLAND-IJSLAND en 
FINLAND, postfris en gebruikt. 

Gratis prijslijst op aanvraag. 

PZH RON HERSCHEIT 
Postbus 23 6950 AA Dieren 

Tel. 08330 - 21889 (geen winkel) 

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen, engros, kilowaar en bundel
waar. 
Goede prijs en snelle en korrekte afwikkeling! 
AANGEBODEN: landen en motiefsamen-
stellingen voor wederverkoper. 

V R A A G T L IJST A A N ! 
Julianaparklaan 1, 
3553 HK Utrecht 
Tel. 030-437212 
Fax 030-431151 

VandenEyndeb.y. 
al 50 Jaar het vertrouwde adres. 

B I J p l a a l s i n g o n d e r n u m m e r 
ƒ 8 , 0 0 e x t r a voor a d m m i s t r a t i e -
en p o r t o k o s t e n 
B e w i j s n u m m e r a ƒ 4 . 0 0 wo r d t 
a l l een o p v e r z o e k t o e g e z o n d e n 

O p g a v e schrif tel i jk d o o r m i d d e l 
van n e v e n s t a a n d e b o n aan 
B o s c h & K e u n i n g n v . t a v afd 
a d v e r t e n t i e s . P o s t b u s 1. 3 7 4 0 A A 
Baarn 

O p g a v e n voor d e z e rubr iek d i e n e n 
te zijn v e r g e z e l d van e e n be ta l ing 
per b e t a a l c h e q u e of g i r o b e t a a l k a a r t 
G i r o 4 9 8 8 . t n v B o s c h & K e u n i n g 
n v , P o s t b u s 1. 3 7 4 0 A A B a a r n 

> 
Naam 

Adres 

Plaats 

~\^ 

o 
Reserveringsbon voor kleine annonces voor abonnees 

a a n g e b o d e n O g e v r a a g d O d i v e r s e n 

Eers te 
3 regels 
ƒ 1 0 , -

Elke 
regel 
meer 

ƒ 5 , -
extra 

_Â  1_L 
< 

Handtekening 

Lid van Ver . neen D Abonnee D 

* N.B. Wilt u niet vergeten uw naam, adres, 
woonplaats en evt. telefoonnummer in de 
vakjes in te vullen en als advertentieniimte 
mee te tellen! Ook punten, komma^s en 
andere leestekens hebben recht op hun eigen 
vak)e en moeten dan ook ieder apart in een 

A vakje ingevuld worden! 

..yK / 



Philatelie juli/augustus 1990/555 

De meest interessante 
paardepostzegels van het jaar 

De "W.K. in Stockholm van 24 juli t/m 5 augustus 1990 wordt nu al het grootste Concours 
Hippique van de eeuw genoemd en is de grootste sportgebeurtenis ooit m Zweden. 

Om dit te vieren hebben de Zweedse Posterijen op 15 mei een mooi boekje met zes zegels 
uitgegeven, die de verschillende disciplines, springen, dressuur, military, mennen, lange 
afstandsrit en voltige illustreren. 

Een elegante souvenirfolder werd tegelijkertijd uitgegeven om de exclusiviteit te 
markeren. Mooie tekeningen illustreren de zes disciplines. De postzegels worden in een 
plastic hoesje geleverd. De folder kost 40,- SEK. Maar U heeft de mogelijkheid om het gratis te 
krijgen! Neem een postzegelabonnement en betaal 250,- SEK voor 
een jaarabonnement, dan krijgt U de folder cadeau. Uw abonnement 
begint zodra wij Uw aanmelding ontvangen hebben en omvat 
1 exemplaar van alle Zweedse postzegels gedurende één jaar. 

.i§,Äara-äi ^^ j^ ï» 

_J Ik geef mij op als abonnee en betaal 250,-

_J Ik bestel souvenirfolder(s) a 4 0 , -

_ | Ik bestel postzegelboekje(s) 
„W K Paardesport" a 22,80 SEK 

Ev abonneenummer bi) de 
Filatelitische Dienst PFA _ 

PFA 
SWEDISH STAMPS 

J Ik heb SEK gestort op postgirorekemng S-164 88 Kista, Zweden 
nr 5486502 t n v PFA Amsterdam. 

Naam. 

Adres_ 

Postcode en plaats. 

Land 
BLOKLETTERS A U B 



DE NIEUWE 
DAVO BROCHURE! 

28 pagina's informatie over benodigdheden voor uw verzameling 

B O N V O O R G R A T I S B R O C H U R E « Vraag uw handelaar naar deze brochure 
* of zend de bon naar uitgeverij DAVO, 

Naam: , Postbus 411, 7400 AK Deventer 

Adres: • 
8 

Postcode: Plaats: • 

Stuur mil per omgaande de nieuwe DAVO brochure 1990-1991 ' 

Uitgeverij DAVO, Postbus 411, 7400 AK Deventer • 


