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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEIUNG 
FILATELIE- EN PÜSTGESCHIEDENIS 
internationaal het best georiënteerd 

IN ONZE 
OKTOBERVEILING O.A 

Gespecialiseerd 
1864 

Gespecialiseerd 
1872 

Gespecialiseerd 
1876 

Ook kijkdagen op de tentoonstelling van Po en Po 
in de Oude Kerk te Amsterdam 

van 20 t/m 22 september. 
(Alleen de losse kavels postgeschledenis 

van Nederland en Overzee) 

VEILING RAI/ROKIN11/18 Oktober 
Door overnnaking van ƒ 12,50 op giro 461000 ontvangt u de catalogus 

Rokin 60 - 020-6230261 - Fax 6242380 - Postadres: Postbus 3950 -1001 AT AMSTERDAM 
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POSTZEGELGROOTHANDEL 

Postbus 16 
1S66 ZQ ASSENOELFT HOLLAND 

0298M890 

Op 3 september 1991 zal de P.T.T.-post wederom een aantal frankeenA/aarden 
vervangen van de inversie Koningin Beatrix uitgave. 

DE MOLEN-REEKS ZAL DEZE ZEGELS OP "Luxe" EERSTE DAG ENV. UITBRENGEN. 

In onze reeks zullen verschijnen: 

"W"95 - frankeerwaarde ƒ 0,80 velzegel 
"W"96 - frankeerwaarde ƒ 0,80 rolzegel 
"W"96 - idem rolzegel no. op achterzijde 
"W"96 - idem strip v. 5 zegels met no. 
"W"97 - frankeerwaarde ƒ 1,30 velzegel 
"W"98 - frankeerwaarde ƒ 1,40 velzegel 

compleet verzorgd ƒ 3,70 
compleet verzorgd ƒ 3,70 
compleet verzorgd ƒ 4,35 
compleet verzorgd ƒ 10,50 
compleet verzorgd ƒ 4,50 
compleet verzorgd ƒ 4,75 

Nog beperkt leverbaar de navolgende uitgiften van 25 juni 1991 

"W"88 - frankeerwaarde ƒ 1,60 velzegel compleet verzorgd ƒ 4,70 
"W"89 - frankeerwaarde ƒ 1,60 rolzegel compleet verzorgd ƒ 4,70 
"W"89 - idem-rolzegel No. op achterzijde compleet verzorgd ƒ 5,50 
"W"89 - idem strip v. 5 zegels met No. compleet verzorgd ƒ 17,— 
"W"90 - frankeerwaarde ƒ 0,70 velzegel compleet verzorgd ƒ 3,60 
"W"91 - frankeerwaarde ƒ 0,70 rolzegel compleet verzorgd ƒ 3,60 
"W"91 - idem-rolzegel No. op achterzijde compleet verzorgd ƒ 4,— 
"W"91 - idem strip v. 5 zegels met No. compleet verzorgd ƒ 9,50 
"W"92 - frankeerzegel ƒ 0,80 velzegel compleet verzorgd ƒ 3,70 
"W"93 - frankeerzegel ƒ 0,80 rolzegel compleet verzorgd ƒ 3,70 
"W"93 - idem-rolzegel No. op achterzijde compleet verzorgd ƒ 4,20 
"W"93 - idem strip v. 5 zegels met No. compleet verzorgd ƒ 10,— 

AUTOMAATSTROOK in verband met gewijzigde tarieven 
"W"94 - frankeerwaarde automaatstrook compleet verzorgd ƒ 3,10 
Voor specialisten compl. set van 9 covers met alle waarden, per set (9) ƒ 40,— 

POSTZEGELBOEKJES 
Postzegelboekje No. 43 A - Inhoud: 4 x ƒ 0,80 nieuwe Beatrixzegels 
Postzegelboekje No. 43 A op cover zonder Tekststrook ƒ 8,25 
Postzegelboekje No. 43 A op cover met Tekststrook ƒ 10,25 

Postzegelboekje No. 44 A - Inhoud: 2 x 60c. + 4x 70c. Crouwei 
Postzegelboekje No. 44 A op cover zonder Tekststrook ƒ 8,25 
Postzegelboekje No. 44 A op cover met Tekststrook ƒ 10,25 

Vraag bij uw handelaar om deze "W"- covers Molenreeks 

Indien niet verkrijgbaar bij uw postzegelhandelaar, kunt u covers bestellen door storting 
van het verschuldigde bedrag + ƒ 3,50 adm./verzendkosten op postgiro 3255307 t.n.v. 

Zaanstad - Postbus 16 -1566 ZG Assendelft. Toezending volgt z.s.m. 
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Programnia van Veiling no. 539 
Maandag 9 september 1991: 's middags 13.30 uur: nos. 1-437 

Poststukken-albums en 
dozen 

's avonds 19.15 uur: nos. 438-865 
Verzamelingen in albums. 

Dinsdag 10 september 1991: 's middags 13.30 uur: nos. 866-1274 
Zegels Albanië - Zwitser
land 

's avonds 19.15 uur: nos. 1277-1764 
Insteekboeken, literatuur, 
diversen, landen-
verzamelingen 

Woensdag 11 september 1991: 's middags 13.30 uur: nos. 1765-2516 
Nederland posthistorie en 
emissie, 1852 

Donderdag 12 september 1991: 's middag 13.30 uur: nos. 2517-3006 
Nederland 1864 t/m 1923 

's avonds 19.15 uur: nos. 3007-3469 
Nederland vervolg t/m 
port 

Vrijdag 13 september 1991: 's middags 13.30 uur: nos. 3470-4052 
Nederland vervolg 
Brandkast, Dienst enz., 
Ned. Indië, Curagao en 
Suriname 

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

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

VAN DIETEN 
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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EEN LANGE W I N T E R PLEZIER! 
als U onze restantenveil ing bezoekt op: 

m a a n d a g m i d d a g 9 september 1991 

en 
m a a n d a g a v o n d 9 september 1991 

« 1 

dinsdagavond 10 september 1991 

Een enorme grote hoeveelheid postzegels in ruim 1300 kavels vnl. ver
kregen uit nalatenschappen van diverse bekende verzamelaars met o.a.: 
— Vele honderden dozen, w.o. groot aantal verhuisdozen, boordevol 

met insteekboeken, albums, restantverzamelingen, couverts enz., met 
miljoenen postzegels! 

— Speciale zitting (maandagavond) met prachtige verzamelingen in al
bums, w.o. schitterende collecties van Nederland en O.R., vrijwel alle 
West Europese landen, Engeland en Koloniën, Duitsland, Oostenrijk 
en Zwitserland. Merendeels zijn deze vrijwel geheel intact gelaten. 

— Een zeer belangrijke afdeling poststukken in couverts en (verhuis)-
dozen. Veel voorfilatelistisch materiaal met opnieuw een gedeelte van 
de collectie van wijlen de Heer A. M. A. van der Willigen. 

Een must voor iedere verzamelaar! 

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

VAN DIETEN 
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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BOSCH & KEUNING, Postbus 1, 3740 AA BAARN 
Bremstraat 11, 3742 RD BAARN Tel 02154-82211 

INHOUD 

Aarhus 
Ackermann 
Apeldoornse postz handel 
ATM 
Bau motte 
Boeier, de 
Booklets International 
Boomstamps 
Bredenhof 
CorinphilaZuricti 
Dieten, van 
Dieze de 
DordtseKil de 
Dutch Stamp 
Edelcollecties 
Eijnde, V d 
Eurofilatelie 
Frankpost 
Globe de 
Graaft, J A J M de 
Groningen phil ver 
Haarlem, van 
Hillesum Fi l , Rene 

508 
478 
503 
489 
503 
486 
474 
549 
545 

512,513 
472,473 556 

503 
507 
490 
544 
489 
548 
549 
549 
536 
503 
490 
486 

Hoes 
Hollandse postz veiling 
Hollands Glorie 
Hoogvliet 
Houw/er, de 
Hoven, v d 
Inver 
Israel Phil dienst 
Kienhorst 
Leopardi 
Limburgse postz en muntenv 
Lodewi)k 
Lokven van 
Luiipen 
Manuskowski 
Mastrigt, van 
Mei), V d 
Meinhardt 
Ned postz veiling 
Nieuwelink 
Nijmeegse postz veiling 
Nijs, de 
Norma 

474 
486 

540 541 
548 
553 
553 
549 
489 
547 
549 
490 
521 
499 
547 
553 
547 
503 
508 

470 486 
548 
553 
533 
555 

Oosten, t 
Overijsselse postz veiling 
Passon 
Postbeeld 
Poveia 
Quirijns Amsterdam 
Quirijns, drs 
Rietdijk 
Ruiter, de 
Sandafayre 
Schiff 
Schipper 
Scheming 
Splunter, van 
Stamp Invest 
Tempo Doeloe 
Timbre, le 
Toor, van 
Trefpunt, het 
Verzamelaar de 
Wiggers de Vnes 
Zaanstad 
Zeeuwse postz veiling 

555 
528 
486 
548 
507 
478 
499 
485 
531 
555 
555 
507 
486 
555 
489 
507 
508 
508 
508 
553 
537 
471 
482 

Onze 160ste veiling 
zal worden gehouden 
op 13 en 14 december. 
Uit de diverse nalatenschappen (vele 
landen gehele wereld) zal in deze veiling 
prachtig materiaal worden aangeboden. 

Vooral de afdeling Nederland bevat vele 
topnrs. en -series. 

T.z.t. volgen nadere bijzonderheden. 

Mocht u nog met tot onze vaste relaties behoren dan 
zenden wij u gaarne onze goed en duidelijk uitgevoerde 
catalogi toe na ontvangst van Hfl 12,50 (giro 111.01 07) 

Kantoor : St. A n n a p l e i n 7, Pos tbus 3 1 0 6 , 
5 0 0 3 D C T I L B U R G , 
Te l . 0 1 3 - 4 2 1 7 7 6 . 
Fax 4 3 7 9 7 5 

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 

P O S T Z E G E L B O E K J E S 
WIJ VERGETEN ZE NÓÓIT! 
Misschien hebt u een landenabonnement bij uw handelaar of 
vereniging. Vaak hangen de boekjes er dan zo'n beetje bij 
nu eens krijgt u ze, dan weer worden ze vergeten Waarom 
met bij ons abonneren"? 

ALLERLEI MOGELIJKHEDEN: 

* één land of motief 
* meerdere landen of motieven 
* alle landen van de wereld 

HOE WERKT HET"? 
U betaalt geen borgsom Uw abonnement kunt u altijd wijzi
gen of opzeggen Per kwartaal bijvoorbeeld krijgt u de 
boekjes toegezonden Gewoon met een rekening en een 
acceptgiro. Makkelijker kan dus met. 

O ja, 
DE GROTE PRIJSKATALOGUS 91/92 VERSCHIJNT 
IN SEPTEMBER! 
Een boekwerkje van ruim 50 pagina's met duizenden boek
jesaanbiedingen Van de gehele wereld Maar ook Neder
land' Gratis voor regelmatige bestellers U kunt de lijst ook 
verkrijgen door overschrijving van ƒ 5,- op postgiro 1428625 
t.n V. Booklets International 

^©©GCLETS flG^Ti^P«ÄTD@K]Ä[L 
POSTBUS 1051 
5140 CB WAALWIJK 
TEL. 04160-31451 
FAX 04160-42856 
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68e jaargang, juli/augustus 1991 
nummer 787 

Het Maandblad Philatelie, waarin opgeno
men De Philatelist, is een uitgave van de 
onafhankelijke Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Den Haag. 

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

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

Advertentie-acquisitie 
Bosch & Keuning, Postbus 1, 
3740 AA Baarn S 02154-82341/fax 11431 

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

Adreswijzigingen 
Adres«fijzigingen moeten worden opge
geven aan de secretaris van de vereniging 
of afdeling waarvan de ontvanger van het 
blad lid is. 
Alleen individuele abonnees (zij die het 
blad rechtstreeks aan de Stichting beta
len) zenden een adreswijziging naar de 
administrateur (adres: zie boven). 

Alionnenienten 
Er zijn twee wijzen van abonneren: 
1. een collectiefabonnementvooi aange
sloten verenigingen: het abonnement voor 
leden is in de contributie inbegrepen 
2. een individueel abonnement Het abon
nementsgeld moet bij vooruitbetaling 
worden overgemaakt: 
a. binnen Nederland ƒ 36.- op giro 
5005485 van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Dordrecht; 
b. voor België Bfr 700- op giro 000-
0350882-33 van de penningmeester van 
het maandblad Philatelie te Brussel; 
c. in het buitenland ƒ 6 0 - (incl. porto) op 
dezelfde rekening als vermeld onder 2a. 
Als het abonnement op 1 april of 1 juli 
ingaat moet een evenredig bedrag tot het 
eind van het jaar worden gestort. Abon
nementen per 1 oktober zijn slechts 
mogelijk in combinatie met een abonne
ment op de daaropvolgende jaargang. 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schriftelijke opzegging die uiterlijk op 30 
november m het bezit van de administra
teur moet zijn. 

Lossei 
Losse nummers van de lopende jaargang 
kunnen worden besteld door overmaking 
van ƒ 4,50 per nummer (inclusief porto) 
op postgiro 5005485 te Dordrecht onder 
vermelding van de gewenste nummers. 

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

Erevoorzitter 
Mr. A. van der Flier AIJP 

CopyrigM 
©1991 Niets uit deze uitgave mag wor
den verveelvoudigd of openbaar gemaakt 
zonder voorafgaande schriftelijke toe
stemming van de hoofdredactie. 

Oplage 
55.000 exemplaren 

iSSN-nummer 
0166-3437 

Lid van de internationale uitgevers
vereniging van postzegelcatalogi en 
postzegeitijdscliriften ASCAT 

In dit nummer 
■'S'"" ' l ' " " ' 1 
•r>'' ■■ 1 .. Barentsburg i 

In 1194 ontdekten IJslandse vikingen een eilandengroep 
die ze Svalbard 'koele kusten'  doopten. Vierhonderd 
jaar later bezocht de Nederlandse zeevaarder Willem Ba
rentsz de archipel, die hij Spitsbergen doopte. De heer 
J.L. Jvangean behandelt in dit nummer de rol van de 
Russen op Svalbard 

491/492/493/494/495/496 
Er zijn talloze manieren waarop iemand postzegel
verzamelaar kan worden. De elfjarige Terence uit Apel
doorn 'zag het licht' door in een container te duiken om 
daaruit hele postzegelvellen  althans, zo leek het  te 
vissen. Gerrie Coerts beschrijft hoe Terence van Coca 
Cola op postzegels overstapte 

506 
In 1890 nam Gerard Philips (foto) proeven met kool
draden voor gloeilampen. Nu, ruim honderd jaar later, 
viert Philips zijn eeuwfeest  zij het niet uitbundig. Twee 
Nederlandse postzegels zorgen ervoor dat het jubileum 
niet onopgemerkt voorbij gaat. De heer D. Veenstra uit 
Buitenpost laat zien dat het thema 'Philips' ook met an
dere filatelistische elementen kan worden geïllustreerd 

516/517/518/519/52Q/521 
En verder: 

Vreemde vlag 487 
Maar weinig mensen weten dat 
PTT Post speciaal voor verzame

laars teruggrijpt op methoden die 
eigenlijk 'ouderwets' zijn 

Hongarije 500 
In de artikelenreel<s over de 
landen van de Raad voor Weder

zijdse Economische Hulp (RWEH) 
is het nu de beurt aan Hongarije 

Aantekenen 524 
Als we het over aangetekende post 
hebben, hebben we het over méér 
dan aantekenstrookjes alleen, be

toogt de heer J.F. Rodenburg uit 
Delft 

Complete inhoudsopgave: 
Uit de wereld van de filatelie 476/477 
Verzamelgebied Nederland 479/480/481 
Filatelie van A tot Z 483/484 
PTT Post stempelt met vreemde vlag 487/488/489 
De rol van de Russen op Svalbard 491/492/493/494/495/496 
Luchtpostnieuws 496 
Agenda van filatelistische gebeurtenissen 497/498 
De landen van de RWEH (4) 500/501/502 
Nieuwe postzegelboekjes 504/505/506 
Terence: filatelist, geboren in een container 506 
Het veranderde gezicht van de briefkaart (7) 509/510/511 
Postmerken'91: de moeite waard 511 
Postwaardestukken 514/515 
Uit de brievenbus 515 
100 jaar Philips: triomf der techniek 516/517/518/519/520/521 
Bondspagina's 522/523 
Aangetekende post: meer dan aantekenstrookjes 524/525/526/527 
Nieuws uit de Baltische landen 529 
Nederlandse stempels 530 
Wij lazen voor u 532/533 
Nieuwe uitgiften 534/535/538/539/542/543/546 
Filabyrint 548 
Thematisch panorama 550/551/552 
Personalia 552 
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Uit de wereld van 
de filatelie 

NVvPV kreeg een 
nieuw beeldmerk 
De Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars 
(NVvPV) heeft met ingang van 1 
juni jongstleden een nieuw 'uit

hangbord'. Op die datum werd 
een nieuwe beeldmerk van de ver

eniging, ontworpen door Harm 
ten Cate uit Hattem, in gebruik ge

nomen. 
Het nieuwe logo moet ertoe bijdra

gen dat het ledental van de NVvPV 
zich weer in opgaande lijn be

weegt. Het oude logo  een 
groene posthoorn  paste niet 
meer zo goed bij het beeld dat de 
vereniging wil uitdragen. 

LAARS 

Het nieuwe NVvPVlogo modem, dyna

misch en kleurig 

Bonnevalle zoekt 
Mauretaanse zegels 
De echtgenote van de bekende 
Gentse kunstenaar en postzegel
ontwerper Oscar Bonnevalle is op 
zoek naar postfrisse exemplaren 
van de Yvertnummers 391A en 
391B van Mauretanië ('Opening 
van het traject Nouakcholl
Nema'). Het gaat om een van de 
vroegste nietBelgische opdrach
ten die Bonnevalle heeft uitge
voerd. Aanbiedingen kunt u rich
ten aan de heer W.J. Pool, Cou
wenhoven 5312,3703 ES Zeist; 
de heer Pool staat in verbinding 
met mevrouw Bonnevalle 

Hakenkruis 
werd verwijderd 
Op 27 mei 1991 gebruikte de 
Britse PTT een bijzonder stempel 
ter gelegenheid van het feit, dat 
vijftig jaar geleden de Bismarcktot 
zinken werd gebracht. Het stem

pel was enige tijd daarvoor in het 
PTTblad British Postmark Bulletin 
afgebeeld. 

Oplettende filatelisten merkten al 
snel dat het uiteindelijk gebruikte 
stempel afweek van het gepubli

ceerde ontwerp: de Reichsadler 
met hakenkruis was verdwenen. 

Van de kant van de PTT werd mee

gedeeld dat men er naar streeft de 
Britse stempels 'nietcontroversi

eel' te laten zijn. 'Daarom hebben 
we in overleg met de sponsor van 
het stempel besloten, de adelaar 

Het S;smarc/(stempel links zoals het de be

doeling was, rechts zoals het werd 

en het hakenkruis achterwege te 
laten'. 
Het is niet voor het eerst dat men 
in Engeland over een hakenkruis 
struikelt. In 1966 verschenen acht 
zegels ter gelegenheid van de 
Battle of Britain; op één van de 
zegels is het van een swastika 
voorziene staartstuk van een 
Duitse Dom/erDo77z2bommen

werper te zien. De Boardof Depu

ties of British Jews maakte hierte

gen  zonder succes  bezwaar. 

'Allongen' 
nu bedrukt 
De Oostenrijkse PTT heeft een 
maatregel genomen die een eind 
zal maken aan het zogenoemde Al

ton.aenmaakwerk. 

Bij de Oostenrijkse zegelvellen blij
ven om druktechnische redenen 
soms bepaalde zegelvelden onbe
drukt Mensen die op een gemak
kelijke wijze wat wilden verdienen 

lieten die blanco 'zegels' bedruk

ken met reclameboodschappen; 
vooral hotels waren op dit terrein 
actief. De reclamezegels werden 
in samenhang met echte zegels 
aan verzamelaars verkocht, die er 
vaak pittige prijzen voor betaal

den. 

De PTT in Oostenrijk heeft nu be

sloten om de Allongen niet langer 
onbedrukt te laten, maar ze te 
voorzien van een opdruk die be

staat uit zes posthoorns 

» » » » » » » ' » p » » » | » i » » i » » » » 1 » » » » » » ■ » » « i » » » n » » » T » » i » » i » » m » » » ' i n i » » 
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MannekenPis 
krijgt zegel 
Het heeft lang geduurd, maar het 
schalkse beeldje l\/lannekenPis 
('de oudste inwoner van Brussel') 
komt nu dan toch eindelijk op een 
Belgische postzegel te staan (zou 
het lukken de gom droog te hou

den?). Dat blijkt uit het Belgische 
emissieprogramma voor 1992. 
De Belgen hebben daarmee overi

gens geen primeur; al in 1958 gaf 
Hongarije een zegel uit waarop de 
beroemde creatie van Frans Du

quesnoy uit 1619tezien is 

Zwitserland 
denkt aan milieu 
De Zwitserse PTT is niet van plan 
het voorbeeld van Frankrijk, Ca
nada, NieuwZeeland, Australië en 
Duitsland  o m een paar landen te 
noemen die in de afgelopen maan
den zelfklevende zegels lieten ver
schijnente volgen 
Men heeft wel onderzocht of er 
mogelijkheden waren, maar de 
uitkomst van dat onderzoek was 
schrikbarend. Nu al hebben de 
Zwitsers voor de fabricage van 
postzegels jaarlijks honderd ton 
papier nodig. Zou de Zwitserse 
PTT overschakelen op zelfkle
vende zegels dan zou er voor de 
draagfolie tussen de vijftig en hon
derd ton papier extra nodig zijn. 
Behalve dit milieutechnische pro
bleem IS er ook nog een praktisch 
probleem, het blijkt dat de kleef
kracht van zelfklevende zegels na 
verloop van tijd vermindert. 'We 
zouden vooral van de kant van de 
filatelisten (vooral als ze poststuk
ken verzamelen, red.) klachten 
krijgen als we zelfklevende zegels 
zouden invoeren,' aldus de Zwit
serse PTT. 

Oostenri|k de zogenoemde Allongen blyven met langer onbedrukt 

Tasmanzegel: 
12 maart 1992 
In het door PTT Post gepubli

ceerde emissieprogramma voor 
1992 blijkt een fout te zijn geslo

pen De zegel ter gelegenheid van 
het feit dat Abel Tasman 350 jaar 
geleden NieuwZeeland zag komt 
niet op 17, maar op 12 maart uit. 

Antarctica: 
gratis envelop 
De Antarctic Philatelic Society 
vierde in 1990 haar tienjarig be
staan. Deze ruim driehonderd le
den tellende vereniging richt zich 
op de verzamelaars van Antarc
ticaenveloppen, couverts die de 
diverse expedities naar dit poolge

bied filatelistisch in beeld bren

gen. 
Wie de vereniging een briefje 
schrijft krijgt gratis uitvoerige in

formatie, een exemplaar van het 
tweemaandelijkse tijdschrift Pen

gum Posten een expeditieenve

lop van het ms S.A. Agulhas toe

gestuurd. Het adres is RSA An

tarctic Philatelic Society, Postbus 
697, Kaapstad 8000, ZuidAfrika 

Selbstklebende Postwertzeichen 

Abgabepreis 5 DM 
2 Postwertzeichen zu 1 o Pf 
2 Postwertzeichen zu 60 P( 
2 Postwertzeichen zu 80 Pf 
2 Postwertzeichen zu 100 R 

vQf Postdienst *vv^ 
Deutsche Bundespost 

Zelfklevende zegels Zwitserse PTT volgt 
dit voorbeeld met 
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Verlaat verslag 
Omnifila Haarlem 
De bekroningen van Omnifila 91 
In Haarlem waren op tijd bij de re
dactie van dit blad binnen, het ver
slag net niet. Vandaar dat u in ons 
vorige nummer slechts zeven van 
de acht evenementen beschreven 
zag. Dat gemis wordt hieronder 
goedgemaakt. 

De tentoonstelling in Haarlem 
werd gehouden op zaterdag 12 en 
zondag 13 april 1991. In totaal 
stonden er 290 kaders opgesteld, 
waaronder Erehof en jeugd. 
De expositie werd op zaterdag
morgen om 10.30 uur officieel ge
opend door de burgemeester van 
Haarlem mevrouw mr. E.M.A. 
Schmitz. De genodigden - alle le
den van het erecomité alsmede 
circa negentig gasten - waren na 
enkele toespraken getuige van de 
officiële openingshandeling, die 
bestond uit het afstempelen van 
de eerste Omnifila 9/-envelop. 

De expositie in Haarlem werd 
beide dagen heel druk bezocht: in 
totaal kwamen ongeveer vijftien
honderd mensen naar de Beynes-

Diefstal 
in Heiloo 

Een foto, genomen vlak na de opening van de tentoonstelling in Haarlem; tiet gereconstru
eerde geveltje van het postkantoor in Jisp is goed zichtbaar 

hal. De tentoonstelling, die een al
gemeen karakter had, werd druk 
bezocht door jeugdleden. De han
del was centraal opgesteld - daar 
kon niemand dus 'omheen'. 

Tot de activiteiten behoorden een 
speciale jeugdboek, een enquête 
onder het publiek (elke bezoeker 
kon een stem uitbrengen op een 
jeugd- en een volwasseneninzen-
ding). De enquêteformulieren 
werden ingeleverd bij een her
bouwd oud postkantoorgeveltje 

uit Jisp, dat behalve authentie
ke elementen als een verkoop
venster, een openingstijdenbord, 
een postlichtingenbord en afhan
delingsbordjes ook een oude ste
nen brievenbus bevatte. 
Na de officiële prijsuitreiking op 
zondagmiddag werd de uitslag 
van de publieksenquête bekendge
maakt. Eén van de deelnemers 
aan de enquête kreeg van het 
plaatselijke WV een mooi boek 
over Haarlem aangeboden. 
F.J. Heederik, Hoofddorp 

In de nacht van 7 op 8 juni jl. is 
ingebroken bij een postzegelverza
melaar te Heiloo. Diens in een pe
riode van vijfendertig jaar opge
bouwde verzameling werd daarbij 
gestolen. Het gaat onder meer om 
het volgende: 
- drie rode albums met Neder
landse zegels van na de Tweede 
Wereldoorlog (derde album bevat 
vijftig blanco bladen); 
- twee bruine albums met een 
complete verzameling Suriname 
(republiek); 
- groen album met vrijwel com
plete verzameling Groenland; 
- complete collectie Terres Au-
strales et Antarctiques Frangaises 
(TAAF); 
- album met kinderzegelvelletjes 
en postzegelboekjes 
- blauw album met zegels van 
Australië/Nieuw-Zeeland en ge
bieden. 
Als u meent informatie te kunnen 
verstrekken die betrekking heeft 
op deze diefstal wordt u verzocht 
contact op te nemen met de heer 
H.W. Liefhebber, IJpesteinerlaan 
120,1851 WJ Heiloo. 

Nederland 
blijft goedkoop 
De recente tariefverhoging die PTT 
Post per 1 juli j l. heeft doorge
voerd heeft niet tot al te veel pro
testen bij het publiek geleid. Daar 
is objectief gezien ook niet zoveel 
reden toe; in vergelijking met vele 
andere Europese landen is het Ne
derlandse briefporttarief namelijk 
relatief goedkoop. 
Onderstaand staatje vermeldt de 
tarieven voor een brief naar het 
buitenland (stand per 1 mei jl., 
brieven tot 20 gram) in zeventien 
Europese landen: 

Finland 
Zweden 
Denemarken 
Noorwegen 
Italië 

Zwitserland 
Duitsland 
Oostenrijk 
Ierland 
Griekenland 

2,90 m. 
4k. 
4k. 
4k. 

7501. 

0.90 f. 
l m 
7s. 

30 p. 
80 d. 

f 1.35 
f 1.23 
f1.19 
f1.18 
f1.15 

f1.15 
f1.11 
f1.11 
f 0.91 
f 0.89 

Portugal 60 e. f 0.87 
Spanje 45 p. f 0.80 
Nederland 80 c. f 0.80 
Groot-Brittannië 24 p. f 0.78 
België 14 f. f 0.77 

Eerste poststukkenveiling van 
Sheraton & Peel in Nederland 

Frankrijk 
Luxemburg 

2.30 f. f 0.77 
14 f. f 0.77 

De oorspronkelijk in Sheffield 
(Groot-Brittannië) gevestigde 
schriftelijke poststukkenveiling 
van Sheraton & Pee/opereert 
voortaan op Nederlandse bodem. 
Het veilingbedrijf, dat onlangs 
werd overgenomen door René Hil-
lesum Filatelie in Gouda, houdt op 
zondag 8 september a.s. de eerste 
veiling, overigens tegelijk met de 
vijfde aflevering van de Boeken-

Duitsland: vijf 
districten erbij 
De hereniging van de beide Duits
landen heeft uiteraard ook gevol
gen voor de posterijen. De Deut
sche Bundespost Postdienst- zo
als de nieuwe organisatie heet - is 
uitgebreid met vijf postdistricten, 
die samen het voormalige Oost-
Duitsland bestrijken. Het gaat om 
de districten Brandenburg, Meck
lenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt en Thüringen. De 
directies van deze districten zete
len respectievelijk in Potsdam, 
Schwerin, Dresden, Halle en Er
furt. 
Het hierbij afgebeelde kaartje (af
komstig uit Die Post, het nieuwe 
personeelsblad van de Deutsche 

land literatuurveiling. 
De poststukkenveiling - die deze 
eerste keer een bescheiden karak
ter heeft - bevat onder meer ka
vels met voorfilatelie Nederland, 
brieven, militaria, postwaarde-
stukken en prentbriefkaarten. 
Inlichtingen worden verstrekt door 
René Hillesum Filatelie, Postbus 
337,2800 AH Gouda of bellen met 
01820-72030. 

Door de samenvoeging van Oost- en West-
Duitsland kreeg de Deutsche Bundespost 
Postdiensten vijf districten bij 

Bundespost Postdienst) geeft een 
beeld van de indeling van de dis
tricten. 

Lijst schadelijke 
emissies langer 
De lijst van ongewenste emissies, 
die wordt bijgehouden door FIP, 
Ifsda en Ascat, is weer langer ge
worden. De volgende uitgiften 
worden door de drie organisaties 
als schadelijk beschouwd: 

Centraalafrikaanse Republiek: 
ScoutsA/linders; 6 waarden (zo
wel getand als ongetand), 1 velle
tje (getand en ongetand); zes ver
schillende souvenirvelletjes; 
Idem (goud); 1 zegel van 1500 f. 
(getand en ongetand); 2 souvenir
velletjes (getand en ongetand); 
Olympische winterspelen; 4 waar
den (getand en ongetand); 3 sou
venirvelletjes (getand en onge
tand); velletje met alle waarden. 
Guinea: 
De Gaulle (goud); 1 zegel van 
1500 f.; twee velletjes van elk 
1500 f. 
Korea (Noord): 
Italia 90; 6 waarden; 1 souvenir
velletje. 
Redonda: 
Alle zegels die voor dit eiland (on
bewoond, behorend tot Antigua) 
zijn (of worden) uitgegeven. 
Sierra Leone: 
Kerst (Walt Disney); 3 velletjes 
met elk 9 waarden; 6 souvenirvel
letjes. 
St. Vincent: 
Basketbal (Nolan Ryan); twee vel
letjes van 9 zegels uit 1990 met 
opdruk. 

http://f1.11
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IJPf 
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^K 

IIK^^^^jön 
1 
2 
3 

35,— 
25,— 

135,— 
1/3 aave randen 
1/3z.fr. 
4 
5 
6 
6z.fr. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12z.fr. 
13 
14 
15 
16 
16z.fr. 
17 
18 
18z.fr. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29z.fr. 
30/33 
30b/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
46C 
47 
47A 
47C 
48 
48z.fr. 
49 
56/76 
61b 
61c (0) 
78 
79 
80 luxe 
80 
80z.fr. 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 
101 z.fr. 
102/03 
104 
104z.fr. 
105 
105z.fr. 
105f 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130z.fr. 
131 
132 

120,— 
18,— 
9,— 

90,— 
60,— 

2 ,— 
3,— 

35,— 
27,— 

105,— 
175,— 
115,— 

4 , — 
95,— 

2,50 
95,— 
60,— 
17,50 
66,— 
40,— 
22,50 

2 — 
3 — 
7,50 
7,50 

57,50 
6,— 

15,— 
37,50 

135,— 
75,— 

6,— 
6,— 
6,50 
6,50 
4 , — 

16,50 
6,— 

25,— 
85,— 
15,— 
33,— 
90,— 

165,— 
220,— 
210,— 
550,— 
295,— 
110,— 
49,50 

120,— 
525,— 

6,— 
7,50 

975,— 
950,— 
575,— 

20,— 
60,— 

5,— 
10,— 
7,50 

12,50 
12,50 
35,— 
20,— 
62,50 
56,— 

1100,— 
975,— 
575,— 

10,— 
155,— 

90,00 
120,— 

80,— 
300,— 

3,— 
4 ,— 
3,50 

11,50 
7,50 

10,— 
275,— 
150,— 
225,— 

2,— 

133 
133A 
134/35 
136/38 
136/38 Tent. 
Stempel 
390 
141/43 
144/48 
149/62 
159 los 
164 
165 
166/68 
177/98 
181 
184 
191 
195 
199/02 
199a/02a 
203/07 
208/11 
212/19 
217A 
219 los 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
235 los 
236/37 
236A 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 
269 
270/73 
273 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 
289/92 
295 
296/99 
300/04 
305/09 
312 
313/17 
318/22 
324 
326 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 
372 
373 
356 a/d 
356 c 
374/78 
379 a/d 
392/96 
402/03 
402B 
4038 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 

NED ERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook losse waarden 
Vanaf 45% netto 
PRIJSACTIEF! 

22,50 
39,50 
62,50 

175,— 

220,— 
7,— 

11,25 
6,— 

22,— 
12,50 
6,50 
5,— 
8,50 

72,50 
20,— 

6,— 
32,50 
25,— 
12,50 

195,— 
29,— 
13,— 
52,50 
9 5 , -
40,— 
13,— 
2,50 

18,— 
26,— 
17,50 
15,— 
6,— 

12,— 
52,50 
40,— 
37,50 
75,— 
30,— 
37,50 
36,— 
34,— 

6,50 
38,— 
34,— 
29,— 
26,— 
12,50 
5,— 
3,— 

29,— 
26,— 
17,50 
12,50 
15,— 
12,50 
11,25 
7,50 

10,— 
2,50 
9,— 
5,25 
7,50 
2,50 
6,50 
8,50 
4 ,— 
6,— 
6,— 

12,— 
12,50 
40,— 
33,75 

7,50 
24,— 
45,— 
70,— 
70,— 
85,— 
40,— 

4 , — 
10,— 
2,50 

12,— 
90,— 

145,— 
2 1 , — 

2 ,— 
4 , — 
6,— 
2,50 

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 
670 
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,— 
66,— 
40,— 
22,50 
24,50 
19,50 
22,50 
20,— 
17,— 
3,75 

70,— 
14,— 
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,— 

1 1 , — 
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 
Kinderblok 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
Roltanding 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
28 
29 
30 
31 

Alle zegels zijn pracht ex. netjes gestempeld, tenzij 

mancolijst. 

35,— 
5,— 

10,— 
19,50 
19,50 
29,50 
19,50 
15,— 
19,50 

8,— 
, los 

179,50 
66,— 
15,— 
57,50 
32,50 
17,50 
27,50 
14,— 
29,50 
54,50 

44 15,— 
46 119,50 
51 15,— 
54 36,— 
55 49,50 
56 36,— 
66 14,— 
67 7,50 
68 12,— 
69 14,— 
70 59,50 
Rolt. series 
1/18 355,— 
19/31 125,— 
33/56 262,50 
57/70 97,50 
71/73 135,— 
74/77 62,50 
78/81 24,— 
82/85 19,60 
86/89 24,50 
90/93 44,— 
94/97 45,— 
98/01 36,— 
Automaatboekjes 
en combinaties 
leverbaar, spec. 
prijslijst gratis op 
aanvraag. 
Porto 
1 22,— 
2 24,— 
28 47,50 
3/12 144,— 
8 los 38,50 
12 los 33,— 
Div. typen 
leverbaar 
13/26 77,50 
20 los 49,50 
27 III 45,— 
28 III 179,50 
31/43 198,50 
42 los 54,— 
43 los 92,50 
44/60 25,— 
67/68a 32,50 
67b (0) 125,— 
68b (0) 425,— 
69/79 9,50 
80/106 17,50 
Luchtpost 
1/3 4,40 
4/5 1,50 
6/8 17,50 
9/11 3,— 
12 los 1 5 5 , - J ^ 
13 los 155,-i?er= 
Dienst 
1/8 keur 315,— 
9/15 75,— 
16/19 54,50 
16/19a 54,50 
20/24 7,50 
25/26 26,95 
27/40 17,50 
27-1-29+30 
fosfor 30,— 
Telegram 
1 55,— 
2 45,— 
3 7,50 
4 175,— 
5 44,— 
6 10,— 
7 1950,— 
8 17,50 
9 17,50 
10 35,— 
11 32,50 
12 325,— 
12z.fr. 175,— 
Postpakket Ver. 
1/2 keur 79,50 
Postbewijs 
1/7 367,50 
3 65,— 
4 95,— 
5 150,— 
6 10,— 
6A 75,— 
7A 75,— 

z.fr.=zeer fraai, mooie zegels | 
maar met klein gebrek, (o) gebruikt maar stempel niet controleerbaar. Bij opdracht 1 
tjoven ƒ 5 0 0 , - 2 % korting voor contant. Volle garantie van echtheid, hoogge-
prijsde zegels desgewenst met foto-certificaat van erkende keurmeester; kosten 1 
hiervan in overleg. Aanbod geldig voor zover de voorraad strekt. Voor porto gratis 1 
automaatzegels. Postqiro 271040. Prijzen zijn incl. BTW. Bezoek gaarne na afs- 1 
praak. Porto extra, echter franco vanaf ƒ 2 5 0 , - opdracht. 1 
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715/19" 
720 /21" 
722/26" 
717/28" 
729/30 
731/35" 
736/37" 
738/42" 
743/44" 
745/46" 
747 /51" 
752/56" 
757/58" 
795/63" 
764/65" 
766/70" 
771/73" 
774/76 
777/78" 
779/83" 
784/85" 

NEDERLAND 
Postfris zonder plakker 
Lp. 12/13** ƒ 7 7 0 -
PRIJSACTIEF! 

285,00 
0,50 

25,00 
4,00 
1,50 

13,90 
2,50 
4,50 
5,50 

14,00 
12,50 
4,35 

197,00 
10,00 
7,55 
9,90 
4,00 
5,50 
8,25 

21,00 
395,00 

1525,00 
22,50 
15,00 
22,00 

3,00 
65,00 
99,50 
12,50 
35,00 
44,00 
33,00 
35,00 

3,50 
25,00 
12,00 
98,00 
16,00 

1,20 
35,00 
17,50 
26,00 
17,50 
45,00 

4,00 
15,00 
8,00 

25,00 
22,50 
37,50 

4,00 
5,50 

19,50 
2,00 

26,00 
2,50 

17,50 
22,00 
55,00 
17,50 
68,00 
16,50 
17,50 
8,00 

11,00 
12,50 
20,00 
22,50 

2,00 
17,50 

725,00 
775,00 

2,00 
15,00 
2,00 

21,00 
4,00 
3,00 

12,50 
5,60 

20,00 
8,50 
4,50 

22,50 
11,50 
0,70 
8,75 
2,50 
8,80 
4,50 

16,50 
2,00 
8,00 
1,60 

786/90" 
7 9 1 " 
792/94" 
795/99" 
8 0 0 / 0 1 " 
802/06" 
807/10" 
811 - f 8 3 5 " 
812/15" 
816/19" 
820-f 2 9 " 
827/28" 
830/34" 
836/38" 
8 3 9 " 
8 4 0 / 4 1 " 
842/46" 
847/48" 
849/53" 
8 5 4 " 
856/57" 
8 5 8 " 
859/63" 
870/74" 
8 7 5 " 
876H-900" 
8 7 7 / 8 1 " 
882/83" 
884/85" 
886/88" 
889/93" 
894/98" 
8 9 9 " 
901/05" 
906/07" 
9 0 8 " 
9 0 9 / 1 1 " 
912/16" 
9 1 7 " 
918/19" 
920/24" 
925/26" 
927/29" 
930-f 9 3 1 " 
932/36" 
9 3 7 " 
9 3 8 " 
9 3 9 " 
9 3 9 a " 
9 4 0 " 
941/45" 
941/58" 
952/58 fosfor 
6 w . " 
963/64" 
965/69" 
9 7 0 " 
971/72" 
973/74" 
975/77" 
978/82" 
9 8 3 " 
• 9 8 4 " 
985/89" 
9 9 0 / 9 1 " 
992/95" 
996/00" 
1 0 0 1 " 
1002" 
1003/06" 
1007/08" 
1009" 
1010/11" 
1012/14" 
1015/19" 
1020/23" 
1024" 
1025" 
1026/29" 
1030/31" 
1032/35" 
1036" 
1037" 
id.paar" 
138 /41 " 
1042" 
1043/45" 
1043/45a" 
1046/49" 
1050/51" 
1052/54" 
1052/paar" 
1055/57" 
1058" 
1059/62" 
1063" 

Bij opdracht boven ƒ 500,00 2 % korting. DP=Dagpr i js 

. 
9,90 
2,00 
1,00 
6,25 
2,10 
5,50 
2,80 
0,40 
3,00 
2,00 
0,50 
1,00 
4,20 
2,00 
3,00 
1,00 
3,50 
0,75 
3,50 

38,00 
1,25 
7,50 
3,50 
3,50 
5,00 
0,60 
3,00 
2,50 
4,00 
9,90 
3,00 
4,50 
9,00 
4,90 
2,00 
0,40 
2,50 
6,50 

15,00 
2,50 
6,25 
3,25 
5,00 
1,00 
6,75 

12,50 
0,50 
4,00 
7,50 
2,50 
3,00 

32,50 

30,00 
1,00 
7,50 
1,50 
4,00 
3,00 
4,20 
7,50 

25,00 
0,30 

10,00 
3,50 
5,50 
5,50 

20,00 
0,50 
7,50 
5,00 
0,50 
4,00 
2,50 
6,50 
5,50 

15,00 
2,00 
7,35 
3,00 
6,00 
1,25 
4,00 
8,00 
7,50 

18,00 
6,00 
6,00 
6,50 
1,00 

15,00 
27,50 

1,50 
0,90 
4,50 
8,00 

boekjes 
1293" 12,50 
1305" 12,50 
1328" 11,00 
1352" 9,50 
1375- 9,00 
1384" 7,00 
1402" 9,00 
Niet aangeboden 
soorten levert>aar 
gaarne mancolijst 
Spec. Prijs per 
jaargang 
1970" 40,00 
1 9 7 1 " 35,00 
1972" 35,00 
1973" 34^00 
1974" 40,00 
1975" 15,00 
1976" 24,50 
1977" 17,00 
1978" 14,00 
1979" 12,50 
1980" 15,00 
1 9 8 1 " 85!oO 
1982"' 18^00 
1983" 35!50 
1984" 37,50 
1985" 36,50 
1986" 32,50 
1987" 48,00 
1988" 58,00 
1989" 48,00 
^\r\-rf^ ï '^ '^v/^'^n/^f^r^ 
onze jaargangen 
zijn incl. carnet. 

Prijslijst moderne 
plaatiiummers. 
PTT mapjes. 
-f automaatboekjes 
op aanvraag 
beschikbaar 

Roltanding 
1/18" 1550,00 
1 9 / 3 1 " 525,00 
33/56" 675,00 
57/70" 295,00 
71/73" 395,00 
74/77" 160,00 
7 8 / 8 1 " 85,00 
82/85" 95,00 
86/89" 95,00 
90/93" 144,00 
94/97" 135,00 
9 8 / 0 1 " 125,00 

Nieuw 
aanbod 
1307/088" 37,50 
idem met 
nummer" 55,00 
Porto 
29/30" 35,00 
31/43" - , — 
61/64" 62,50 
65/68" 12,50 
6 7 a " 24,00 
6 8 a " 25,00 
6 7 b " 175,00 
6 8 b " 525,00 
80/06" 85,00 
80a/05a" 350,00 

Dienst 
1/8" 750,00 
16/19" 175,00 
20/24" 1350,00 
27/40" 2250,00 

Luchtpost 
1/3" 275,00 
4 / 5 " 2,00 
6 / 8 " 110,00 
9 " 92,50 
12/13" 770,00 

Internering 
1/2" keur 775,00 
Brandkast 
1/7" 2250,00 

Alle aangeboden zegels zijn postfris zonder plakker, org. gom met volle garan- 1 
tie van echtheid, duurdere soorten desgevirenst met foto-certificaat van er- 1 
kende keurmeester, kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voor zover de 
voorraad 
opdracht 

strekt. Postgiro 271040. Porto extra, echter franco vanaf ƒ 2 5 0 , -

http://6z.fr
http://12z.fr
http://16z.fr
http://18z.fr
http://29z.fr
http://48z.fr
http://80z.fr
http://104z.fr
http://105z.fr
http://130z.fr
http://12z.fr
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Veizamelgebied 
Nederland 

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

Nederlandse Nobelprijswinnaars 
op zegels van 60,70 en 80 cent 
Negentig jaar geleden werd voor het eerst 
de Nobelprijs toegekend. Ter gelegenheid 
daarvan komen op 3 september a.s. drie 
zegels uit, gewijd aan de Nederlandse No
belprijswinnaars J.H. van Y Hoff (1901, 
Chemie; zegel van 60 cent), P. Zeeman 
(1902, Fysica; 70 cent) en T.M.C. Asser 
(1911, Vrede; 80 cent). 
De zegels, die zijn ontworpen door Monica 
Waalwijk de Cavalho, zijn gedrukt in 
vierkleuren rasterdiepdruk op de Goebel
pers in dubbelvellen van tweemaal 10 bij 
10 zegels. De volgende kleuren werden 
gebruikt: paars, oranjegeel, oranje en 
zwart (60 cent); violet, blauw, groenblauw 
en zwart (70 cent) en lichtgroen, donker
groen, magenta en zwart (80 cent). 
Telcijfers (zwart) lopen links van 1 tot 10 
en rechts van 10 tot 1. Paskruizen staan 
naast de zegels 91 en 100 van zowel het 
linker als het rechtervel. 
Bij mijn bezoek aan Haarlem op 20 juni jl. 
heb ik de modelvellen gezien van de ze
gels van 60 en 80 cent; de zegel van 
70 cent was nog niet beschikbaar. Bij de 
60 cent is het Lvel het benedenvel, maar 

Li 1 

• 1 

■ . » » . ^ » . » » » » >. . . . . 
t \ ^^<.s«"^.^i5>v,»!«;^s;su^  p 

| l / , , | ^ r; 

: ■ ,; i' i 
l ,|, rl£HÄIi 2' 
, ^ R 

FR 1 1 

»^ 

1 
1 

1 

1 

1 

bij de 80 cent is het Lvel het bovenvel. 
De tekst Artikelnummer 100186s\aaX on
der de zegels 91 92, en Aanvang verkoop: 
3 september 1991 onder de zegels 9394 
(60 cent). Voor de zegels van 70 en 
80 cent zijn de artikelnummers respec
tievelijk 100187en 100188. 
In de bovenrand tussen Lvel en Rvel 
staan horizontale registerblokken in de 
volgende kleuren: 

boven (= onder) 
60 cent 
paars 5 (95) 
zwart 6 (96) 
oranje 6 (96) 
oranjegeel 7 (97) 
zwart 7 (97) 
schuin zwart 8 (98) 

80 cent 
lichtgroen 
zwart 
magenta 
donkergroen 
zwart 
schuin zwart 

5(95) 
6(96) 
6(96) 
7(97) 
7(97) 
8(98) 

Onder zegel 100 staat een zwarte 'L' of 
'R', gevolgd door vier '1 'en in de kleuren 
(van links naar rechts) paars, oranjegeel, 
oranje en zwart (60 cent) en lichtgroen, 
donkergroen, magenta en zwart (80 cent). 
Op de rechtervelrand staan enkele bal
ken, bestaande uit zeven blokjes die van 
boven naar beneden in intensiteit toene
men. Bij de zegel van 60 cent hebben die 
balkjes de kleuren zwart (Lvel, rij 1 2), 
oranjegeel (Lvel, rij 34), oranje (Rvel, rij 
56) en paars (Rvel, rij 78). Bij de zegel 
van 80 cent: zwart (Lvel, rij 12), magenta 
(Lvel, rij 56), lichtgroen (Lvel, rij 78) en 
donkergroen (Rvel, rij 34). Verder zijn 
geen velrandbijzonderheden te zien. 
De cijfers en letters van de tekstelemen
ten /OOrsetoten met 100188, alsmede 
de datum en de drukvormnummers wijken 
af van de rest van de belettering: ze zijn 
opgebouwd uit rechthoekige blokjes, die 
door de Helicomputer zijn gemaakt. De 
overige tekst is gedrukte 'standaardtekst'. 
De modelvellen werden respectievelijk op 
17 juni (60 cent) en 12 juni 1991 (80 cent) 
voor akkoord getekend. 
Het vel heeft scheerperforaat 14:12% (25 
tanden horizontaal, 16 tanden verticaal). 
De perforatie loopt in de zijranden twee 
gaten door, de boven en ondervelrand 
zijn geheel doorlopend geperforeerd. 
Het gebruikte papier is fosforescent ras
terdiepdrukpapier van Harrison and Sons, 
HS31630/7%, dat aan de beeldzijde on
der ultraviolet licht wit oplicht en nalicht 
(fosforesceert) en dat aan de gomzijde wit 
oplicht maar niet nalicht (fluoresceert). De 
papierrichting is f , het papierdoorzicht is 
lllp met glans70/30. 

De druknchting is O. De kleur zwart is heel 
fijn gerasterd met een raster dat min of 
meer op 45/45 graden uitkomt. De andere 
kleuren hebben min of meer duidelijk lig
gende (oranjegeel, donkergroen) of 
staande 'Wybertjes' (paars, oranje, licht
groen, magenta); het raster is hier wat 
grover. Meting volgens de indirecte me
thode (aantal punten per millimeter hori
zontaal/verticaal) levert het volgende re
sultaat op: 

60 en 80 cent 

kleur 

zwart 
paars, iichtgroen 
oranje, magenta 
oranjegeel, donkergroen 

raster 
hor. 

12 
7 

10 
8 

raster 
ver. 

>127 
6 
6 

10 

hoek lijnen 
met horizon 

45/45 
50/50 
60/60 
40/40 

De tariefveilioging en 
de bijbehorende zegels (2) 
Anders dan het geval was bij de introduc
tie van de zegels van 75 cent in het type 
Beatrixinversie verliep de verkoop van de 
Crouwelzegels van 70 en 80 cent en de 
zegel van 1.60 G. Beatrix wat soepeler. 
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De genoemde waarden waren althans op 
het kantoor Leiden-Schipholweg zowel in 
loketvellen als aan de rol verkrijgbaar 
Ook de twee nieuwe postzegelboekjes 
waren beschikbaar 
Enigszins overdreven echter was de su
persnelle verkoop op een Haags postkan
toor, waar de verkoop van de zegels van 
70, 80 en 160 cent al op vrijdag 21 juni 
1991 begon Ook in het zuiden van het 
land was er zo'n 'valse start' De eerste 
dag van verkoop ligt dus enkele dagen 
voor de officiële datum (25 juni)' 
Hierna volgt een overzicht van de druk-
technische bijzonderheden van de nieuwe 
Beatrixzegels 

De nieuwe Beatrixzegels 
Velzegels Beatrix 80 cent 
De nieuwe Beatnxzegels worden gedrukt 
in drukvellen van tweemaal 10 bij 20 ze
gels, die worden gesneden tot loketvellen 
van 10 bij 20 zegels De zegels van 80 
cent zijn gedrukt op de Goebel-pers in 
tweekleuren rasterdiepdruk in de kleuren 
lichtoranjebruin (waarde-aanduiding, 
landsnaam, meeste velrandbijzonderhe-
den) en donkeroranjebruin (stippen Bea-
tnxportret) 
Telcijfers lopen van 1 tot 20 (links), res
pectievelijk van 20 tot 1 (rechts) en zijn 
lichtoranjebrum Pascirkeltjes staan naast 
zegel 191 van het linkervel en naast zegel 
200 van het rechtervel (het donkere cirkel
tje binnen het lichtere cirkeltje) 
Een schuine lichtoranjebruine registerbalk 
staat boven zegel 4 (=onder 194) bij zo
wel het linker- als het rechtervel Horizon
tale registerbalken staan zowel links als 
rechts boven zegel 5 (=onder 195) in lich-
toranjebruin en boven 6 (=onder 196) in 
donkeroranjebmin 
De cihndernummers staan bij de zegel van 
80 cent onder de zegels 200 (/. 1L2, res
pectievelijk R1R2), de Imker LI enR1 zijn 
gedrukt in de lichte kleur, de rechternum-
mers in de donkere Bijzonder is het ge
bruik van cilindernummer 2 voor de stip-
pencilinder De gemeenschappelijke cilin
der, die ook voor de andere waarden kan 
worden gebruikt, heeft nummer 1 bij de 
zegels van 75 cent en 1 30,1 40 en 
1 60 0 ' 
In de tussenstrook tussen Imker- en rech
tervel zijn op de honzontale afsnijding zo
wel boven als onder resten te zien van 
acht korte horizontale rasterlijntjes 
Onder de zegels 191 -193 staat de tekst 
Artikelnummer 100166, waarbij de cijfers 
elektronisch zijn opgebouwd (typerend 
voor gegraveerde cilinders) Ook de / en 
2van de cilmdernummers zijn op deze 
wijze gecreëerd 
Naast de rijen 1 -2 van het Imkervel staan 
verticale blokken in licht- en donkeroranje-
bruine kleur 
Het modelvel (bestelling 251) is op 9 janu-
an 1991 voor akkoord getekend, het is 
voorzien van scheerperforaat De over
eenkomstige modelvellen van de zegels 
van 75 cent en 1 60 G werden geaccor
deerd op 9 januan en 18 maart 1991 
De druknchtmg van de zegels is B Het 
raster is opgebouwd uit 'Wybertjes' 

klaur 

donker 
licht 

raster 
hor 

7 
12 

raster 
ver 

10 
>127 

hoek lljnsn 
met horizon 

40/40 
-45/45 

De perforatie is zoals gebruikelijk boven 
en onder geheel doorlopend en m de zij-
randen twee gaten doorlopend 
Het gebruikte papier is fosforescent ras-
terdiepdrukpapier van Harnson and Sons, 
HS3 1630/7%, dat aan de beeldzijde on
der ultra-violet licht wit oplicht en nalicht 
(fosforesceert) en dat aan de gomzijde wit 
oplicht maar met nalicht (fluoresceert) 
De papierrichting is f Het papierdoor-
zicht IS lllp met glansdiagonalen -45/45 

Rolzegels Beatrix 80 cent 
Het modelvel van de rolzegels van 80 cent 
heeft de gebruikelijke lay out twee banen 
van 10 maal 21 zegels, het werd op 4/5 
februan 1991 voor akkoord getekend (be
stelling 284) 
Als we de positie van de velrandbijzonder-
heden herleiden tot een vel waarbij de pas-
cirkeltjes staan naast rij 21 (vergelijkbaar 
met de velzegels, waar ze naast rij 20 
staan) dan is op het modelvel alles tien 
rijen opgeschoven 
Op de linkervelrand van de linkerbaan vin
den we naast de rijen 1 -2 verticale blok
ken, zoals we die ook bij de loketvellen 
tegenkomen Op de middenbaan staat op 
nj 10 een lichte schuine balk, op rij 11 een 
lichte honzontale balk en op rij 11/12 een 
donkere horizontale balk Pascirkeltjes 
staan links van de linkerbaan en rechts 
van de rechterbaan naast rij 21 
Het modelvel is voorzien van scheerperfo
raat Slechts de horizontale perforatie 
(13'/2) IS aangebracht, aan de zijkanten 
van de twee banen loopt een doorgaande 
verticale perforatie die nooit binnen een 
rol zal vallen De druknchtmg is O 
Het raster is opgebouwd uit 'Wybertjes' 

kleur 

donker 
licht 

raster 
hor 

7 
12 

raster 
ver 

8 
>12? 

hoek ll|nen 
met horizon 

40/40 
45/45 

Raster en lay out van de rolzegels van 
80 cent komen dus overeen met die van 
de iets eerder gedrukte zegels van 
75 cent 
De ruim twee maanden later gedrukte rol
len van 1 60 G wijken qua raster echter 
van de 'stippencilmder' af Voor de 'stip
pen' IS er dus - net als bij de loketvellen -
al sprake van een tweede cilinder 
Het gebruikte papier is fosforescent ras-
terdiepdrukpapier van Harnson and Sons, 
HS3 1630/7%, dat aan de beeldzijde on
der ultra-violet licht wit oplicht en nalicht 
(fosforesceert) en dat aan de gomzijde wit 
oplicht maar met nalicht (fluoresceert) 
De papiernchtmg is \ Het papierdoor-
zicht is lllp met glansdiagonalen -45/45 

Velzegels Beatrix 1 30 en 1 40 G 
De velzegels van 1 30 en 1 40 G zijn ge
drukt m drukvellen van tweemaal 10 bij 20 
zegels, die worden gesneden tot loketvel
len van 10 bij 20 zegels Ze zijn in twee-
kleuren rasterdiepdruk gedrukt op de Goe
bel-pers De gebruikte kleuren zijn licht
en donkervioletblauw (1 30 G ), respec
tievelijk licht- en donkerbrumgroen 
(1 40 G ) de donkere kleur voor de Bea-
trixstippen, de lichte kleur voor waarde
aanduiding, landsnaam en de meeste vel-
randbijzonderheden 
Telcijfers (lichte kleur) lopen van 1 tot 20 
(links) en van 20 tot 1 (rechts) Pascirkelt-

jes staan naast zegel 191 van het Imkervel 
en naast zegel 200 van het rechtervel 
(donker cirkeltje binnen een lichter cirkel
tje) 
Boven zegel 4 (=onder 194) staat een 
schuine, lichtkleurige registerbalk, zowel 
bij het Imker- als bij het rechtervel Hori
zontale registerbalken staan zowel links 
als rechts boven 5 (=onder 195) in de 
lichte kleur en boven 6 (=onder 196) m de 
donkere 
De zegels van 1 30 en 1 40 G hebben ci-
lindernummers onder de zegels 200 
L1L1, respectievelijk R1R1, de Imkernum-
mers zijn m de lichte kleur gedrukt 
In de tussenstrook tussen het Imker- en 
het rechtervel zijn zowel boven als onder 
de horizontale afsnijding resten te zien 
van acht korte honzontale rasterlijntjes 
Onder de zegels 191 -193 staan de tekste
lementen/^rt;/ce/nummer 100203 {^ 30G) 
en Artikelnummer 100168{^ 40G) Het 
cijfergedeelte is weer via de computer ge
creëerd (typerend voor de gegraveerde ci
linders) Ook de 1 van de cilindernummers 
IS op deze wijze tot stand gekomen Naast 
de rijen 1 -2 van het Imkervel staan verti
cale blokken m lichte en donkere kleur 
De modelvellen zijn op 27/28 maart 1991 
(1 30 G , bestelling 522) en 19 maart 1991 
(1 40 G , bestelling 543) voor akkoord ge
tekend, ze zijn voorzien van scheerperfo
raat 
De druknchtmg is B Het raster is opge
bouwd uit "Wybertjes' 

kleur 

donker 
licht 

raster 
hor 

7 
12 

raster 
ver 

10 
>12' 

hoek ll|nen 
met horizon 

40/40 
45/45 

Raster en lay out zijn gelijk aan de eerder 
verschenen zegels van 75 cent en 1 60 G 
De perforatie is zoals gebruikelijk boven 
en onder geheel doorlopend en in de zij-
randen twee gaten doorlopend 
Het gebruikte papier is fosforescent ras-
terdiejxlrukpapier van Harnson and Sons, 
HS3 1630/7%, dat aan de beeldzijde on
der ultra-violet licht wit oplicht en nalicht 
(fosforesceert) en dat aan de gomzijde wit 
oplicht maar met nalicht (fluoresceert) 
De papierrichting IS t Het papierdoor-
zicht IS lllp met glansdiagonalen -45/45 

De gegraveerde Crouwelzegeis 
Voor de vervaardiging van de nieuwe 
Crouwelwaarden 70 en 80 cent is volgens 
het nieuwe procédé met de gegraveerde 
cilinders gewerkt De zegel van 80 cent en 
de inmiddels ook al geproduceerde 5 cent 
werden m de vonge aflevenng van deze 
rubnek al beschreven De zegel van 
70 cent was toen nog met beschikbaar 
Bij alle gegraveerde cilinders is de stand 
van de Crouwelzegeis 180 graden ge
draaid ten opzichte van de telcijfers' De 
zegels staan nu met de basis naar links m 
het loketvel 
Overigens is ook de nieuwe Crouwelzegel 
van 10 cent met cilindernummer L/RI in
middels gemeld 

Velzegels Crouwel 70 cent 
De velzegels van 70 cent m het type-Crou-
wel zijn gedrukt m dubbelvellen van 10 bij 
20 zegels Telcijfers (violet) lopen van 1 
tot 20 links en van 20 tot 1 rechts Onder 
zegel 200 staat een 'L' of 'R' en vervol-
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De 'oude' (boven) en nieuwe Crouwelzegels (onder) 
verschillen qua stand t o v de telcijfers 

R 1 L 1 

gens een elektronisch gecreëerde '1 ' . On
der zegels 191 -193 vinden we de tekst Ar
tikelnummer: 100170 (cijfers ook weer 
elektronisch ven/aardigd). Onder zegel 
194 staat een schuine violette registerbalk 
en onder zegel 195 een horizontale vio
lette registerbalk. 
Op het linkervel zijn naast de rijen 1/2 niet 
de gebruikelijke van boven naar beneden 
in intensiteit toenemende blokjes te zien 
(misschien al afgesneden?). 
Tussen het linker- en rechtervel zijn zowel 
boven als onder de horizontale afsnijding 
zes horizontale rasterlijntjes te zien. 
Het modelvel werd op 17 mei 1991 voor 
akkoord getekend; het is voorzien van 
scheerperforaat. 
De drukrichting is R. Het vaststellen van 
de rastermaat is niet zo moeilijk; we zien 
het volgende beeld: 

kleur raster raster lioek ll|nen 
tior. ver. met horizon 

De lay out van de vellen valt dus te verge
lijken met die van de zegels van 5 en 80 
cent. Het raster wijkt duidelijk af; de zegels 
van 5 en 80 cent hebben 10/7 rasterpun-
ten per millimeter horizontaal/verticaal on
der een hoek van -50/50. Dit betekent dat 
de zegels van 70 cent een wat grover ras
ter hebben. 
Het gebruikte papier is fosforescent ras-
terdiepdrukpapier van Harrison and Sons, 

HS31630/7%, dat aan de beeldzijde on
der ultra-violet licht wit oplicht en nalicht 
(fosforesceert) en dat aan de gomzijde wit 
oplicht maar niet nalicht (fluoresceert). 
De papierrichting is <—>. Het papierdoor-
zicfit is lllp met glansdiagonalen -45/45. 

Rolzegels Crouwel 70 cent: 
De rolzegels van 70 cent in het type Crou
wel zijn in twee banen van 10 bij 21 zegels 
gedrukt. Naast rij 9 (op het modelvel) staat 
op de tussenstrook een schuine violette 
registerbalk en naast rij 10 een horizontale 
violette registerbalk. 
Op de linkervelrand van de linkerbaan 
staan naast de rijen 21 (onderkant vel)/1 
(bovenkant modelvel) zeven van boven 
naar beneden in intensiteit toenemende 
blokjes (violet). 
Het modelvel is op 19 april 1991 voor ak
koord getekend (bestelling 542). Het mo
delvel is voorzien van scheerperforaat: 
tussen de zegels horizontaal onderbroken 
en nog eens verticaal geheel doorlopend 
(alleen op de linker- en rechtervelranden 
van zowel de linker- als de rechterbaan). 
De drukrichting is L. Het vaststellen van 
de rastermaat is vrij gemakkelijk: 

raster raster hoek lijnen 
hor. ver. met horizon 

Ook hier dus - als bij de velzegels - een 
wat grovere raster ten opzichte van bij de 
zegels van 80 cent (die de notatie 10/7 
met -50/50 hebben). 
Het gebruikte papier is fosforescent ras-
terdiepdrukpapier van Harrison and Sons, 
HS3 1630/7%, dat aan de beeldzijde on
der ultra-violet licht wit oplicht en nalicht 
(fosforesceert) en dat aan de gomzijde wit 
oplicht maar niet nalicht (fluoresceert). De 
papierrichting is <—>. Het papierdoorzicht 
is lllp met glansdiagonalen -45/45. 

De nieuwe Nederlandse 
postwaardestukken 
Briefkaart Crouwel 60 cent: 
De nieuwe briefkaarten van 60 cent heb
ben een ingedrukte zegel van het type-
Crouwel, in plaats van de tot dusver ge
bruikelijke Beatrixzegel. De kleur is bleek-
okergeel met groengeel. De kaarten zijn 
gedrukt in rasterdiepdruk met een gegra
veerd raster waarvan niet veel meer valt te 
zeggen dan dat het een hoek van zestig 
graden maakt. De drukrichting is R. 
Naast de ingedrukte zegel staat een 
brede fosforbalk. 
De briefkaarten komen 4 maal 5 keer voor 
op een drukvel. Op de linkerdrukvelrand 
staat naast rij 3 bovenaan een schuine 
groengele registerbalk met daaronder 
twee verticale balken: groengeel en oker-
geel. Op de rechterdrukvelrand zien we 
nog een deel van dezelfde registerbalken 
(de schuine versie). 
Het modelvel werd op 25 april 1991 voor 
akkoord getekend. De kartonrichting is 
<—>, de kartondikte 0.15 mm. 

Adreswijzigingskaart 60 cent: 
Ook bij de verhuiskaart zijn er opmerke
lijke veranderingen. In plaats van de tot nu 

toe meestal gebruikelijke Crouwel-teke-
ning is gekozen voor een geheel nieuw 
ontwerp: een verhuisdoos met een verti
cale pseudo-ribbel in bruin op de voor
kant, een rode tekst op de achterkant van 
de kaart en verder nog het een en ander in 
zwart. 
Er is gebruik gemaakt van driekleuren ras
terdiepdruk. De cilinders zijn gegraveerd: 
zwart zeer fijn gerasterd, rood fijn en bruin 
grof onder hoeken van -60/60 graden. De 
drukrichting is R. 
Het modelvel (drukvel) beslaat 4 maal 5 
kaarten en is op 11 april 1991 voor ak
koord getekend. In de vier hoeken staan 
paskruizen. Op de linkervelrand naast rij 3 
staat een aantal verticale registerbalken: 
zwartgrijs, rood, bruin en rood, gevolgd 
door een schuine rode balk. Op de onder-
velrand onder de kolommen 3 en 4 staat 
een bruine en rode zevendelige horizon
tale balk met kleuren die van links naar 
rechts lichter worden. Naast het inge
drukte zegelbeeld staat een zes millimeter 
brede fosforbalk. 
De kartonrichting is«—», de dikte 0.15 
mm. 

Luctitpostblad 1.10 G.: 
Het nieuwe luchtpostblad heeft qua teke
ning niets nieuws te bieden; alleen de 
waardeaanduiding is gewijzigd in 1.10 G. 
De druktechniek is ook niet echt anders, 
want bij het luchtpostblad van 1.00 G. 
werd immers al gebruik gemaakt van ge
graveerde cilinders - zij het dat deze cilin
ders nog niet door Joh. Enschedé zelf 
werden vervaardigd. 
De luchtpostbladen zijn in driekleuren ras
terdiepdruk op de Goebel-pers gedrukt en 
wel in de kleuren magenta, geel en blauw. 
Links van het vliegtuigje staat een 4.8 mm 
brede fosforbalk. 
Het drukvel beslaat vier luchtpostbladen, 
twee aan twee geplaatst {tête-bêcheop-
stelling). De bladen met de nummers 1 en 
2 (deze nummers zijn alleen op het druk
vel te vinden; ze staan in de hoeken die 
weggestanst worden) zijn kopstaand ge
plaatst, de bladen met nummers 3 en 4 
rechtop. 
De drukrichting is O voor de nummers 3 
en 4 en B voor de nummers 1 en 2. 
In de vier hoeken van het drukvel staan 
paskruizen, en ook halverwege de linker
en rechterrand en in het midden van het 
vel, tussen de vier bladen. Richtlijnen zijn 
te vinden in de velranden ter hoogte van 
de vouwranden. 
Bovenaan tussen blad 1 en 2 staat een 
zevendelige verticale balk die van onder 
naar boven donkerder wordt. De kleur van 
de balk is grijs: een combinatie van geel, 
magenta en blauw. Onderaan tussen de 
bladen 3 en 4 staat een schuine magenta 
balk, gevolgd door horizontale balken in 
magenta, geel, magenta en blauw (van 
boven naar beneden). 
Op de snijrand onderaan, tussen de bla
den 3 en 4, staat een aantal horizontale 
blauwe lijntjes. 
De rastermaat van de gele drukgang is 
niet vast te stellen, het blauw is zeer fijn 
(hoek: -45/45 graden) en het magenta wat 
grover: 10/6 rasterpunten horizontaal/ver
ticaal per millimeter, geplaatst in hoeken 
van -60/60 graden. Het modelvel werd op 
7 april 1991 voor akkoord getekend. 
De papierrichting is t . de papierdikte is 
0.06 mm. 
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Drs. C Quirijns 
Te koop gevraagd: 

Tevens te koop: 

ÖJCtHÊ rWkMEl 

/ 

r<^ak>>Mr, 

Sardinië 2x No. 9 op brief 
luxe kwaliteit 

Collecties, partijen, engros, 1 e emissie wereldcollecties - West-Europa, 
Engelse koloniën, U.S.A. Momenteel topprijzen voor Nederland en België, 
speciaal voor de oorlog zonder plakker. 
Cpl. collectie NL cat. ƒ 19.000,-gebr. en ongebr ƒ 4.750,--

NL cat. ƒ 8.000,-1 e kW.+ 
ƒ 4.000,-2e kW. 
inclusief luxe no. 80 ƒ 2.750,— 
NL collectie 1 x no. 101 
na 1945 gebr. en ongebruikt, 
veel zonder plakker 
cat. ƒ 18.000,- ƒ 5.000,-
Nederlandse koloniën waarbij Suriname 
Curagao op 4 zegels na compleet. 
Indië (veel niet gerekend), Nieuw-
Guinea+Indonesië niet gerekend 
Cat. ƒ 21.000,-++ ƒ7.250,-
(iets moois) 
Oostenrijk 1900-1965 waarbij WIPA, 
Dolf us, veel postf ris ƒ 5.000,-
Idem waarin jubileum 1910 
zonder plakker ƒ4.250,-
Prijzen inclusief B.T.W. 

Lire 32.000.000, - f 12.500, -

Drs. C Quirijns 
(REEDS 40 JAAR PHILATELIST) 

Weerdestein 52 1083 GC Amsterdam 
Tel. 020-6420512 Tel. auto 06-52866804 

Fax 020-6421727 
Wij zouden voor deze collecties 15% minder betalen. 
Alles wordt bij 1 e klas referenties, op zicht gestuurd!! 

YMiLOKVEN^ 
Buitenhaven 5, 5211 TP 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073-122033 
Telefax 073-136739 

Op 14 september a.s. Iiouden wij onze 20e veiling, waarin opgenomen vele, 
geheel intact gelaten verzamelingen van o.a. 
NEDERLAND - O.G.D. - BELGIË - DUITSLAND - FRANKRIJK - SKANDINAVIË - etc, 
mooie MOTIEFVERZAMELINGEN, alsmede het Ie gedeelte van een uitgebreide 
HANDELSVOORRAAD. 

Door overmaking van / 15,- (giro 4600298) ontvangt u onze 
goed verzorgde, en rijk geïllustreerde catalogi. 

Kijkdagen op ons geheel vernieuwde kantoor na telefonische 
afspraak 073-122033 

/ 
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DruDub 

Samenstelling: 
Mr. A. van der Flier van WäS' 

Druktechniek. Over het onder
werp 'druktechniek' zijn dikke 
en dunne boeken volgeschre
ven. Als het nu volgende te 
summier is, kan worden verwe
zen naar het boek De Postzegel
makerij van Henk Haan (uit
gave: Enschedé Haarlem; ISBN 
90 70024 33 0). 
Als we het heel beknopt houden 
kunnen we drie technieken on
derscheiden: hoogdruk, 
diepdruk en vlakdruk. 
Hoogdruk is daarvan de oudste; 
Gutenberg en Laurens Janszoon 
Coster hielden zich er al mee 
bezig. Uit hout en later uit lood 
vervaardigde, uitstekende let
ters werden geïnkt waarna een 
afdruk op papier werd gemaakt. 
Voorbeelden van dergelijke let
ters vinden we op de Neder
landse emissie 'Delftse Bijbel' 
(NVPHnummer 1131), op een 
Europazegel van de Bondsrepu
bliek Duitsland (Michelnummer 
1175) en op vele andere postze
gels. 

Bij diepdruk steken de letters 
niet uit; in het metaal wordt 
met een burijn een tekening ge
grift. In die groeven komt 
inkt, waarna het op de plaat ge
legde papier de inkt overneemt. 
Bij deze methode komt meer 
inkt op het papier dan bij hoog
druk; diepdrukzegels zijn dan 
ook 'op het gevoel' te herken
nen: hun oppervlak is niet glad, 
de inktlijnen zijn duidelijk te 
voelen. De oudste zegels van 
Nederland (1852) en België 
(1849) werden in diepdruk ver
vaardigd. Een van de laatste in 
diepdruk vervaardigde Neder
landse zegels was het exem
plaar, gewijd aan de 'Unie van 
Utrecht' (1979, NVPHnummer 
1172). Een voorbeeld van de 
toepassing van diepdruk is te 
vinden op een zegel van Dene
marken, die werd uitgegeven 
toen daar de gangbare cijferze
gels vijftig jaar bestonden. 
Vlakdruk was oorspronkelijk 
steendruk: een steen werd zo
danig geprepareerd dat hij 

Duitse Bondsrepubliek, 1983; 
druklelters uit de begintijd op 
een Europazegel, gewijd aan 
'grote werken van de menselijke 
geest, met de nadruk op com
municatie'. 

I DANMARK 250 
Denemarken, 1983: vijftig jaar cij
ferzegels in diepdruk, gegraveerd 
zegelheeld met op de voorgrond een 
burijn. 

alleen op bepaalde plaatsen inkt 
opnam. Papier dat op deze steen 
werd gelegd nam de inkt dan 
over. Later kregen we de offset
druk, waarbij niet rechtstreeks 
van de plaat op het papier wordt 
gedrukt, maar een rubberdoek 
de inkt van de plaat naar het pa
pier overbrengt. Offset is mo
menteel één van de meest toe
gepaste drukprocédés. 
Druktoevalligheden. Een 
druktoevalligheid is iets anders 
dan een drukfout. Het kan ge
beuren dat er bij het drukken 
een haartje of ander 'vreemd' 
voorwerp op de pers komt. Ook 
kan er een luchtbelletje in de 
inkt zitten dat bij het drukken 
voor een vlekje zorgt. Komen 
drukfouten op z'n minst bij een 
deel van een oplage voor, druk
toevalligheden worden vaak 
maar op één zegel aangetroffen. 
Het zijn bijzonderheden die niet 
gecatalogiseerd worden. Het 
gaat dan ook eerder om een 
leuke aanvulling op een verza
meling, dan om zeldzaamhe
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den. Desondanks zijn ze niet zo 
vaak te vinden. 
Drukuitschot. Zelfs bij de 
meest nauwkeurige drukprocé
dés en zelfs bij de zorgvuldigste 
drukker gaat er wel eens iets 
niet (meteen) naar wens. De 
Produkten die daarvan het ge
volg zijn behoren te worden 
vernietigd, maar dat gebeurt 
niet altijd. Zo moeten de onge
tande zegels van ƒ 1.- (Juliana 
en profil) uit 1954 (NVPH-
nummer 637V) in feite worden 
beschouwd als illegaal in de 
handel gebracht drukuitschot. 
Vroeger werd er met dergelijk 
drukuitschot wat ruimhartiger 
omgesprongen. Zo zijn van de 
zegels van de Oostenrijks-Hon-
gaarse veldpost heel veel series 
in omloop die als drukuitschot 
moeten worden beschouwd, 
maar die door de verzamelaars 
toch worden geaccepteerd. 

r 

Drukuitschot: zegels van de Oos-
tenrijks-Hongaarse veldpost, onge-
tand en zonder waarde-aanduiding. 

Drukwerkzegels. Drukwerkze
gels zijn een al lang achterhaald 
begrip. Al onze frankeerzegels 
zijn immers zowel geldig voor 
drukwerk als voor brieven en 
pakjes. De Nederlandse emis
sie- 1869 was echter speciaal be
doeld voor de frankering van 
drukwerk. Bij het eeuwfeest 
van deze emissie, in 1969, werd 
tijdens de nationale postzegel
tentoonstelling Hagapost 1969 
dan ook veel aandacht aan deze 
emissie besteed. Zelfs de sluit-
zegel was er op geïnspireerd. 
De PTT maakt bij de behande-
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ling van de post geen onder
scheid meer tussen drukwerk en 
brieven, maar er zullen nog heel 
wat mensen zijn die zich de 
oude brievenbussen met afzon
derlijke kleppen voor 'brieven' 
en 'drukwerk' kunnen herinne
ren. 
Als we het over het 'fiscale' 
drukwerkzegel hebben praten 
we over iets geheel anders. Dat 
zegel bestaat uit een driehoekig 
stempel met daarin een vermel
ding van het te vorderen be
drag. De invordering ge
schiedde door de postbesteller, 
waardoor we te maken hebben 
met een zijtak van de filatelie. 
Over deze - zeldzame - stem
pels is uitvoerig geschreven in 
'Philatelie' van maart 1989 (pa
gina 152 tot en met 157). 
Dubbeldruk. Het kan gebeuren 
dat - bijvoorbeeld door een ha
pering in het mechaniek dat de 
bedrukte vellen onder de pers 
weghaalt - een zegelbeeld dub
bel gedrukt wordt. Ook hier 
gaat het weer om drukuitschot 
(zie aldaar) dat behoort te wor
den vernietigd. Toch slippen er 
wel eens dubbeldrukken door, 
die dan door de verzamelaars 
gekoesterd worden. Ik herinner 
me een Zwitser die me opmerk
zaam maakte op een dubbeldruk 
van de zegel van 2.- f. (Yvert-
nummer 366). In mijn Michel-
catalogus uit 1957 wordt deze 
dubbeldruk nog vermeld, maar 
in de huidige editie (die veel 
minder bijzonderheden bevat) is 
de zegel niet meer te vinden. De 
oplage zou 35.000 stuks hebben 
bedragen - daar is dus wel even 
iets mis gegaan... 
p » i i < 1111»» 

Nederland, 1977: 'Delftse Bijbel'-zegel met onder meer de loden letters 'b' 
en 'a', die - omdat ze 'gespiegeld' werden gesneden - op 'd' en 'B' 
(afkorting voor Delftse bijbel) lijken 

Een Nederlandse drukwerkzegel uit 
1869, de beroemde 'zwarte één 
cent'. 

Opper-Silezie, 1920: dubbele op
druk: eenmaal normaal en eenmaal 
kopstaand: dat hier sprake is van 
'filatelislische invloed' is wel dui
delijk 

Dubbele opdruk. Onder het 
begrip 'dubbele opdruk' kunnen 
verschillende dingen worden 
verstaan: 
a. Dezelfde opdruk wordt door 
technische (of filatelistische) 
omstandigheden tweemaal aan-
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gebracht (of misschien wel 
meermalen). 
h. Een al overdrukt zegel wordt 
door een nieuwe opdruk weer 
tot iets anders omgewerkt. Ook 
dit kan herhaald worden. 
Voorbeelden van categorie a. 
vinden we bij de hulpuitgiften 
van Curasao en Suriname, die 
meestal plaatselijk werden 
overdrukt. Een ware zondvloed 
van overdrukken in alle denk
bare combinaties vinden we in 
1920 in OpperSilezië. Daar 
was 'filatelistische inspiratie' 
zonder twijfel de oorzaak. 
Van categorie b. vinden we een 
mooi voorbeeld in eigen land: 
de NVPHnummers 132 en 
133. Zegels van 3 en IT/i cent 
werden overdrukt tot 'dienstze
gels'; ze werden echter nooit als 
zodanig uitgegeven. Men heeft 
ze toen opnieuw van een opdruk 
voorzien en ze als gewone fran
keerzegels van 10 cent en 1 gul
den opgebruikt. 

de Polen zelf weer overdrukt 
met Poczta Polska, waardoor 
het Poolse zegels werden. En de 
Franse zegels, van een opdruk 
voorzien voor gebruik in het 
Memelgebied, werden in ver
band met de inflatie 'gerevalori
seerd', waarbij 40 pfennig werd 
overdrukt tot 40 mark. 

Nederland. 1923 (links): dubbele 
opdruk: de eerste opdruk ver
anderde de zegel in een 'dienstze
gel'. de tweede maakte er weer een 
gewone frankeerzegel (met een an
dere waarde) van. Polen. 1918119 
(rechts): deze van oorsprong Duitse 
zegel werd in 1916117 overdrukt 
voor gebruik in het 'GeneralGou
vernement Warschau' en daarna, m 
1918/19, voor het zelfstandige Po
len (lokale opdruk). 

In het laatste geval was zuinig
heid de drijfveer, maar er kun
nen ook politieke of monetaire 
factoren in het spel zijn. Zo 
werden de Duitse Germaniaze
gels die aanvankelijk waren 
overdrukt met de tekst Gen.
Gouv. Warschau (voor gebruik 
in het in de Eerste Wereldoor
log bezette Polen) in 1918 door 
m i m > w n w » i i m i m i i 

Memel. 1923: opdrukzegel met een 
oorspronkelijke waardeaanduiding 
in Pfennige, die ten gevolge van de 
inflatie in marken moest worden 
veranderd. 

Duitsland. 1948: 'Gehouwen'zegel 
van 5 DM met dubbele (horizon
tale) lijntanding. 

Dubbele tanding. Net als een 
drukpers kan ook een perforeer
machine wel eens een slag te 
veel maken. Bij kamtanding 
krijgen we dan de zogenoemde 
'diamanttanding' (zie aldaar), 
bij lijntanding komen twee rijen 
tandinggaatjes dicht naast el
kaar te staan of loopt de tanding 
wel eens midden door de ze
gels. 
We moeten hier een waarschu
wend geluid laten horen: aan 
het loket worden de rolzegels 
afgescheurd langs een gekarteld 
stripje metaal. Soms lijkt het 
dan of er van dubbele tanding 
sprake is. Bij de afgebeelde ze

Nederlandse frankeerzegel met bo
ven de tanding 'schijnperforatie'. 
ontstaan door het afrolapparaat 
aan het loket. 

gel is de bovenste rij 'tanden' 
het is overigens heel netjes ge
daan  afkomstig van het loket
apparaat, de onderste rij is door 
de drukker aangebracht. Dit is 
dus geen dubbele tanding; er 
valt geen bijzondere waarde aan 
toe te kennen. 
Dubbelringstempels. Bij de 

overgang van de 'kleinrond'
naar de 'grootrond'stempels 
werden in 1894 korte tijd proe
ven genomen met zogenaamde 
'dubbelringstempels'. Voor zo
ver bekend werden ze slechts 
gebruikt in Amsterdam, Gouda, 
'sGravenhage en Maassluis. 
Ze zijn dus  zoals de NVPH
catalogus zegt  schaars tot 
zeldzaam, hetgeen niet verhin
dert dat ze soms 'gewoon' in 
een rondzending te vinden zijn. 
Duitse Dienstpost. In de 
Tweede Wereldoorlog werd in 
vele bezette gebieden door de 
Duitsers een eigen Dienstpost 
ingesteld. In Nederland en 
Noorwegen functioneerde deze 
geheel naast de gewoon door
werkende nationale posterijen. 
Voor zover de brieven niet 
'portvrij' waren moesten ze met 
Duitse postzegels worden ge
frankeerd. Gelegenheidszegels 
werden soms op speciale vellet
jes als 'souvenir' verkocht, in 
feite een vorm van 'propa
ganda'. Want van een 'geza
menlijke viering' van de Dag 
van de Arbeid door Nederland 
en Duitsland was op 1 mei 1942 
toch echt geen sprake. 

E 
Eendagsvliegen. Een heel en
kele keer komt het voor dat een 
zegel echt maar een (gedeelte 
van een) dag aan het loket te 
verkrijgen is. In België of Ne
derland is dat voor zover be
kend nooit gebeurd, maar wel 
in 1945 in OostDuitsland. In 
OostSaksen (Ober Post Direk
tion Dresden) werd op 23 juni 
1945 voor het eerst na de oorlog 
weer een postzegel uitgegeven. 
De zegel droeg bovenin het in
schrift POST in Latijnse letters 
en onderin flOYTA in cyrilli
sche letters. De Russische be
zetters maakten er bezwaar te
gen en de verkoop werd nog de
zelfde dag beëindigd. Michel 
vermeldt de zegel bij Sovjet
zone (nummer 41), Yvert ver
meldt deze regionale uitgaven 
nog steeds niet  ook al zijn ze 
postaal gezien volkomen in 
orde. 

PiW 

* 

/. 1/tat 1942 

' 12JBeutwitaWgitiQ ■ 

GroszDeutschland und die Niederlande 
feiern den Tag der Arbeit 

Duitse Dienstpost Den Haag: souvenirvelletje voor de 'Dag van de Arbeid 
1942'. 
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1919 RiETDUK 1991 
POSTZEGELVEILINGEN 

VEILING 3 5 5 
11-12-(13) november 

Wordt groot èn interessant. 
In het begin van nieuw een postzegelseizoen worden vaak zéér goede 
prijzen gerealiseerd. .̂ uik 10-09-1991 

U kunt hiervan profiteren door voor deze veiling^^materiaal in te leveren. 

Bij vroegtijdig inleveren is een renteloos voorschot tot 60% van de 
taxatiewaarde mogelijk. 

Bovendien krijgt u een betrouwbare indicatie van de opbrengst, voordat 
u een beslissing neemt. 

Bel voor gratis advies of meer informatie vrijblijvend: 

070-3647957 
Wij zijn er immersyf voor ü! 

R I E T D IJ K 
POSTZEGELVEILINGEN B.V. 

Londen fjüfrl 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) ld\\\ 
2514 GC Den Haag, Tel. 070-3647957, Fax 070-3632893 ^ 1 1 ^ 
Internationale kwaliteitsveilingen sinds 1919 
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NIET COLUMBUS, MAAR U, KUNT ONTDEKKEN, WAT WIJ 
U KUNT RUSTIG V O O R A F K I J K E N In o n z e e i g e n K A N T O O R R U I M T E 

ELKE 4 WEKEN EEN OPENBARE VEIL ING / ELKE 6 WEKEN EEN SCHRIFTEL IJKE VEILING 
INZENDINGEN KUNNEN DAGEL IJKS WORDEN AANGENOMEN _ VLOTTE AFREKENING 
P O S T B U S 3 0 2 9 5 6 8 0 3 A G A R N H E M K E I Z E R S H O F 17 6 8 3 4 DG A R N H E M 

ESKUNDIGë 
TAXATIE 

POSTZEGEL EN MUNTENCOLLECTIES 
ROKIN60 AMSTERDAM 

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 
0 2 0 - 6 2 3 0 2 6 1 / 6 2 4 2 3 8 0 

E miimmi 
POSTZEGEI^ EN MUNTVEIUffG 

zy veiling 
op zaterdag 

21 SEPT. 1991 TE ALKMAAR 
Kijkdagen in 

AMSTERDAM - CASTRICUM - ALKMAAR 

* Kleinrondstempels 
* Eerste emissie 
* Losse kavels Nederland 
* Losse kavels buitenland 
* Restanten 

G R A T I S 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 

Tel. 0 2 0 - 6 7 1 2 9 1 4 

1^ 

Met blijdschap geef ik u kennis... 
Dat klinkt afgezaagd. Het lijkt wel op een geboortekaartje. Ik wil eigenlijk alléén maar meedelen dat mijn 
eerste schriftelijke pOS tStuk ken veilin a echt in aantocht is. René Hillesum Filatelie organiseert op 
zondag 8 september 1991 de eerste " S h e r a t O f l & P e G l " veiling van poststukken en postgeschiedenis. 
Deze veiling wordt gelijktijdig gehouden met de eerste lustrum-veiling van de u wel bekende schriftelijke 
fiiatelistische literatuurveiling "BOEKENLAND". Met ruim 1500 kavels een niet te missen lustrumviering, 
met enkele Nederlandse en Internationale hoogstandjes. 

" ^ Kijkdagen in eigen kijkzaal: 4/9 van 17.00-22.00; 7/9 van 10.00-18.00; 8/9 van 09.00-15.30. 

Catalogus: René Hillesum Filatelie, Postbus 337, 2800 AH Gouda. (Muidenweg 5, bedrijvenpark "Goudse 
Poort", geen winkel). KvK Gouda: 36092. Tel: 01820 - 7 20 30; Fax: 01820 - 7 20 70. 

^ FILATELIE "DE BOEIER" 4 ^ 
KWALITEIT TEGEN AANTREKKELIJKE PRIJZEN 
NEDERLAND ZWITSERLAND ENGELAND 
Postfris (zonder plakker) en gestempeld, geen tdc's. Prijslijsten gratis op aanvraag 
KLIPPER 75 2991 KL BARENDRECHT 
TELEFOON 19 00-22 30 EN IN HET WEEKEND 01806-19743 Geen winkel, 
POSTGIRO 2718493 ABN 50 50 44 978 bezoek alleen na afspraak 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
1 o X per jaar vervaardigen wij lijsten waann we de in de afgelopen penode 
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: 
PZH 'SCHOMING' , Postbus 299,3770 AG Barneveld 
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PTT Post stempelt 
met vreemde vlag 

l̂ 'l 

Otnafietsen, groene zeep, scharreleieren  soms blijkt dat er in onze moderne 
maatschappij nog plaats is voor artikelen of methoden die we al bijna hadden 
afgeschreven. De heer F.S.J.G. Hermse uit Sittard laat zien dat dit ook opgaat voor 
de wijze waarop PTT Post bepaalde poststukken afstempelt. 

Geschiedenis 
De eerste postzegels, de beroemde 
Penny Blacks, werden destijds  het is in
middels al weer anderhalve eeuw geleden 
 vernietigd met behulp van de zoge
naamde MaltezerKruisstempels (afbeel
ding 1). In deze stempels was noch de 
plaatsnaam noch de datum aangebracht: 
men noemt ze wel 'stomme' stempels. Ze 
werden uitsluitend als vernietigingsstem
pels voor de postzegels gebruikt. 
Omdat men toch graag aan de stempelaf
druk wilde kunnen zien waar de brief ge
stempeld was, werden in 1844 nummer
stempels ingevoerd. Voor Engeland en 
Wales waren deze stempels ovaal (af
beelding 2), voor Schotland rechthoekig 
(afbeelding 3) en voor Ierland ruitvormig. 
Omdat bekend was welke nummers in 
welke plaatsen werden gebruikt, was het 

((177)1 

5 Engels duplexstempel (gecombineerd vernietigings
en vertrekstempel) 

zogenaamde double of duplexstempels 
(afbeelding 5). Om de toenemende 
stroom aan poststukken te kunnen ver
werken zocht men ook naar methoden om 
het stempelen te automatiseren. Pierson 
Hill, de zoon van de beroemde Sir Row
land, bedacht de parallel en pivotmachi
nes: in feite niet meer dan een duplex
stempel bevestigd aan een hefboom, 
waarmee de stukken weliswaar nog 
steeds handmatig, maar wel sneller kon
den worden gestempeld. In Dublin werd in 
1868 een pivotmachine in gebruik geno
men (afbeelding 6). De naar Pierson Hill 

1 MaltezerKruisstempel (GrootBrittannie),2 Ovaal 
stempel (Engeland en Wales) met nummer 177 

Ê163Ê .xö.;: 
♦ « • 

♦ ♦ 
3 Rechthoekig stempel (Schotland) met nummer 163, 
4 Nederlands nummerstempel ('puntstempel', Am
sterdam) 

mogelijk om de plaats van afstempeling 
van een poststuk vast te stellen. 
Eenzelfde systeem werd later ook in an
dere landen toegepast, bijvoorbeeld in 
Nederland vanaf 1869: de zogenaamde 
puntstempels (afbeelding 4). Behalve ver
nietigingsstempels werden vaak ook nog 
vertrek, doorgangs en aankomststem
pels op de poststukken afgedrukt. Dit tot 
grote vreugde van de hedendaagse post
historici: aangezien in deze stempels over 
het algemeen plaats en datum vermeld 
werden, kan men met behulp hiervan de 
route en tijd van overkomst van een brief 
vaststellen. 

6. stempel van een zogenoemde pivotmachine 
genoemde machine die men in 1857 in 
Londen gebruikte kon met de voet en met 
stoom worden aangedreven. Helaas wer
den hiermee niet alleen de zegels maar 
dikwijls ook de poststukken vernietigd, zo
dat de machine spoedig buiten gebruik 
werd gesteld. Hetzelfde lot trof de ma
chine van J.G. Azemar, die weliswaar 
49.000 poststukken per uur deed, maar 
meer dan tien procent van de stukken on
gestempeld liet doorglippen. 

Het voert binnen het bestek van dit artikel 
te ver om alle stempelmachines te behan
delen die in de loop van de tijd werden 
uitgevonden. Een uitzondering moet wor

i 

: ^ i " 

f, 
7. De machine a obliterervan Daguin  afgebeeld op 
een Franse postzegel uit 1985  was honderd jaar na 
zijn ingebruikneming nog volop in de weer, zoals uit 
deze afstempeling blijkt 

den gemaakt voor de machine van Eu
gene Daguin, die in 1883 in Frankrijk in 
gebruik werd genomen. Dit vernuftige ap
paraat is afgebeeld op een zegel die ter 
gelegenheid van de Dag van de Postzegel 
in 1985 in Frankrijk werd uitgegeven. In 
het Musée d'histoire des PTT en Alsace in 
Riquewihr bestond gedurende het gehele 
jaar 1985 de mogelijkheid poststukken 
met de oorspronkelijke machine te laten 
stempelen (afbeelding 7). 

IVIachines in de 
Nederlandse EKP'en 
In de Expeditieknooppunten (EKP'en) en 
Voorsorteercentra van PTT Post worden 
tegenwoordig machines gebruikt van de 
fabrikaten Flier, Klüssendorf en Universal. 
Dit zijn apparaten waarin de poststukken 
met grote snelheid langs een roterende 
stempelkop worden gevoerd, waarin zich 
de stok en de vlag van het stempel bevin
den. De te stempelen post moet bij deze 
machines worden opgezet of gekopt. De 
zegels op de stukken moeten zich name

Oprukkende 
automatisering 
Al spoedig kwam men in GrootBrittannië 
op het idee het vernietigingsstempel met 
het vertrekstempel te combineren in de 

8 Artist impression van een zogenaamde Sosma, de machine kan bijna veertigduizend poststukken per uur 
verwerken 
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lijk allemaal in dezelfde positie bevinden: 
links beneden vanuit de toeschouwer ge
zien. De genoemde machines kunnen 
zes- tot achtduizend poststukken per uur 
verwerken. 
Geheel anders is het gesteld met de zoge
naamde Sosma's (Schift-, Opzet en Stem-
pelMAchines). Deze machines, die een 
capaciteit van 37.000 poststukken per uur 
hebben, bestaan uit een roterende trom
mel, een culler en de zogenaamde NEC-
facer(afbeelding 8). Het schiften van de 
post gebeurt in de culler, waarin zich een 
groot aantal sleuven bevindt. Te dikke en 
te grote stukken (hoger dan 164 mm) wor
den in de trommel verwijderd en gaan 
naar de handverwerking. Vervolgens ge
beurt in de facerwaX in de kleine machines 
met de hand geschiedt: de stukken wor
den in een systeem van rubber transport
banden opgezet. Hierbij wordt gebruik ge
maakt van de fosforescerende eigen
schappen van de zegels en de fosforbal-
ken op de postwaardestukken. Tenslotte 
worden de stukken langs één van de twee 
aanwezige stempelkoppen gevoerd. Ge
woonlijk worden in deze stempelkoppen 
dienstvlaggen gebruikt (zoals Postcode 
gewoon even doen), maar dikwijls worden 
er ook bijzondere stempelvlaggen ge
voerd (afbeelding 10). 

9. Vlagstempel Jeugdolympiade Geleen, de goede 
kwaliteit van dit stempel is verklaarbaar: de vlag werd 
in een Universal-machine geplaatst (zie de uitstulping 
rechts aan de stok van het stempel) 

Het gebruik van deze bijzondere stempel
vlaggen wordt door PTT aangekondigd in 
de publikaties Loket Aktueel en Stempel-
nieuws. Ook in de rubriek 'Stempels' in het 
maandblad 'Philatelie' zijn ze te vinden. 
Voor stempelverzamelaars bestaat de 
mogelijkheid om poststukken ter stempe
ling in te sturen naar het betreffende post
kantoor. De namen, adressen en postco
des van de kantoren zijn vermeld in voor
noemde periodieken. 
Minder bekend is wellicht dat de adressen 
van alle postkantoren en agentschappen 
in Nederland te vinden zijn in het eerste 
(dikke) deel van het Postcodeboek. 

PTT zorgt voor een 
mooie stempelafdruk 
De laatste jaren bleek steeds weer dat de 
verzamelaars niet tevreden waren over de 
kwaliteit van de afstempeling. Dit kwam 

met name door de slechte beïnkting van 
de stempels. Het is te begrijpen dat het bij 
een machine die bedoeld is om 'produktie' 
te maken, niet gemakkelijk is om aan de 
kwaliteitseisen voor een individueel post
stuk te voldoen. Schrandere PTT-mede-
werkers vonden een oplossing voor dit 
probleem. In de stille uren (overdag zijn de 
Sosma's meestal niet in gebruik) werd de 
desbetreffende stempelvlag uit de ma
chine gehaald en in een Universal ma
chine gemonteerd. De vlaggen van de 
Sosma passen namelijk ook in de Univer
sal-machines, echter niet\n de Klüssen-
dorf-apparaten. Deze speciale service 
werd ontdekt doordat in de bewuste Uni
versal-machine normaal een golflijntjes-
vlag wordt toegepast. Deze wordt met 
name gebruikt voor het stempelen van 
rouwbrieven, omdat een vlagtekst daarbij 
ongewenst wordt geacht. Een poststuk 
dat door een Universal-machine is ge
stempeld is dikwijls te herkennen aan de 

m ,.::r 

Handstempeling 
met machinestempel 
Begin 1990 doken er bij het EKP-Sittard 
vlagstempels op die te mooi waren om 
waar te zijn. Omdat men de handelingen 
met de Universal-machine blijkbaar te be
werkelijk vond, liet men door de Heerlense 
firma Swakhoven een toestel maken, 
waarmee de stukken handmatig kunnen 
worden gestempeld. Het toestel (afbeel
ding 11) bestaat uit een plateau met twee 
instelbare aanslagen (A en D), waarmee 
het te stempelen poststuk enigszins kan 
worden gefixeerd. Aan een asje met daar
aan een zwengeltje wordt de stempelkop 
uit de Sosma bevestigd (B). Naast deze 
kop bevindt zich een roterend stempelkus-
sentje (C). Dit kussentje wordt vooraf van 
de juiste hoeveelheid inkt voorzien, zodat 
over-, respectievelijk onderbeïnkting wordt 
vermeden. Door aan het zwengeltje te 
draaien wordt het poststuk van een keurig 
stempel voorzien (afbeelding 12). Verge
lijk dit maar eens met hetzelfde stempel 
van de Sosma (afbeelding 13). Door het 
schuiven met de aanslagen a en b kan het 
stempel heel exact worden aangebracht. 

10. Dezelfde vlag als bij 9 , maar nu van veel mindere 
kwaliteit; dit stempel werd door een 'gewone' Sosma 
geplaatst 

kleine uitstulping aan de rechterkant van 
de stok van het vlagstempel (afbeelding 
9). Naast deze 'speciale' afstempeling 
kwam dezelfde vlag uiteraard ook voor in 
het stempel van een van de Sosma's (af
beelding 10). Deze afdruk is zoals te ver
wachten valt veel minder fraai. 

12. Dankzij de zorgvuldige wijze van inkten en stem
pelen ziet dit in Sittard gebruikte vlagstempel er pnma 
uit 

11 Sinds begin 1990 maakt het EKP in Sittard gebruik van een toestel waarmee poststukken handmatig worden 
afgestempeld, in het artikel worden de diverse onderdelen verklaard 
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13. Nogmaals de Groningen 950-vlag, ditmaal op or
thodoxe wijze geplaatst; het verschil in stempelkwali-
teit spreekt boekdelen 

op een plaats die bij de Sosma niet moge
lijk is (afbeelding 14). 
Volgens een mededeling van de bekende 
deskundige op het gebied van de post-
automatisering Jos Stroom wordt deze 
manier van stempelen ook toegepast bij 
andere EKP'en, onder andere die in Am
sterdam, Rotterdam en Zwolle. De stuk
ken die voor en tijdens de gebruiksperiode 

ynitei 
É. 

van een vlagstempel worden ingezonden, 
worden bewaard tot het einde van de pe
riode. Vervolgens wordt de vlag uit de 
Sosma gehaald en in het handtoestel ge
monteerd. Hierna worden de stukken ge
stempeld met de datum van de eerste dag 
van gebruik van het betreffende stempel. 
De poststukken worden dus geantida
teerd. Dit kan leiden tot de afstempeling 
van een zegel of postwaardestuk vóór de 
eerste dag van uitgifte (afbeelding 15; de 

eerste dag van uitgifte van dit luchtpost
blad was 22 mei 1990). Ook van de zegel 
'Alarmnummer 06-11' (eerste dag 9 okto
ber 1990) is een vroege datum van ge
bruik bekend. 
Om de stempelverzamelaars te gerieven 
is PTT Post dus teruggekeerd naar een 
Stempelmethode die honderd jaar geleden 
niet zou hebben misstaan: l'Histoire se ré-
pète! 
F.S.J.G. Hermse, Sittard 

14 (links). Niet alleen is de kwaliteit van de handmatig aangebrachte stempels beter, ook de plaats waar het stempel wordt geplaatst kan optimaal worden bepaald; bij de 
traditionele Sosma-apparatuur is dergelijk 'maatwerk' met mogelijk. 15 (rechts). Dat de nieuwe Stempelmethode kan leiden tot antidatenng blijkt uit dit voorbeeld: het nieuwe 
luchtpostblad (eerste dag van uitgifte 22 mei 1990) kreeg een stempel met de datum 21 mei 1990 (eerste dag van gebruik van het stempel 1990 Jaar van de Alfabetisering) 

46. ATM-Telekarten-Auktion 
über uns: Wir führen alle 6 Wochen eine Spezial ATM/Telefon
karten-Auktion mit lausenden von Losen durch. Über 90% aller 
Lose sind Fremdeinlieferungen. Ausrufpreise in DM +7% Pro-
vion. Ferner liegt jedem Katalog eine Kommissionswarenliste 
mit besonders günstigen Preisen bei. Neue Interessenten erhal
ten den Katalog gegen eine Schutzgebühr von 5 Gulden in 
Briefmarken, die bei Teilnahme erstattet wird. 

p t t post 

ATM-PHILATELIE 
Inh. Hans-Dieter Giel 
10, Avenue du Vossegat 
B-1180 Brüssel 
Mitglied BDPh und KAT 

STAMPINVEST 
uw «EUROPA» leverancier 

Wij kunnen u uit voorraad leveren: (enkel) POSTFRIS** 
1. C.E.P.T. per jaar of per reeks of per boek, per album of volledige 
collectie. - 2. C.E.P.T. blokken en velletjes. - 3. C.E.P.T. boekjes, 
rolzegels, gutter pairs. 4. C.E.P.T. kaarten, luxe kaarten en vignet
ten. 5. Voor- en Meelopers, ook getande en ongetande reeksen en 
blokken van WEST & OOST-EUROPA. - 6. Euro-Afrique. - 7. Anti-
Europa (Exil Regierung). 8. Thema Europa uit gans de wereld. - 9. 
Local British Channel Isles Europa stamps. - 10. ALSOOK ALLE 
NIEUWIGHEDEN EUROPA. 
Wat u nergens vindt vraag het aan ons. Vraag uw manco-lijst aan. 

STAMP INVEST NV 
W i e g s t r a a t 1 1 bus 11 — B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( B e l g i ë ) 

Wi j z i jn ook Icoper v a n « E u r o p a » 
Contacteer ons voor een afspraak of voor inlichtingen: 

per ® 09/3232318840 (3 I.) - per FAX: 09/3232313258 

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen, engros, kilowaar en bundelwaar. 
Goede prijs en snelle en korrekte afwikkeling! 

i^l AANGEBODEN: landen en motiefsamenstellingen 
voor wederverkoper. VRAAGT LUST AANI 

yan(lenEyndeb.v. 
al 50 jaar het vertrouwde adres. 

Julianaparklaan 1, 3553 HK Utrecht 
Tel. 030-437212 / Fax 030-431151 

VERZAMELT U AL DE POSTZEGELS VAN 

I S R A E L ? 
Voor inlichtingen: 
Israel Filatelistlsch Agentschap voor de Benelux, 
Postbus 11 - 4255 ZG Nieuwendijk NB. Tel. 01834-2254. 
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^ Internationale 

POSTZEGEL
VEILING 

In de zalen van "Motel Eindhoven" 
Aalsterweg 322 - Eindhoven - tel. 040-116033 

ZATERDAG 
21 SEPTEMBER 

Bezichtiging v.a. 8.30 uur 

Aanvang veiling 9.30 uur 

Er worden ca. 5000 kavels 
geveild w.o.: 

VERZAMELINGEN 

NEDERLAND 

EN BUITENLAND. 

LOSSE NR'S EN SERIES 

NEDERLAND EN BUITENLAND. 

Kijkdagen ten Kantore 
ZATERDAG 14 SEPTEMBER 

t/m 
DONDERDAG 19 SEPTEMBER 

Bel of schrijf 
voor de uitgebreide veilingkatalogus. 

Deze wordt U gratis toegestuurd. 

I 1 m b u r g s e 
POSTZEGEL 
8civ1UNTEN 

EINDHOVEN 
Veilinghuis — 

LIMBURGSE POSTZEGEL- & MUNTENVEILING 
Postbus 3071 5930 AB legalen 
Spoorstraat3a 5931PRTegelen 

Telefoon 077-737171 (ook's avonds) ^ 

1 1«̂= KLAS K I L O W A A R I 
1 G R O O T F O R M A A T Z E G E L S : al met 1991 uitgaven | 
1 GEBIED 
1 1 WEST-EUROPA, grote variatie, met HW's 

2 FINLAND, zeer nieuw 
3 ZWEDEN, met HW's 
4 NOORWEGEN, arote variatie en veel HW's 
5 NOORWEGEN, uitsluitend HW's. schitterend 
6 DENEMARKEN, leuk assortiment 

1 7 ZWITSERLAND met toeslaa en HW 
8 IJSLAND, arote variatie, veel HW's 

1 9 IJSLAND PTT-1991 (postverzeaeld) 
10 IERLAND uitsluitend OD reserverino 
11 ENGELAND, zonder kerst, met HW's 
12 KANAALEILANDEN, iets Aldemev/Man 

1 13 BELGIË, grote variatie, ook ouder materiaal 
14 WEST-DUITSLAND, met toeslaa 

1 15 WEST-DUITSLAND, uitsluitend toeslaa 
16 D D R met Deutsche Post 

1 17 LUXEMBURG, met HW's en arote variatie 
18 OOSTENRIJK, arote sortermo 

1 19 AUSTRALIË, veel nieuw 
M I S S I E V W E A . A R : 
20 FINLAND, groot assortiment 
21 DENEMARKEN, ook met hooe Kr-waarden 
22 NOORWEGEN, veel HW's 
23 ZWEDEN RABAT, veel series 
24 ENGELAND, met buitenland en HW's 
25 IERLAND, arote variatie (beoerkt leverbaar) 
26 WEST-DUITSLAND, met toeslag 
27 U S A . onuitgezocht 
28 AUSTRALIË, zeer nieuw en met HW's 
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De rol van de Russen 
op Spitsbergen/Svalbard 
In 1596, één jaar voor zijn dood, bezocht de bekende Neder
landse zeevaarder en cartograaf Willem Barentsz voor het 
eerst de eilandengroep Svalbard. Barentsz gaf de met landijs 
en gletsjers bedekte eilanden een naam die in onze oren heel 
wat vertrouwder klinkt: Spitsbergen. Over Spitsbergen/Sval
bard gaat de nu volgende bijdrage van de heer J.L. Jvangean 
uit Ermelo. 

Voordat ik inga op het hoofd
onderwerp van dit artikel  de 
rol van de Russen op Spitsber
gen/Svalbard  wil ik u eerst 
wat algemene informatie over 
de Svalbardarchipel geven. 
Svalbard is de naam van een 
eilandengroep in de Noorde
lijke Ijszee, ruim vierhonderd 
kilometer ten noorden van het 
vasteland van Noon/vegen. Be
halve Svalbard omvat de ar
chipel de eilanden Hopen, Be
reneiland en Jan Mayen. In to
taal beslaat Svalbard ruim 62 
duizend vierkante kilometer; 
het heeft ongeveer de grootte 
van de Benelux. Sinds 1925 
behoort Svalbard bij Noorwe
gen. 
De in de inleiding genoemde 
naam Spitsbergen werd in 
1925 gewijzigd in Svalbard 
('koele kusten'). Deze nieuwe 
naam was in feite heel oud: de 
IJslandse Vikingen, die het ge
bied in 1194 ontdekten, noem
den het al zo. Omdat er op 
Svalbard niets te roven viel 
keerden de Vikingen meteen 
weer huiswaarts. Daardoor 
komt de 'definitieve ontdek
king' op naam van de Neder
lander Willem Barentsz, die 
Svalbard in 1596 bezocht. Ba
rentsz noemde zijn ontdekking 
aanvankelijk 'Het Nieuwe 

^ / 
/ J 

1 f 

;(i 

r '^' ^ 
h^ Nordpolen "~———LI 

^ / / 
^^M~ 
f/l 

/ / 
L JAN/MAYC 

 i 
/ NORGE 

Wwv 
■ ^ ^ ^ \ ^ 

SH î̂ SVALBARD \ 

B|ornoya,\''' \ 

LAJ^^^ 
j \ \^ 

fV \ 
^^.^ UM^ 
■/ l ; f 

1 Dit kaartje toont de ligging van Sval
bard tussen de Noordpool en het moe
derland Noorwegen 

Land', maar vrij kort daarna, 
toen hij enkele met sneeuw 
bedekte 'spitse bergen' zag, 
leek de naam Spitsbergen 
hem beter. 
Ook na 1925, het jaar waarin 
de eilandengroep definitief aan 
Noorwegen werd toegewezen, 
komen we de naam Spitsber
gen (in plaats van Svalbard) 
nog volop tegen op poststuk
ken en stempels. Dat is welis
waar onjuist, maar de naam 
Spitsbergen is in de loop van 
de jaren zo ingeburgerd ge
raakt dat velen  ook de Noren 
zelf  de oude naam nog 
steeds gebruiken. 
Er wonen op Svalbard zo'n 
tweeduizend Noren en circa 
2500 Russen. De Russen zijn 
er dus in de meerderheid, en 
dat was voor mij aanleiding 
hun rol op deze  filatelistisch 
gezien bijzonder interessante 
 eilandengroep eens nader 
belichten. 

Kolenmijnen 
op Svalbard 
Rond 1900 begonnen de No
ren op Spitsbergen met het 
delven van steenkool. In 1912 
raakten ook de Russen betrok
ken bij het delven van de 
Spitsbergenkolen. Ze begon
nen met het exploiteren van 
een kleine mijn in Golesbukta, 
waarna al snel een grotere 
mijn in Grumantbyen volgde. 
Deze laatste mijn  Grumant 
A.G. Agafeloffé Co. verving 
de mijn in Golesbukta. 
Overigens is Grumant óe Rus
sische naam voor Groenland. 
De Russen meenden dat 
Spitsbergen bij Groenland 
hoorde. De Pomoren  Russi
sche vissers uit de vijftiende 
eeuw  wisten van de Vikingen 
dat ver ten westen van Spits
bergen een groen land 
(Groenland) lag; ze namen 
aan dat Spitsbergen daarbij 
hoorde. De Russen noemden 
Spitsbergen eerst Grjuland, 
daarna Grjuman en nog later 
Grumant. 
Na de oktoberrevolutie van 

2. Een overzicht van de Noorse en Russische kolenmijnen op Svalbard 
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3. De Russische mijnwerkers konden op Svalbard in de penode tussen de beide 
wereldoorlogen verschillende prentbnefkaarten kopen Dit is de adreszijde van kaart 
nummer 20, een toelichting op de tekst vindt u in het artikel 

1917 had Rusland dringend 
behoefte aan kapitaal. Een 
naamswijziging van de mijn in 
1920 maakt dat duidelijk: 
voortaan werd gesproken van 
The AngloRussian Grumant 
Co. Ltd., London. 
In de jaren tussen de beide 
wereldoorlogen kon het Russi
sche mijnpersoneel verschil
lende prentbriefkaarten kopen. 
De afgebeelde kaart nummer 
20 (zie pijltje 1) had als afbeel
ding en tekst 'IJsgang en een 
gletsjer op Spitsbergen' (pijltje 
2). De pnjs van deze kaarten 
was aanvankelijk zes kope
ken, een bedrag dat later werd 
verhoogd tot tien kopeken (pijl
tje 3). De kaarten werden uit
gegeven door het Centraal Co
mité in Moskou; de oplage was 
tienduizend stuks (pijltje 4). 
Links op de kaart is een dwars
geplaatst stempel in violette 
kleur te zien (pijltje 5); de tekst 
ervan roept de Russen op een 
abonnement te nemen op het 
communistische orgaan Tri

bune ('Prijs per jaar 3 roebel 
60 kopeken; per half jaar 1 
roebel en 80 kopeken en per 
kwartaal 90 kopeken'). Deze 
prentbnefkaarten zijn vrij 
schaars. 

NESPICO in 
Green Harbour 
In 1921 verwierf de nv Neder
landsche Spitsbergen Com
pagnie (telegramadres: NES
PICO) kolenmijnen in Green 
Harbour, dat in 1926 werd her
doopt tot Ankershamn. 
De mijn werd in het najaar van 
1926 stilgelegd; de exploitai
tie en transportkosten (de ko
len werden per schip vervoerd) 
waren zo hoog dat de winning 
met langer economisch ver
antwoord was. 
Enkele maanden daarvoor 
was in de NRC nog het bericht 
te lezen dat gasfabneken in 
circa twintig Nederlandse ge



492 / Philatelie juli/augustus 1991 

4 Tussen 1926 en 1932 was de Nederlandse mi|n op Svalbard gesloten Er waren 
echter nog wel Nederlanders op het eiland Een ervan was Sjef van Dongen die het 
tioek V/y//aar;n//sen sneeuw schreef Deze foto (gezicht op Barentsburg de 
Nederlandse nederzetting op Spitsliergen) könnt uit dat t)oek 
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5 Een - ernstig bieschadigde - aangetekende brief van de NESPICO afkomstig uit 
het archief van de familie Van Dongen De bnef werd verzonden in Ankershamn op 
10juni1927 Het gebruikte stempel IS van het type AH1 a het type van het aante 
kenstrookje is 3 

6 De Empress of Canada onderhield in vredestijd een geregelde dienst tussen 
Quebec en Liverpool In 1941 werd dit Canadese passagiersschip gebruikt om 
enkele duizenden Russen en Noren van Svalbard te evacueren 

meenten, waaronder Amster
dam, Rotterdam en Den Haag, 
contracten hadden afgesloten 
voor de levering van Spitsber
gen-kolen Van 1926 tot 1932 
werden er in de Nederlandse 
mijn geen kolen meer gedol
ven In deze penode waren er 
nog wel enkele Nederlanders 
op Spitsbergen om toezicht te 
houden 

In 1930 ging het Rusland eco
nomisch gezien beter Veel 
ondernemingen werden gena
tionaliseerd De naam The 
Anglo-Russian Gnimant Co 

Ltd, London werd gewijzigd in 
/4rW//ciygo/('Arctische kolen') 
In 1932 verkochten de Neder
landers de mijnen aan Arktiku-
golen kreeg Ankershamn een 
nieuwenaam Barentsburg 
Kort voor de Tweede Wereld
oorlog kregen de Russen ook 
kolenmijnen in Pyramiden in 
hun bezit 

De oorlog 
breekt uit 
Noorwegen werd op op 9 apnl 
1940 door de Duitsers bezet 

7 In september 1943 vernietigden de Duitse slagschepen Scharnhorst {hierboven 
links) en 7/rp/tz (rechts) de Russische en Noorse kolenmijnen op Svalbard De 
Scharnhorstv/eró later dat jaar door Britse kruiser Belfasttol zinken gebracht In 
1944 ging de Tirpitz na een bombardement door Bntse Lancaster toestellen in een 
Noorse fjord ten onder 
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8 Een veldpostbnef van 26 februan 1942 van het Duitse slagschip Tirpitz dat onder 
gezag van admiraal Kummetz stond 

' IK8II» ^ ^ 

9 Dertig jaar na de slag in de Barentszzee herdacht de Engelse PTT dit wapenfeit 
met stempels die gewag maken van het zinken van de Scharnhorst (linksonder) en 
de slag bij de Noordkaap (rechtsboven) Ook het tot zinken brengen van de Tirpitz 
werd herdacht in 1987 werd een stempel gebruikt (linksboven) dat het Duitse 
slagschip en een van de Lancaster bommenwerpers laat zien Jersey gaf op 4 
september 1990 een zegel uit (rechtsonder) met daarop een Lancaster 

Begin 1941 werden de Noorse 
kolenmijnen op Svalbard - en 
dat IS een verhaal apart - door 
Britse en Canadese zeestrijd-
krachten onklaar gemaakt De 
Russische mijnen werden ech
ter gespaard Op 22 juni 1941 
raakte Duitsland m oorlog met 
Rusland De Duitsers bombar
deerden vervolgens de aan de 
Barentszzee gelegen Russi
sche havenplaats Moermansk 
Daar werden namelijk de Rus
sische kolenschepen gelost 
Op 31 juh 1941, onder dekking 
van de geallieerde zeestnjd-
krachten, werden zo'n twee

duizend Russen uit de mijnen 
in Barentsburg, Grumantbyen 
en Pyramiden naar Archan
gelsk in Rusland geëvacueerd, 
dat gebeurde met het Cana
dese passagiersschip Em
press of Canada Hetzelfde 
schip bracht op 2 september 
1941 circa negenhonderd No
ren uit de kolenmijnen in Ny-
Älesund Longyearbyen en 
Sveagruva naar Schotland 
De Duitse slagschepen 
Schamhorsten Tirpitzwer-
nietigden op 8 en 9 september 
1943 het resterende deel van 
de Noorse kolenmijnen en alle 
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Russische kolenmijnen op 
Svalbard. Op 27 december 
1943 werd de Schamhorst 
door de Britse kruiser Belfast 
in de Barentszzee tussen de 
Noordkaap, Bereneiland, Sval
bard en Hopen tot zinken ge
bracht; van de 1968 beman
ningsleden konden er slechts 
36 worden gered. Dertig jaar 
na de slag tussen de Belfast 
en de Scharnhorst, op 27 de
cember 1973, werden in Enge
land twee bijzondere post
stempels gebruikt. 
Het andere schip, de Tirpitz, 
was het pronkstuk van de 
Duitse marine. Het werd op 12 
november 1944 in een Noorse 
fjord tot zinken gebracht, na 
een bombardement door een
endertig Engelse Lancaster
vliegtuigen. Van de 2400 be
manningsleden werden er 
slechts vierhonderd gered. 
Ook dit feit werd filatelistisch 
herdacht: op 12 november 
1987 werd in Engeland een bij
zonder poststempel gebruikt, 
dat een Lancasterbommen
werper boven de Tirpitz toont. 
Op 4 september 1990 gaf Jer
sey ter gelgenheid van de vijf
tigste verjaardag van de Battle 
of Britain een zegel uit met een 
afbeelding van een Britse 
Lancaster bommenwerper. 

De exploitatie 
wordt hervat 
Een jaar na de bevrijding, in 
1946, begonnen de Russen 
weer met de exploitatie van de 
kolenmijnen in Barentsburg, 
Grumantbyen en Pyramiden. 
Niet zo lang daarna, in 1952, 
bleek dat de mijnen te Gru
mantbyen niet rendabel wa
ren; personeel en materieel 
werden naar Barentsburg 
overgebracht. 
1960 is het eerste jaar waahn 
Russische poststempels op 
post uit Barentsburg worden 
geplaatst. Begin 1970 wordt 
ook de post uit Pyramiden van 
Russische stempels voorzien. 
De tot nu toe vroegst bekende 
datum op post uit Barentsburg 
is 15 oktober 1960. Post uit 
Pyramiden wordt via Barents
burg afgewikkeld, een plaats 
met een Russisch buitenlands 
postagentschap dat onder su
pervisie van het Russische ha
venpostkantoor Moer
mansk 28 staat. 
De kolenmaatschappij Arktll<u
gol in Barentsburg plaatste in 
de jaren zestig ook eigen, on
gedateerde mijnstempels op 
de frankering. Ook komen met 
de hand aangebrachte data op 
de frankering voor, samen met 
het mijnstempel. 
Voorschrift was dat alle post 
met Russische kolenschepen 

12. Alle post die met Russische kolenschepen werd meegegeven moest worden 
voorzien van het poststempel van het havenpostkantoor Moermansk 28 en 28 gor. 
Er zijn drie typen bekend; 

10. Op dit kaartje is de scheepvaart
route SvalbardMoermansk in beeld ge
bracht 

fiillllHUUil 
Typel 
Dit type werd gebruikt 
van 1960 tot en met 
1967 en van 1980 tot en 
met 1982 

Type II 
Dit type was in gebruik 
van 1970 tot en met 
1979 

Type III 
Dit type IS in gebruik 
sinds 1981 

11. De naam Spitsbergen ziet er in het 
door de Russen gebruikte cynilische 
schrift aldus uit 

13. Het kantoor te Barentsburg verwerkte ook aangetekende zendingen; hieronder 
zien we de twee in gebruik zijnde Rstempels 

14 Driezijdig getand aantekenstrookje, 
afkomstig van Barentsburg (onder) 

Stempel I 
Dit IS het Rstempel voor 
binnenlandse zendin
gen; het gebruikte schrift 
IS cynllisch 

naar Moermansk werd ver
voerd, waar de Russische of 
Noorse postzegels met het 
poststempel van het haven
postkantoor Moermansk 28 
werden ontwaard. Van dit offi
ciële Russische poststempel 
zijn drie typen bekend. 
In het postagentschap in Ba
rentsburg konden ook aange
tekende stukken worden aan
geboden. 
Er waren twee typen Rstem
pels en een aantekenstrookje 
in gebruik. 
De bewuste strookjes zijn aan 
drie zijden getand (links zijn ze 
ongetand); de bedrukking 
werd met zwarte inkt aange
bracht. 

De gebruikte poststempels ko
men zowel in zwarte als in vio
lette kleur voor. Mijnstempels 
zijn er in de kleuren zwart, vio
let en blauw. 
Op 14 augustus 1975 ver
richtte de Noorse koning 
Olav V de officiële opening 
van de luchthaven in Long
yearbyen. Ruim twee jaar eer
der, op 14 maart 1973, was het 
eerste Russische vliegtuig er 
al geland: een toestel van het 
type Antonov12 van de Russi
sche luchtvaartmaatschappij 
Aeroflot. Vracht en post werd 
per helikopter van Long
yearbyen naar Barentsburg en 
Pyramiden overgebracht. 
Sinds 10 september 1975 on
derhoudt Aeroflot een gere
gelde dienst MoskouMoer
manskLongyearbyen vice 
versa. 

MURMfiHSK28! 
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Stempel II 
De tekst in het Rstempel 
voor zendingen naar het 
buitenland werd in Ara
bisch schnft gedrukt 
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Aantekenstrookje 
Het aantekenstrookje 
voor zendingen naar het 
buitenland is voorzien 
van Arabisch schrift 
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15. Deze bnef is voorzien van het mijnstempel van Arktikugol. De tekst van dit uit 
1960 daterende stempel luidt Sovjetrussisch kolengebied Barentsburg op Spitsber
gen 78°05° O S.. Voor de frankenng werd  zoals het hoorde  gebruik gemaakt van 
een Noorse postzegel van 35 ore 

16. Een foto van de bedrijfsgebouwen van de Russische kolenmijn Arktikugohn 
Barentsburg 
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17 Het ongedateerde mijnstempel van Arktikugolda\ we op deze brief zien was 
omstreeks 1963 in gebruik De tekst Gebied Barentsburg onderneming Arktikugol 
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18 Een bnel verzonden uit Barentsburg Deze brief werd afgestempeld in Moer
mansk 28 (de Stempeldatum is 12 augustus 1963) met stempeltype I Het vijfrege 
lige Russische mijnstempe! luidt aldus Onderneming voor het delven en verkopen 
van steenkool op het eiland Spitsbergen Arktikugol gebied Barentsburg 

20 Op Longyear de luchthaven van 
Svalbard nabij Longyearbyen wordt dit 
stempel gebruikt 
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21 Russisch postwaardestuk verzonden te Pyramiden en via Barentsburg (zie het 
bovenste en onderste mijnstempe!) naar Moermansk gezonden Het postwaarde 
stuk IS ontwaard met het stempel Moermansk 28 gor (Stempeldatum 22 3 1978 
stempeltype II) Het middelste (driehoekige) mijnstempel werd geplaatst door de 
Russische mijnmaatschappij in Pyramiden 
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19 Russische bnef uit Barentsburg afgestempeld in het postkantoor Moer 
mansk 28 gor (Stempeldatum 1 11 1971 stempeltype II) Deze brief werd in Moer 
mansk per luchtpost verder verzonden Het mijnstempel met ijsbeer en poolster 
heeft als tekst Barentsburg 78° het andere mijnstempel draagt het inschnft Arktiku 
gol Barentsburg 

/ 
X 

\ ^^"'^ CK|i?pgr 

't 
j1«j[e«c opMnpitaTB« o 

^ ^ Y ^ ^ 

^/iZklJJlL. 
, _,! 

22 Russisch postwaardestuk verzonden te Pyramiden (zie het onderste mijnstem 
pel) en via Barentsburg (zie het bovenste mijnstempel) naar Moermansk gezonden 
(stempel Moermansk 28 gor datum 29 9 1978 stempeltype II) 

Russen in 
Noorse kantoren 
In het verleden hebben de 
Russische regenng en de 
mijndirectie van Arktikugol a\ 
enkele malen aan de Noorse 
regering gevraagd of er in Ba
rentsburg en Pyramiden een 
postkantoor voor Sovjetbur
gers mocht worden geopend 
In 1987 gebeurde dat zelfs offi

cieel, maar het antwoord van 
de Noorse overheid was en 
bleef ontkennend 
In plaats daarvan stelde Noor
wegen voor twee Noorse post
kantoren te openen Omdat 
Barentsburg en Pyramiden 
sinds 1925 officieel bij Noor
wegen horen lag het voor de 
hand het postvervoer in 
Noorse handen te geven, zo 
meende men De Russen gin
gen met dit voorstel akkoord, 
op 3 apnl 1990 werd in Ba

rentsburg en een dag later in 
Pyramiden een Noors post
kantoor geopend De kantoren 
kregen de postcodenummers 
9178 en 9179 Tegelijkertijd 
werden twee officiële Noorse 
enkeinngs gelegenheidsstem
pels in gebruik genomen, te 
weten de stempeltypen BI en PI 
Op de beide Noorse postkan
toren IS ovengens Russisch 
personeel werkzaam De Rus
sen hebben zich verplicht de 
Noorse postale voorschnften 

na te leven, Noon/vegen is im
mers verantwoordelijk voor het 
postvervoer 
De Russen krijgen van de No
ren voor hun werkzaamheden 
een jaarlijkse vergoeding De 
Russische beheerder van Py
ramiden, Sergej Mandrykin, 
kreeg zijn opleiding in het 
hoofdpostkantoor van Long
yearbyen 
De openstelling van de twee 
Noorse kantoren in Barents
burg en Pyramiden heeft ook 
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23 Een heel bijzondere brief uit Nederland naar Barentsburg en met alleen omdat 
er een zegel van Faeroer als frankering is gebruikt Poststukken naar het Russische 
mijngebied op Svalbard zijn namelijk vrij schaars Het gaat ovengens om een fraai 
stukje 'maakwerk Het poststempel is dat van Vlissingen (stempeldatum 17-7-
1980) De bnef werd met een onbekend schip (zie het eenregelige Paqiveöof-stem-
pel) naar Noorwegen vervoerd Vandaar werd het stuk zonder twijfel met een Noors 
schip (zie het Noorse Paqueöo(-stempel in kast) naar Longyearbyen op Svalbard 
gebracht Het aankomst/transitstempel van Longyearbyen heeft als datum 4-9-1980 
en IS van het type LB7c De bnef werd uiteindelijk in Barentsburg bezorgd, waar het 
mijnstempel van Arktikugol in blauw (schaars) als aankomststempel diende 
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24 Een Russische luchtpostbnef van 6 k De brief werd per helikopter van Barents
burg naar Longyearbyen vervoerd en vandaar met een toestel van de Russische 
luchtvaartmaatschappij Aeroflot naar Moermansk De geplaatste stempels zijn het 
mijnstempel van Barentsburg (onder) en het poststempel Moermansk 28 (stempel
datum 14-7-1982, stempeltype III) 
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25 Een gewone (boven) 
en een aangetekende bnef 
naar Nederland verzon 
den op respectievelijk 3 
apnl 1990 (de dag van in
gebruikstelling van het offi
ciële poststempel B1 van 
Barentsburg) en 5 juli 1990 
(aantekenstrookje type!) 
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26 Een gewone (boven) 
en een aangetekende 
bnef naar Nederland, 
verzonden op respec
tievelijk 4 april 1990 (de 
dag van ingebruikstelling 
van het officiële post
stempel PI van Pyrami
den) en 5 juli 1990 (aan
tekenstrookje type I) 

29 Voor- en achterzijden van de vier op Svalbard gebruikte particuliere munten 
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27 In Barentsburg wordt een Noors 
tweeregelig kantoornaamstempel ge
bruikt (Brevhus = postkantoor) 

Barentsburg brevhus 
9178 BARENTSBURG 

28 Op 14 juni 1990 gaf Noonwegen een 
postzegel van 4 kronen uit (Europaze
gel) met daarop het hoofdpostkantoor 
van Longyearbyen in de poolnacht bo
ven het kantoor is het noorderlicht (Au
rora borealis) te zien Het kantoor werd 
in 1983 in gebruik genomen/ 

30 Betalingscoupon van 3 roebel de 
tekst luidt SSSR  Het ministerie voor 
kolenindustrie in de westelijke districten 
van de Sovjetunie Het staatstiedrijf 
voor tiet delven en verkopen van kolen 
op tiet eiland Spitstiergen Arktikugol 
Couponnummer 027546 geeft tiet rectit 
tot aankoop van waren in de winkel van 
demaatscfiappij Arktikugol voorde 
som van 3 roebel 1946 Bij verlies kun
nen geen aanspraken worden gemaakt 
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een politieke betekenis: het 
onderstreept nog eens dat de 
provincie Svalbard Noors is. 
De kantoren zijn vooral van 
belang voor het Russische 
mijnpersoneel: de kantoren 
zorgen ervoor dat 2500 Sovjet
burgers gebruik kunnen ma
ken van snel postvervoer tus
sen Svalbard en het moeder
land. Zo vertrekt in Long
yearbyen viermaal per week 
een Noors vliegtuig met post 
naar Moskou. De toestellen 
vliegen via Tromso en Oslo. 
Vroeger konden de Russen 
maar één keer per veertien da
gen post meegeven met een 
toestel van de Russische 
luchtvaartmaatschappij Aero
flot, dat van Longyearbyen 
naar Moermansk vloog. 

Munten en 
coupons 
De Russen kunnen in de 
Noorse postkantoren overi
gens uitsluitend Noorse post
zegels kopen en ze moeten 
die ook met Noors geld beta
len. Omdat er op Svalbard 
banken zijn levert het omwis
selen van roebels tegen kro
nen echter geen problemen 
op. 
Van 1946 tot aan de jaren zes
tig beschikten de Russen op 
Svalbard niet over Russisch 
geld. Ze gebruikten uitsluitend 
munten en betalingscoupons 
die in opdracht van de mijn
maatschappij werden vervaar
digd en uitgegeven. De Rus
sen gebruikten dit 'particuliere 
geld' om inkopen te doen in de 
op Svalbard gevestigde 
staatswinkels van de mijn
maatschappij Arktikugol. Fila
telisten die een compleet 
beeld willen schetsen van de 
situatie op Svalbard moeten 

ook aan dit aspect aandacht 
besteden, want met dit 'geld' 
werden ook zegels en post
zendingen betaald. 

Het 'Svalbardgeld' was alleen 
op Svalbard geldig. De beta
lingscoupons moesten bij het 
vertrek van Svalbard op het 
mijnkantoor worden ingele
verd; het bedrag werd bij de 
uitbetaling van loon of salaris 
verrekend. 
Het is bijzonder moeilijk om dit 
mijngeld te pakken te krijgen. 
Het werd immers door de 
maatschappij weer ingeno
men, zodat er maar heel wei
nig in handen van verzame
laars kan komen. Je ziet dit 
particuliere geld dan ook maar 
zelden op een postzegel of 
muntenveiling. 

De particuliere Svalbardmun
ten werden geslagen in Lenin
grad. Er waren vier verschil
lende waarden: twee alumini
umbronzen (10 kopeken 
022 mm en 15 kopeken 
025 mm) en twee nikkelen (20 
kopeken 020 mm en 50 kope
ken 022 mm). Het Inschrift op 
de voorzijde luidt Arktikugol; 
de waarde staat in het midden 
van de munten met daaronder 
de aanduiding 'kopeken'. Op 
de achterzijde van de munten 
staat Eiland Spitsbergen met 
in het midden het jaartal 1946 
en daaronder een vijfpuntige 
ster. 

Er werden op Svalbard ver
schillende betalingscoupons 
gebruikt. Niet van alle coupons 
is duidelijk wanneer ze werden 
uitgegeven, maar vaststaande 
emissiejaren zijn 1946,1957 
en 1961. De bij dit artikel afge
beelde coupons hebben waar
den van 1,2,3 en 5 kopeken 
en 3 roebel. 
J.L. Jvangean, Ermelo 
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31 Voorzijden van betalingscoupons van 1 en 2 kopeken, vermoedelijk in 1946 
uitgegeven De tekst SSSR  Het ministerie van kolenindustne Staatstaist 'Arktiku
gol' Coupon nr 049226/043387 Een/twee kopeken. Voor interne betalingen op de 
ondernemingen van arctische kolen 
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32. Achterzijde van een betalingscou
pon van 3 kopeken (vermoedelijk uit 
1946) • BIJ verlies wordt er met vergoed. 
Niet gebruikte coupons moeten worden 
ingeleverd bij de kas van de onderne
ming 

33 Betalingscoupon van 5 kopeken uit 
1957. De tekst luidt SSSR  Het minis
terie van kolenindustne. Staatstrust 
'Arktikugol' Coupon nr 067300 geeft 
tiet recht tot aankoop van waren in de 
winkel van de maatschappij 'Arktikugol' 
BIJ verlies kunnen geen aanspraken 
worden gemaakt 
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34. Voor en achterzijde van een betalingscoupon uit 1961 De tekst op de voorzijde 
luidt SSSR  Ministerie van koopvaardij Staatstrust 'Arktikugol' Coupon nr 080551 
geeft het recht tot aankoop van waren in de winkel van de maatschappij arctische 
kolen op het eiland Spitsbergen voor de som van een kopeke Bij verlies kunnen 
geen aanspraken worden gemaakt 

Literatuur en bronnen: 
Postens Fnmerketjeneste, Oslo; 
Norsk Filatelistisk Tidsskrift, 
Händtmk over Norske Filatelistika, 
NFF(1969); 
Svalbard og Filatelien, Arne J. Bay 
(1979); 
Handbuch Spitzbergen, R. Kardel 

enG.Trógel (1984) ; 
Polarphilatelie e \/., Arbeitsge

meinschaft im BDPh e.V.; 
Catalogus van de lokale zegels. 
Vignetten en stempels van Spifs

bergen/Svalbard, J.L. Jvangean 
(1982 I supplement 1989). 

Luchtpost
nieuws 

Samenstelling: 
W. Dekker 
Postbus 7435 
2701 AK Zoetermeer 

Nogmaals Minneapolis Swissair 
De bijzondere enveloppen die van 
Minneapolis naar Amsterdam werden ge
vlogen kregen een maatschappijstempel 
in zwarte kleur van gelijke afbeelding als 
op de overige stukken, maar dan op veer
tig procent van de oorspronkelijke grootte. 

Dit stuk zal apart worden vermeld in de 
nieuwe luchtpostcatalogus die De 
Vliegende Hollander \n november a.s. zal 
uitgeven. 

De Zwitserse luchtvaartmaatschappij 
Swissairvjas in Europa weer het eerst met 
een nieuw type vliegtuig, namelijk de MD
11. Dit toestel, geschikt voor 236 passa
giers, werd op 1 mei 1991 voor het eerst 
ingezet op de vlucht SRI 38 ZürichMon
trealToronto. De luchtpostverzamelaars 
konden voor beide steden post uit Zürich 
meegeven. Verzending was echter ook 
mogelijk bij UNOGenève en in Liechten
stein. 

JapanEuropa 
Met ingang van de nieuwe winterdienstre
geling worden alle diensten van de JAL 
tussen Japan en Europa rechtstreeks ge
vlogen. Zo vliegt men bijvoorbeeld op 2 
november a.s. zonder tussenstop van 
Schiphol naar Tokio (vlucht JL468). In To
kio krijgt de aangeboden post een bijzon
der poststempel. De retourpost wordt 
voorzien van een maatschappijstempel. 
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Agenda van f ilatelistische 
gebeurtenissen 
Opgaven voor deze rubriek In het ok
tobernummer 1991 dienen uiterlijk 1 
september aanstaande In Itet 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 ai dan niet plaats
vinden van de genoemde evenemen
ten op de aan haar opgegeven lijd
stippen. 

Tentoonstellingen 
20 tot en met 22 september: 
Amsterdam. Postmerken 91 Vereni
gingstentoonstelling (categone 3) ter 
gelegenheid van het 45-)ang bestaan 
van de Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststempelverzame
laars Po & Po Oude Kerk 700 ka
ders Inlichtingen J v d Berg, Prin
sengracht 403, 1016 HM Amsterdam, 
telefoon 020-6200449 
21 tot en met 28 september: 
Öesky Brod (Tsjechoslowakije). 
Olympsport 91, tentoonstelling ter ge
legenheid van het 25-|arig bestaan van 
Olympsport Tsjechoslowaki)e Stads
museum van Óesky Brod Inlichtingen 
Jaroslav Petrasek, P O Box 13, Cesky 
Brod, CS 282 23, Ts)echoslowaki)e 
27,28 en 29 september: 
Enschede. Ensctiede Post '91, ten
toonstelling (categorie 2) ter gelegen
heid van het zestigjang bestaan van de 
Enschedese Philatelisten Vereniging 
Pathmoshal, Veilmgstraat 20 350 ka
ders Openingsti]den op 27/9 van 20 
tot 22 uur, op 28/9 van 10 tot 17 uur 
en op 29/9 van 10 tot 16 uur Inlichtin
gen mevr J J Waanders-Oord, Euro
palaan 224, 7543 DL Enschede, tele
foon 053-763074 
10.11 en 12 oktober: 
Ede. Fila-Ede 91, tentoonstelling 
t g V de Dag van de Postzegel 1991 
en het 45-]ang bestaan van de afdeling 
Ede van de filatelistenvereniging 'De 
Globe' Kerkelijk Centrum 'De Open 
Hof', Hoflaan 2 Openingstijden op 
10/10van 17 30 tot 22 uur, op 11/10 
van 10 tot 22 uuren op 12/10 van 10 
tot 16 uur Entree gratis Zie ook de 
Bondspagina 
11.12 en 13 oktober: 
Appingedam. Eemsmond '91, postze
geltentoonstelling in het kader van de 
Dag van de Postzegel 1991 en ter gele
genheid van het 45-)ang bestaan van 
de filatelistenvereniging De Fivel Delf
zijl, respectievelijk het 35-jarig bestaan 

van de postzegelvereniging Appinge
dam Categorie 3 Sportcomplex Eel-
werd, Opwierderweg 23 Openingstij
den op11/10van20tot22uur,op 
12/10 van 10tot 17 uuren op 13/10 
vanlOtot lOuur Inlichtingen Eems
mond '91, Graaf Edzardstraat 51, 
9902 HR Appingedam Zie ook de 
Bondspagina 
12 Oktober: 
Terneuzen. Dag van de Postzegel 
1991 en 65-jarig bestaan van de P V 
Zeeuwsch-Vlaanderen Zuidlandthea-
ter, Zuidlandstraat 111 Openingstij
den van10tot17uur Zieookde 
Bondspagina 
12 en 13 oktober: 
Amsterdam. Dag van de Postzegel 
1991 Gebouw 'Nederland', Delfland
laan/hoek Schipluidenlaan Openings
tijden op 12/10 van 10 tot 17 uu ren 
op 13/10 van 10 tot 16 uur Entree 
gratis Zie ook de Bondspagina 
Geleen. LimptiilexXXII, tentoonstel
ling ter gelegenheid van de Dag van de 
Postzegel 1991 Openingstijden op 
12/10 van 11 tot 20 uur en op 13/10 
van 10 tot 17 uur Entree ƒ 2 50 Zie 
ook de Bondspagina 
Rotterdam. Dag van de postzegel 
1991 Expeditieknooppunt Post (voor
malig districtspostkantoor), Delftse-
plein31 Ca 200 kaders, waarvan 100 
t b V Postzegelvereniging Griekenland 
(t g V het 25-jarig bestaan) Ope
ningstijden op zaterdag 12/10 van 10 
tot 18 uur en op zondag 13/10 van 10 
tot 16 uur Inlichtingen HJ Polhuijs, 
Vincent van Goghstraat 19,2941 GW 
Lekkerkerk, telefoon 01805-1550 (na 
19 u u r) Zie ook de Bondspagina 
Ter Aar. Alphilia 91, propagandaten-
toonstelling in het kader van de viering 
van de Dag van de Postzegel 1991 en 
ter gelegenheid van het 45-jarig be
staan van de afdeling Alphen aan den 
Rijn van de NVvPV Sport- en evene
mentenhal De Vlinder, Aardamseweg 
75 Thematisch Bekertoernooi op 13/ 
10 (Dorpshuis, Kerkweg 18) Ope
ningstijden op 12/10 van 11 tot 18 uur 
enop13/10van10tot17uur Inlich
tingen J C de Bruijn, Berkenpad 19, 
2461 DM Ter Aar Zie ook de Bondspa
gina 

Uden. Uphilex IV, jubileumtentoon-
stellmg ter gelegenheid van het 25-ja-
ng bestaan van de IV Philatelica afde
ling Volkel-Uden en omstreken Te
vens vienng Dag van de postzegel 
1991 De Schouw, Brabantplem 1 
Tweehonderd kaders Openingstijden 
op 12/10 van 10 tot 18 uuren op 13/ 
10van10tot16uur Inlichtingen en 
aanmeldingen M Ariens, Bermershof 
604,5403 VZ Uden Zie ook de Bonds
pagina 
19 en 20 oktober: 
Schiphol. Dertigste Dag van deAerofi-
latelie, georganiseerd door de Neder
landse Vereniging van Aero-Philatelis-
ten 'De Vliegende Hollander' De El
zenhof (dienstweg tussen Schiphol-
Centrum en Schiphol-Oost) Ca hon
derd kaders Openingstijden op 19/10 
van 11 tot 17 uur en op 20/10 van 10 
tot 17uur Inlichbngen J D H van 
As, Dintel 22,2991 RC Barendrecht 

24 en 25 oktober: 
State College (Verenigde Staten). UN 
Stamp Expo 91, tentoonstelling ter ge
legenheid van het veertigjarig bestaan 
van de postadministratie van de Ver
enigde Naties Openingstijden op 24/ 
10 van 11 tot 18 uuren op 25/10 van 
10tot16uur Inlichtingen The Ameri
can Philatelic Society, P O Box 8000-
N, State College, PA 16803, Verenigde 
Staten 
28 oktober tot en met 2 november: 
Roosendaal. Postzegelexpo WB91, 
propagandatentoonstellmg ter gele
genheid van het tienjarig bestaan van 
de afdeling West-Brabant van de I V 
Philatelica Hal van de Centrale Biblio
theek Roosendaal (N Br) Accent op 
jeugdfilatelie en diverse andere verza-
melvormen Inlichtingen A G van 
Waadenoijen, P Vermuntstraat 21, 
4851 CR UIvenhout, telefoon 076-
612665 
16 tot en met 24 november 1991: 
Tokio (Japan). Philanippon 91, inter
nationale postzegeltentoonstelling on
der Fl P-patronaat Tokyo International 
Fair Grounds, Harumi Bondscommis
saris L M A Grandel, Seinestraat 18, 
1966 VG Heemskerk 

1992 
18 en 19 januari: 
Apeldoorn. Apoldro 92, jeugdpostze-
geltentoonstellmg georganiseerd door 
de jeugdafdeling van de filatelistenve-
renigmg 'De Globe' Apeldoorn onder 
auspiciën van Jeugdfilatelie Neder
land Duivensportcentrum, Beatrixlaan 
hoek Ritbroekdwarsstraat Honderd 
kaders Bijzonder vlagstempel Aan
melding (regio's 1,2,3en 10) HP 
van Laarhoven, Bierbrouwershorst 
802, 7328 NL Apeldoorn, telefoon 
055-418746 
14 en 15 maart: 
Hengelo. VPT25iaar, tentoonstelling 
(categorie 3) ter gelegenheid van het 
25-jang bestaan van de Vereniging van 
Postzegelverzamelaars Twente De 
Waarbeek Honderdvijftig kaders 
Openingstijden op beide dagen 10 tot 
17 uur Inlichbngen H Clever, Win
gerdstraat 7,7552 SG Hengelo, tele
foon 074-430502 Sluiting vooraan
melding 1 oktober 1991 

21 tot en met 29 maart: 
Montreal (Canada). Canada 92, we
reldtentoonstelling voor de jeugd on
der Fl P-patronaat, georganiseerd door 
de Royal Ptiilatelic Society of Canada 
en de Société Canadienne des postes 
Palais des Congres de Montreal (Que
bec) Commissaris voor Nederland C 
Janssen, Timmermanshove 29,2726 
DX Zoetermeer 
27 en 28 maart: 

Aalsmeer. Poelpost92, tentoonstel
ling (categorie 3) ter gelegenheid van 
het vijfenveertigjarig bestaan van de 
afdeling Aalsmeer van de IV Philate
lica Gemeentehuis Aalsmeer, Raad
huisplein 1 200 kaders, met erehof 
Openingstijden vrijdag 27/3 van 15 tot 
22 uur en zaterdag 28/3 van 10 tot 17 
uur Inlichtingen en aanmeldingen 
J A M deJongh, Postbus 249,1430 
AE Alkmaar, telefoon 02977-21540 
Aanmelding sluit 15 oktober 1991 
4 en 5 april: 
Zevenhuizen. Dag van de Jeugdfilate
lie 1992, georganiseerd door Jeugd-
postzegelclub 'De Kartelrand' Zeven
huizen Dorpshuis Swanla, B Klinkha-
merweg 86 Speciale envelop, gele-
genheidsstempel, bijzonder aanteken-
strookje Openingstijden op 4/5 van 
10-20 uur en op 5/5 van 10-17 uur 
Inlichtingen mevr P L Visser-
Freeman, Wilgenlaan 13,2761 TK Ze
venhuizen, telefoon 01802-2305 
10,11 en 12 april: 
Purmerend. Purphilex 92, tentoon
stelling (categorie 3) ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan van de Pur-
merender Postzegelruilclub (afdeling 
Purmerend van de I V Philatelica) 
Sporthal De Beukenkamp 350 kaders, 
'Euro-Hof' Openingstijden op vrijdag 
10/4 van 20 30 tot 22 30 uur, op za
terdag 11 apnl van 10-17 uuren op 
zondag 12 april van 10-16 uur Aan
melding en inlichtingen J J Sala-
mony, Etta Palmstraat 20,1442 AR 
Purmerend, telefoon 02990-25395 (na 
19 30 uur) 
17 tot en met 28 april: 
Granada (Spanje). Granada 92, inter
nationale tentoonstelling onder auspi
ciën van de FIP ter gelegenheid van de 
vijfhonderdste verjaardag van de ont
dekking van het Amerikaanse conti
nent Expositie- en congrescentrum 
Vierduizend kaders, tweehonderd 
stands Expositie- en congrescentrum 
van Granada Bondscommissaris C 
Spoelman, Zuilingstraat 117,2513 VG 
's-Gravenhage 
1,2 en 3 mei: 
Tilburg. Europtiilex 92, tentoonstel
ling (categorie 2) op het thema '500 
jaar ontdekking Amerika', georgani
seerd door de Stichting Tilphilex Ca 
750 kaders Stadssporthal, Goirlese-
weg 44,5026 PC Tilburg Aanmel
dingsformulieren en inlichtingen over 
de tentoonstelling Stichting Tilphilex, 
Postbus 3166,5003 DD Tilburg Aan
melding sluit op 1 november 1991 In
lichtingen over Bondsdagen en Beker
toernooi 1992 Secretariaat VPT, Post
bus 10020,5000 JA Tilburg 
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EUROPHILEX'92 
P O S T Z E C E L ENTOONSTELLINC 

T H E M A . , 5 0 0 J««R GIITIIEKKINe AMERIKA' 

Sluitingstermijn Agenda 
Meldingen voor deze rubriek kun
nen uitsluitend schriftelijkworäen 
doorgeven aan de redactie van 
'Philatelie', Lis 20,1273 CD Hui
zen Denkt u er aan dat uw mel
ding minimaal zes weken vóór de 
verschiiningsdatum van het ge-
vïenste nummer bi| ons binnen 
moetzijn' 

Redactie 'Philatelie' 

Ruildagen 
24 augustus: 
Oldenzaal. De Zon, Bentheimerstraat 
1,10-17 Telefoon 05410-13640 
25 augustus: 
Huissen. De Brink, Brink 8,10-16 Te
lefoon 085-253203 
7 september 
Amersfoort. d'Oranjeboom, Leusder-
weg 43,13-17 Telefoon 033-806337 
Assen. Restaurant Ijsstadion Drenthe, 
Stadsbroek 13,10-16 30 Telefoon 
05905-2874 
Asten. Aantekenstrookies Cafe-res-
taurant Jan van Hoek, Markt 12,10-
17 Telefoon 01829-5103 
Gouda. De Regenboog, Scholenpad 4, 
14-16 30 Telefoon 01829-4835 
Lelystad. De Meerkoet, Polderdreef 
13,10-15 30 Telefoon 03200-21730 
Winsum (Gr.). Ons Centrum, Hoofd
straat W 36,10-16 Telefoon 05951-
2218 

8 septemlien 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 34, 
10 30-13 Telefoon 04116-73775 
Hengelo. Clubgebouw/ HWU, Twekke-
lerweg 249,10-17 Telefoon 074-
430502 (na 18 uur) 
Umuiden. De Spil, Frans Halsstraat 
29,10-17 Telefoon 02550-22310 
14 september: 
Alphen aan den Rijn. Nederlandse 
Vereniging voor Thematische Filatelie 
Sint Josefzaal, Paradiislaan 4,10-16 
Telefoon 030-287717 (na 18 uur) 
Dieren. Theothorne, Callunaplein, 10-
15 Telefoon 08330-20509 
Doetinchem. Zaal Wildebeest, Rozen-
gaardseweg 1,10 30-15 30 Telefoon 
085-332635 
Gouda. Foyer Schouw/burg, Boele
kade, 10-17 Telefoon 01828-17854 
Hoofddorp. De Jeugd van Gisteren, 
Beemsterstraat4,10-16 Telefoon 
02503-13929 (na 20 uur) 
Maassluis-West. Koningshof, Uiver-
laan 20,13-17 
Steenwijk. De Meenthe, Stationsstraat 
1,10-16 Telefoon 05217-1462 
Zandvoort. Gemeenschapshuis, Louis 
Davidsstraat, 11-16 Telefoon 02507-
16456 
Zeist. Zinzendorf-Mavo, Zmzendorf-
laan 2 (bij Slot Zeist), 10-16 Telefoon 
03404-54115 (na 18 uur) 
15 september: 
Sint-Niklaas (België). Stadszalen, Le
opold ll-laan, 9-17 Inlichtingen R 
Ingels, St -Vmcentiusstraat 17, B-

9100 Smt-Niklaas (België) 
Vegliel-Zuid. De Golfstroom, Ruyter-
straat47,9 30-12 30 Telefoon 
04130-67786 
21 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclamen-
straat 70,10-16 Telefoon 02977-
25158 
Amersfoort. Filatelistische contact
groep Oost-Europa Amershof, Snouc-
kaertlaan 11 Telefoon 03465-72593 
Bolsward. Het Convent, Groot Kerk
hof, 10-16 30 Telefoon 058-125223 
Dronten. De Meerpaal, 13 30-16 30 
Telefoon 03210-14305 
Ede. De Maanen, Fernhoutstraat 4, 
10-15 Telefoon 08380-23419 
Groningen. Martmihalcomplex, 10-
17 Telefoon 050-271734 
Lisse. Pauluskerk, Ruishornlaan, 10-
16 Telefoon 02521-12887 
Waddinxveen. Het Trefpunt, Stations
straat 18,1330-17 Telefoon 01829-
4835 
22 september: 
Aarschot (België). Stadsfeestzaal, De-
mervallei, 9-17 Telefoon 09-
3216560706 
Huissen. De Brink, Brink 8,10-16 Te
lefoon 085-253203 
Kerkrade. Jreets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17 Telefoon 045-456891 
28 september: 
Antwerpen (België). Bouv/centrum, 
Jan van Ri|swi|cklaan 191,10-16 Te
lefoon 09-3232364625 
Bodegraven. Parochiehuis, Oud-Bo-
degraafse»/eg 17,10-17 Telefoon 
01726-13475 
Deventer. Wi|kgebouw Hervormde 
Gemeente, Van Vlotenlaan, 10-17 Te
lefoon 05709-2074 
Dordreclit. CJMV-gebouw, Burg de 
Raadtsingel 25,10-17 Telefoon 078-
195045 
's-Gravenzande. De Brug, Koningin 
Julianaw/eg 61,10-17 Telefoon 
01748-17808 
Noordwijk-Binnen. De Kuip, Zeestraat 
1,10-17 Telefoon 02522-12080 
RIjssen. Parkgebouw, Oosterhofweg, 
10-17 Telefoon 05480-15676 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honigstraat 
3,10 30-15 30 Telefoon 08360-
29241 
29 september: 
Raalte. Zaal Zwakenberg, School
straat 10,10-16 Telefoon 05720-
52081 
5 oktober 
Amersfoort. d'Oranjeboom, Leusder-
weg 43,13-17 Telefoon 033-806337 
Gouda. De Regenboog, Scholenpad 4, 
14-16 30 Telefoon 01829-4835 
Hoogvliet. De Rotonde, Max Havelaar
weg 57,1030-1630 Telefoon 
01880-30889 
Lelystad. De Meerkoet, Polderdreef 
13,10-15 30 Telefoon 03200-21730 
MIjdreclit. De Meijert, Dr J van der 
Haarlaan 6,10-16 30 Telefoon 
02979-83318 
Veenendaal. LTO-school, Boompies-
goed14 9-16 Telefoon 08385-
24595 

Veilingen 
8 september 
Gouda. Eerste Sheraton & Peel post-
stukkenveiling (schrifteli)k) Rene Hil-
lesum Filatelie, Postbus 337, 2800 AH 
Gouda Telefoon 01820-72030, fax 
01820-72070 
Gouda. Vijfde Boekenland literatuur-
veiling (schriftelijk) Rene Hillesum Fi
latelie, Postbus 337 2800 AH Gouda 
Telefoon 01820-72030, fax 01820-
72070 

17 september 
Manchester. Acorn Philatelic Aucti
ons, 27 Pine Road, Didsbury, Man
chester (Groot-Brittannie) Telefoon 
09-44614342580 
22 oktober 
Manchester. Acorn Philatelic Aucti
ons, 27 Pine Road, Didsbury, Man
chester (Groot-Bnttannie) Telefoon 
09-44614342580 

Nieuwe emissies 
Nederland 
3 september 
Nederlandse Nobelprijswinnaars, 
waarden 60,70 en 80 cent 
Beatrix-zegels (inversie), waarden 80, 
130 en 140 cent 
1 oktober 
Bibliotheekwerk; waarden 70 en 
80 cent 
22 oktober 
Courzegels, waarden 5,10, 25,50, 
60, 70 en 80 cent 
6 m)veniber 
Kinderpostzegels (thema 'buiten spe
len'), waarden 60+30,70+35 en 
80+40 cent Velletje viermaal 60+30 
en tweemaal 80+40 cent (verkoop
prijs ƒ 6 - ) 
Eind november/begin december 
Kortingzegels, nadere gegevens ont
breken nog 

Nederiandse Antillen 
31 Oktober: 
Kinderzegels, zes waarden, nadere ge
gevens met bekend 
2 december 
Kortingzegels (verlaagd tanef, uitslui
tend van kracht in de maand decem
ber), waarden 30 en 100 cent 
16 december 
Jubileum Maduro & Curiels Bank nv, 
waarden 15 en 155 cent 

België 
9 september 
A -W Finch, een waarde 
16 september 
Natuur (paddestoelen), boekje met vier 
zegels van 14 f 
23 september 
Internationale solidariteit, twee zegels 
van 25 f 
7 oktober 
7e/ecom 9?, een waarde 14 f 
14 oktober 
Jeugdfilatelie, boekje met vier zegels 
van 14 f 
28 oktober 
Cü/füur; drie waarden 10+2,14+3 
en 25+6 f 
4 november 
Pers twee zegels van 10 f 
18 november 
150 jaar Koninklijke Medische Acade
mie een zegel van 10 f 
25 november 
Kerstmis, een zegel van 10 f 
2 december 
Mozartjaar, een zegel van 25 f 

Het Nederlandse 
PTT-museum 
Zeestraat 82,2518 AD 's-Graven-
hage, telefoon 070-3624531. Infolijn: 
070-3464545. 
Openingstijden: dagelijks van 10-17 

uur, zon en feestdagen 13-17 uur, 25 
december en 1 januari gesloten 

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

Diapresentaties 
- De vormgeving van de Nederlandse 

postzegel 
- De wereld m het klem 

Tijdelijke exposities 
- Speelkwartier, tentoonstelling van 

speelgoed over post en telecommu
nicatie (dagelijks) Speciaal voor 8-
t/m 12-jarigen entree en Speel
kwartier-koffer voor ƒ 7 -, m augus
tus e\ke maandag-, woensdag-, vrij
dag- en zondagmiddag Lego-work-
shop Nog tot en met 20 oktober 
a.s. 

- Zilveren huwelijksfeest koningin Be
atrix en prins Claus, het ontwerp en 
het drukproces van de jubileumze-
gels, alsmede de met uitgevoerde 
ontwerpen van S L Hartz voor het 
huwelijk in 1966 Nog tot en met 31 
oktober a.s. 

- Honderd jaar 'hangend haar', de 
emissie-1891 koningin Wilhelmina 
Nog tot en met 31 december a.s. 

- 65 jaar Kinderpostzegels 1924-
1991, Van 9 november 1991 tot en 
met 6 januari 1992. 

Permanente exposities 
- 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, Suriname en 
Curagao gespecialiseerd 1873-
1912 Ongebruikt en gebruikt mate
riaal, gespecialiseerd naar druk, pa
pier en afstempeling 

- Collectie C D Ricardo Japanse be
zetting van Nederlands-Indie, 1942-
1945 Sumatra algemeen. Oost
kust, Atjeh en Tapanoeli 

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

- Scandinavië en Slania 
Verschillende soorten verzamelin
gen met betrekking tot Scandinavië, 
zoals de postzegels van graveur 
Czeslaw Slania en de collectie 
Deens West-lndie van wijlen Jan 
Dekker 

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

- 1001 postzegels 
De postzegels van de werelddelen 
Europa, Amerika en Azie tot en met 
Indonesië, de postzegels van de 
Verenigde Nahes 
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Postzegels te koop gevraagd!! 
LAAT U DIT NIET OVERKOMEN! B ^ r -

en ga alleen met een betrouwbaar adres in zee. 
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! Natuurlijk contant. 
Voor Nederland en O.R. collecties. 
Topstukken, paren, strips, blokken van 4, proeven, oude 
brieven etc. 
Engros Nederland. Frankeergeldige zegels. 
Momenteel héél hoge prijzen voor postfrisse Duitsland
collecties. 
We hebben interesse in alle landen. 

Reiskosten
vergoeding 
naar Hilversum, 
na telefonisch 
overleg of evt. 
bezoek bij u thuis. 

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

V Ó Ö R U V E R K O O P T , B E L O N S ! 

Postzegelhandel 
QUIRiaNS 
AMSTERDAM 
J. L. de Troye 
Bosb. Toussaintlaan 51 
1215 CB Hilversum 035-219470 

M 

N 

O) » 

Man kón 
zich wel 
door h^t 
hoofd slaan 
AMSTERDAM, d<mderdag 
Omdat hij siiijt had ge

kregen van de yetkoop <ran 
zijn postEegehrerzameling, 
heeft de 75-Jarige L. D. V. 
zichzelf met ^ n asbak (^ 
het hoofd geslagen en te-

Siover de politie verteld,' 
hij was beroofd. 

De bejaarde V. had zijn 
postzegelverzameling met 
eexk waarde van ƒ 2S.000 
verkocht «au twee poslace-
gelhandelaren voor het 
lage bedrag van ƒ 3000. 
Toen de mannen weg wa
ren, betreurde V. deze 
transactie al en „sloeg zich 
met de asbak voor 't 
hoofd". Maar de klap was 
zo hard dat hij buiten be
wustzijn raakte en jfas de 
volgende dag door een fa
milielid in zijn woning 
werd gevonden. 

"Dubbele Geneve" 
Zu. no. 3 

Inzet Fl. 34000-

Zu. no. 14 II type 39 
Inzet Fl. 19000-

Westerzicht 431 
4385 BG Vlissingen 

Tel. 01184-71829 

POSTZEGELVEILING Sy^Jx^. Ul^ ^OAJ^ 
Zaterdag 31 augustus a.s. t e GOUDA 

Als specifieke verzamelaarsveiling 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, variërend van 13,25 tot slechts 7,95% van de opbrengst. 
* Betrouwbare en korrekte omschrijving van de kavels, met reële inzetten, zodat schriftelijk 

bieden een verantwoorde zaak is. 
* Bij ons staat t)etrouwbaarheid hoog in het vaandel, immers: 

„Tevreden klanten komen terug" 

• Schriftelijke orders worden Isehandetd alsof u persoonlijk in de veilingzaal aanwezig bent, 
m.a.w. 'Uw hogere orders dan inzet' worden beslist niet misbruikt! 

■k Uw inzending is, zolang deze zich in ons beheer bevindt, volledig verzekerd. 

Onder de hamer komen o.a.: 
- Zwitserland Zu. no. 3 zgn "Dubbele Geneve" en no. 14 II type 39, beiden luxe gerande ex. met 

certificaat Emil Rellstab. 
- Schitterende wereldverzameling tot 1918, onderverdeeld in 133 intact gelaten landenver-

zamelingen. 
- Belangrijke afdeling brieven en stempels. 

* \N\\ zoeken doorlopend goede verzamelingen, alsmede betere 
zegels en series voor realisatie via onze veilingen, of aankoop. 

01184-71829 
De moeite waard 

OP AANVRAAG ONTVANGT U 
ONZE CATALOGUS GRATIS 
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De landen van de Raad voor 
Wederzijdse Economische Hulp (4) 
In de artikelenreeks over de zegels van de landen, verenigd m de Raad voor 
Wederzijdse Economische Hulp (RWEH), is het nu de beurt aan Hongarije. Auteur 
R.C. Bakhuizen van den Brink uit Leiden behandelt een aantal aspecten van de 
Hongaarse emissies van de afgelopen jaren, zoals ontwerp, thema, druktechniek 
en perforatie. 

Hongarije 
Net als bij Albanië het geval is dragen de 
Hongaarse zegels een landsaanduiding 
die niet gemakkelijk valt thuis te brengen: 
Magyar Posta (Hongaarse Post); de letter
combinatie gy wordt als dj uitgesproken. 
Hongarije heeft een lange traditie op het 
gebied van het drukken van postzegels. 
De Hongaarse zegels worden sinds 1870 
gedrukt bij de Staatsdrukkerij {Ällami 
Nyomda), aanvankelijk in steendruk 
(1871-1899,1919-1920), koperdiepdruk 
(1871 -1888) en boekdruk (1871 -1931). 

Druktechnieken en drukkerijen 
In de jaren twintig werd geëxperimenteerd 
met offsetdruk (1923-1930), maar vanaf 
april 1932 had de rasterdiepdruk het dui
delijk gewonnen. Plaatdruk werd in de pe
riode 1924-1930 enkele malen gebruikt 
door de Bankbiljettendrukkerij (Pénzjegy 
Nyomda). Al deze zegels in plaatdruk zijn 

gegraveerd door de bekende Oostenrijkse 
graveur Ferdinand Schirnböck. 
De periode 1932-1949 wordt gedomi
neerd door zegels die in rasterdiepdruk 
zijn vervaardigd en die qua stijl in sterke 
mate het stempel van de ontwerper San-
dor Légrédy dragen. Pas vanaf 1949 ko
men er weer zegels in plaatdruk (soms ge
combineerd met offsetdruk), vervaardigd 
door de Bankbiljettendrukkerij. 
Zowel de Staatsdrukkerij als de Bankbil
jettendrukkerij zijn in Boedapest geves
tigd. De ruim 135 jaar oude Staatsdrukke
rij werd op 28 mei 1955 ter gelegenheid 
van het eeuwfeest met een postzegel 
geëerd. De drukkerij beschikt sinds 1932 
over een Pa/af/a-drukpers met velinleg 
(vergelijkbaar met de Pa/af/a-persen die 
Joh. Enschedé en Zonen sinds 1924 ge
bruikt voor het drukken van Nederlandse 
postzegels) en sinds 1957 over twee Ro
land Favor/f offsetpersen (ook al geen on
bekend merk!). 

De Bankbiljettendrukkerij bestaat sinds 
1925 en werd op 26 januari 1976 bedacht 
met een zegel ter gelegenheid van het vijf
tigjarig bestaan. Plaatdruk werd er tot 
1960 nog redelijk vaak toegepast, daarna 
slechts incidenteel. Omdat het altijd om 
druk met velinleg ging is het niet zo 
vreemd dat er zo nu en dan werd geëxpe
rimenteerd met een combinatie van procé
dés. Behalve de combinatie plaatdruk met 
offset komen we een enkele keer de com
binatie reliëfdruk met offset (1964) en re
liëfdruk met rasterdiepdruk (1967,1976) 
tegen. Vanaf 1970 neemt het aandeel van 
de offset enorm toe: in 1974 werd al meer 
dan de helft van de emissies in dat pro
cédé vervaardigd. In 1980 werd nog maar 
één emissie in rasterdiepdruk gedrukt; 
sindsdien komt diepdruk nog maar heel 
incidenteel voor en dan ook nog vaak in 
combinaties: plaatdruk met offset, respec
tievelijk plaatdruk met rasterdiepdruk 
(1978-1986). Het is nog niet duidelijk waar 
deze laatste combinatie is gedrukt - mis
schien bij de Bankbiljettendrukkerij? We 
schreven al eerder dat de hoeveelheid in
formatie die de /W/che/-catalogus verstrekt 
sinds 1974 behoorlijk is verminderd. Be
halve dat de catalogusredactie met ingang 
van genoemd jaar geen drukkerijgege-
vens meer vermeldt blijft ook de informatie 
over de betrokken ontwerpers en graveurs 
achterwege! 

De postzegelontwerpen 
De Hongaarse postzegelontwerpen wer
den vóór de communistische machtsover
name in 1949 gedomineerd door telkens 
één man per periode. In het tijdvak 1920-
1933 was dat Ferenc Helbing en in de pe
riode vanaf 1932 Sandor Légrady. Be
halve deze ontwerpers waren ook grafici 
als Ferenc Marton (1933-1941) en György 
Konecsni (1940-1950) actief. 
De naoorlogse periode werd behalve door 
Sandor Légrady (die tot in 1980 ontwer
pen bleef leveren) verder beheerst door 
ontwerpers en graveurs als Zoltan Nagy 
(1947-1977), EndreHorvath (1949-1953), 
Mihaly Füle (1950-1979), Jozsef Vertel 
(1950-1983) en Ferenc Gal (1950-1981). 
Sinds 1958 zijn ook andere ontwerpers 
(geen graveurs) - zoals Adam Cziglényi 
(1959-1981), Ferenc Bokros (1959-), Éva 
Zombory (1959-84) en Laszlo Kekesi 
(1960-) - sterk naar voren gekomen. 
Naamgenoot Ferenc Bokros was in de 
periode 1919-1920 ook al ontwerper van 
Hongaarse postzegels; van zijn hand wa
ren onder meer de Tanacs-zegels (Ra
denrepubliek). In de jaren zeventig kwam 
een nieuwe lichting Hongaarse ontwerpers 
aan bod, waaronder Pal Varga (1966-
1969,1973-), Janos Kass (1973-), 
Laszlo Dudas (1973-), Kéroly Vagyocz-
ky (1971-), Ervin Widerkomm (1977-), 
Zsitva Szaboics (1968-1971,1978-), 
Miklós Forgécs (1979-) en György Len-
gyel (1983-). In feite zien we een situatie 
die venwant is aan die in België, waar men 
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ook over een harde kern van graveurs en 
een betrekkelijk kleine groep ontwerpers 
beschikt. 

Ongetande emissies 
Bij druk op persen met velinleg  zoals in 
Hongarije dus veel wordt toegepast 
moet de perforatie met behulp van afzon
derlijke machines worden aangebracht 
(het gaat om machines van het fabrikaat 
Grovei). Wat is er dan gemakkelijker en 
profijtelijker dan een paar duizend vel niet 
te perforeren en die vervolgens selectief 
uiteraard tegen 'gepaste' prijzen  te ver
spreiden? Vrijwel alle Hongaarse zegels 
(zelfs die van van ver voor de Tweede 
Wereldoorlog) komen daardoor ook onge
tand voor. Eigenlijk zouden de verzame
laars dit onafgewerkte materiaal (in feite 
halffabrikaat) links moeten laten liggen. 
Het spul heeft (net als soortgelijk materi
aal van België en Frankrijk) mets met fila
telie van doen. 

Standaardformaten en tandingen 
Postzegels worden doorgaans in een be
perkt aantal formaten gedrukt, die op een 
gegeven moment tot standaardformaten 
worden verklaard. Ook in Hongarije is dat 
het geval. Bij deze standaardformaten be
horen ook standaardperforatiekammen; 
afbeelding 2 geeft een uitgebreid over

3 De Hongaarse drukpersen werden met alleen gebruikt voor de zegels van het eigen land; er werden ook 
'exportprodukten' vervaardigd voor landen als Vietnam, Mongolië, Joegoslavië en El Salvador 

zicht van de Hongaarse standaardforma
ten en tandingen. 

Rolzegels 
De zegels van Hongarije werden zoals ge

Hongarlje • overzicht 
formaten en perforaties^ 
a. lang tormaat 
Parloda Tanding 
(totaal) 
191332 KMM'A 

b. klatn tormaat 
Parloda Tanding 
(totaal) 
192830 K 14 

190762 K 15 

Tandan Druk 
lior./var. 
15/23 bdr 

pld 
Ott 
rdd 

Tandan Druk 
lior./var. 

(div. drukkan) 

1926 
1930 
1932 

46/19 
12/14 

24/14 
36/14 

Ixir 
on 

rdd 
o« 
rdd 
rdd 
rdd 
Ott 
rdd 
rdd 

c. madlum tormaat braad 
Parioda Tanding Tandan 
(totaal) 
1919s K12'/4.12 

tior./var. 
16/21 

36/21 
16/19 

bdr 
o« 

pld 

Parloda 
(dIv. drukkan) 

190730 
1926 
193262 
195869 
195662 
1959, 1961 
196371 
1972=> 
1961. 196466 1970 
196364. 196667 

Partode 
(dIv. drukkan) 
191920 
192130 
192325 
193262, 1966 
196371 197475 
196061 

196062 
pkl+oK 1967 

d. madlum tormaat amal 
Parioda Tanding Tandan Druk 
(totaal) hor./var. 
193339 K12Ki.12l/. 16/20 rdd 

1960=» K11i/i12/. 15/20 rdd 
otf 

30/20 rdd 

a. madlum tormaat langar 
Parioda Tanding Tandan Druk 

Parioda 
(dIv. drukkan) 
1933. 1935,1939 

196076 
1973=s 
197276 

(totaal) 
1936=» K12'/ï.12 

hor./va 
16/22 

1960=> K lZ i l i y . 16/21 

196 KIIViKM 15/20 

rdd 
otl 
pkJ 
pld+o« 
rdd 
ofl 
rdd 
on 
on 

Parioda 
(dIv. drukkan) 
193661 
1957, 1980=» 
194958 1968 
1951 1956 
196071 
1977=» 
197677 
1978 1983 
Mongolië 

f. groot tormaat amal 
Parioda Tanding Tanden 
(totaal) 
194959 KI? / . 12 

lior./var. 
20/26 

Druk 

pk) 

1959=» K11'/i12 19/26 

Periode 
(dIv. drukken) 
194959 
1958 
1950. 195354,59 

pld+on 1950, 1954 1956 
rdd 195974 
on 197482 
on 195965 
pkl+on 1965 Vietnam 
o« 1960 1964 

g, groot tormaat braad 
Periode Tanding 
(totaal) 
1966=» K^^/^ 

Tanden 
tior./ver 
35/27 

/T. vlarkant tormaat/drlatioak 
Periode Tanding h 
(totaal) 
1952=» K110A) 

1961 KKK 
196566 K 11 

1973 
196 

K121iy.12 
K12 3 

/. divaraa tormatan' 
Periode Tending I 
(totaal) 
196163 K 13 1/3 
1963 K11'/2 
1966 K11'/2.12 
1964 K12M1'/4 
1976 K1212'/4 
1978=» Kll ' / i 

1978=» K11'/£11% 

45mm 
50mm 

Tanden 
hor ./ver. 
24/24 

driehoek 

12/12 
19/19 
38/19 
driehoek 
18/18 

Tenden 
hor./ver. 
30/15 
29/17 
42/18 
17/21 
31/25 
16/23 

30/20 
30/22 

rdd 
0« 

rdd 
on 
rdd 
pid+on 1956 
on 

Periode 
(dIv. drukkan) 
196679 
1982 

Periode 
(dIv. drukken) 
1952=» 
1975 1978 
1952. 1958,1964 

rdd 
rdd 

196 Vietnam 
196566,1975 

Periode 
(dIv, drukken) 
1961, 1963 Vietnam 

pM 
rdd 
rdd Salvador 
ofl 1976 
pkl+rdd 1978 
on 1980 
rdd 1982 
rdd+o« 1980 
rdd+pld 197880 
rdd+o« 1979 
rdd 1980 1982 

/, divaraa tormatan op matrfalia baals (alia kam 12} 
Periode Tending Maat Tandan Druk Per 
(toteal) 
196568 K 12 4 

Tandan 
lior./ver. 
24/16 
24/17 
24/18 

24/19 
24/24 
27/17 
27/18 
27/20 

27/21 
27/22 
27/24 
30/15 

30/20 
30/21 
30/22 
30/24 

36/18 
36/20 
36/21 
36/23 
36/24 

Druk 

on 
on 
on 
pid+on 
on 
on 
on 
on 
oft 
pM 
o« 
off 
o« 
on 
pld+on 1969 

Periode 
(dIv. drukken) 
1967 
198082 
1968 
1965 
1982 
1979 
1975 
1976 
1970=» 
1973 
196869 1976 
1974 1976, 1982 
1967 
1970 

on 
on 
on 
on 
pid 

ofl 
on 
on 

70mm 42/21 

1972 
1972 74 1976 
1972 
1972 
1972 

1971 
197273 
1975 
Vietnam 
197176 

1975 

bd r 
p l d 
s t d 

tioekdruk 
piaatdruk 
steendruk 

on ■ offsetdruk 
rdd  rasterdiepdruk 

De speciale bioktandlngen en de iijntandingen zijn niet in deze tabel venwerid 
De maat van een groot aantal kammen is gebaseerd op veelvouden van 
vijl millimeter (metrieke basis), opvallend Is de groep met pertoratiemaat 12 12 

2 Deze tabel geeft een overzicht van de Hongaarse standaardformaten en tandingen 

zegd steeds in Boedapest gedrukt. De 
enige uitzondenng vormden de diverse 
rolzegels: die werden volgens een in 
RWEHverband gemaakte afspraak in 
Leipzig gedrukt. Ook als deze afspraak 
niet zo zou zijn gemaakt hadden 6e zegels 
niet in Boedapest gedrukt kunnen worden; 
voor de vervaardiging van rolzegels zou 
immers een pers voor 'druk aan de rol' 
nodig zijn geweest. Daarnaast speelde 
ook de snelle omschakeling op offset een 
rol en daarmee samenhangend de terug
loop van de diepdruk in de jaren zeventig. 
De Hongaarse drukpersen werden met al
leen gebruikt voor zegels van landen bin
nen RWEHverband (Albanië, Mongolië 
en Vietnam) maar ook voor emissies van 
Peru, Salvador, Irak, Jordanië, Libanon en 
Sri Lanka (afbeelding 3). 

Politiek en andere tliema's 
De thema's van de Hongaarse zegels 
hebben een relatief geringe politieke 
lading. Aan de in de Stalinistische periode 
zo gehate partijleider Métyas Rakosi werd 
ter gelegenheid van zijn zestigste verjaar
dag een serie van drie zegels gewijd. De 
partijleider die meteen na de Hongaarse 
opstand tot aan het revolutiejaar 1989 in 
het zadel zat, Janos Kadar, is niet op ze
gels terug te vinden. 
Wel zijn er Hongaarse zegels zegels met 
de portretten van Josef Stalin ('70 jaar', 
'72 jaar', 'overlijden'), Karl Marx ('zeven
tigste sterfdag'), Wladimir Lenin ('dertigste 
sterfdag', 'vijftigste sterfdag') en Friedrich 
Engels (samen met de drie andere heren), 
alsook de Bulgaarse Georgi Dimitrov ('ne
gentigste geboortedag', 'honderdste ge
boortedag'). 
Een aparte aanleiding is de herdenking 
van het kortstondige bestaan van de Ra
denrepubliek (1919) in 1954 en 1959. 
In de jaren zestig is het totaal aan Hon
gaarse zegels met een 'socialistisch' 
thema relatief erg laag: slechts dertig van 
de ruim negenhonderd zegels. Typisch 
Nederlandse thema's zijn in Hongarije niet 
slecht vertegenwoordigd: 

06051967 Amphilexblok 
02121969 Sene Hollandse meesters 
12011970 Idem, blok 
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23-05-1977 Amphilex-blok 
25-04-1985 7offe/L/s^bijbel in 1685 in Am
sterdam gedrukt 

We moeten daarbij wel aantekenen dat 
het speculatieve karakter (al die blokken) 
er wel duimen dik bovenop ligt. 
Dat de Hongaarse PTT heel snel kan in
spelen op actuele zaken zonder dat de 
verzamelaar daar bijgedachten over be
hoeft te krijgen, wordt gedemonstreerd 
door de uitgifte van een zegel ter gelegen
heid van de wereldkampioenschappen 
Kubusdraaien in Boedapest (06-04-1982). 
De Rubikubik, een geniaal stukje speel
goed dat werd bedacht door de Hongaar 
Ernö Rubik, was in die tijd een wereld
rage. 
Over de Hongaarse emissies van na 1945 
vinden we nog het uitgebreidst informatie 
in het in 1986 uitgegeven handboek A Ma
gyar Béiyegek Kézikönyve (uitgeverij 
Gondolat, Boedapest). Het boek is helaas 
geheel in het Hongaars geschreven, maar 
met een woordenboek erbij is het enigs
zins te volgen. 

Formaten, watermerken en rasters 
De zegels uit de bekende emissie 'Gebou
wen Vijfjarenplan' zijn in 1958 opnieuw 
gedrukt van andere drukvormen. Het 
voornaamste doel hiervan was het verkrij
gen van harde deviezen. Een praktijk die 
dus te vergelijken valt met de in de vorige 
aflevering beschreven Vijfjarenplan-ze
gels van de DDR. De Hongaarse zegels 
van 1958 zijn overigens heel goed te her
kennen omdat het formaat van de zegelte-

4 In 1958 werd de emissie 'Gebouwen Vijfjarenplan' 
opnieuw gedrukt van andere drukvormen De nieuwe 
zegels zijn goed te tierkennen tiet beeldformaat 
(21x17 mm, links) wijkt af van dat van de oorspronke
lijke emissie (21.8x18 mm, recfits) 

kening afwijkt van de oorspronkelijke 
emissie uit 1951:21 x17 mm in plaats van 
21.8x18 mm (afbeelding 4). 
In de periode van 1950 tot 1962 werd een 
watermerk ('vijfpuntige sterren') gebruikt. 
De langlopende emissies uit die penode 
hebben dat watermerk, waarbij onder
scheid kan worden gemaakt naar de 
stand van het watermerk: horizontaal 
(de sterren zijn om en om naar boven of 
naar beneden gericht) of verticaal (de 
sterren zijn om en om naar links of naar 
rechts gericht). In de Hongaarse handboe
ken is daarover niets terug te vinden, ter
wijl het toch heel goed mogelijk is om de 
watermerkrichting bij losse zegels - zeker 
bij de wat grotere formaten - vast te stel
len! 

Bij de emissie 'Verkeersmiddelen en PTT' 
uit de penode 1963-1970 (afbeelding 5) is 
een grote variatie aan rastermaten te con
stateren: aangetroffen kunnen worden de 
rasters 80,90 en 70 (onder hoeken van 
-45/45 graden), alsmede raster 80 (onder 
hoeken van -20/70 graden). Verder komt 
ook raster 100 voor bij de zegels die in 
Leipzig in rollen werden gedrukt. De rolze-

5. De emissie 'Verkeersmiddelen en PTT' wordt gekenmerkt door een grote vanatie aan rastermaten 

gels van 2,3,4 en 6 ft. zijn in het kleine 
formaat gedrukt en wijken daardoor al 
sterk af van de velzegels. De rolzegel van 
4 ft. komt ook voor in een versie zonder 
ontwerpersnaam onder het zegelbeeld. Bij 
zegels van de 20 en 60 filler valt vooral de 
de afwijkende tanding op (afbeelding 6). 

Langlopende frankeerzegels 

Periode Omschrijving 

1946 Industne en Landbouw 
1947 VnjhGidstniders 
1950 53 Vijliaren plan 
1951 53 Gebouwen Vi]l|arenplan 
1955 Beroepen 
1960 Kastelen 

Hongarije 1946-fieden 

1963 70 Verkeersmiddelen (63) PTT (64,70) 
1968 Landschappen 
1969 Hotel Boedapest 
1972 Steden 
1983 Herstellingsoorden 
1986 Kastelen 

Luchtpost 

Periode Omschrijving 

1947 Landschappen 
1950 Industne 
1958 Vliegtuig boven steden 
1966 Hoofdsteden 
1977 Landkaart met vliegtuig 
1988 Historische vliegtuigen 

rdd = rasterdiepdruk kt 

Druk 

rdd 
rdd 
rdd 
rdd 
rdd 
rdd 
rdd 
off 

rdd 
off 
off 
olT 

Dnik 

rdd 
pld 
rdd 
rdd 
off 
off 

= klem formaat 
pW = plaatdnjk mt = medium formaat 
off = offsetdnik 

Formaat 

kt 
kf 

mf 
kf 

mf 
mf 

kf mf 
mf 
kf 
kf 
kf 

m( 

Formaat 

mf 
mf 
mf 
mf 
mf 
mf 

6. Deze op het eerste gezictit identieke zegels van 
60 ft zijn toch heel verschillend; het rechterexemplaar 
- een rolzegel - is in Leipzig gedrukt. Kenmerkend is 
de fijnere landing van de rolzegel 

Deze twee waarden, die het eerst ver
schenen, zijn niet zo bekend. Ook heel 
kenmerkend voor deze emissie Is de ver
melding van een code onder het zegel
beeld: V 1 tot en met V 14 (emissie 1963) 
en I11 tot en met II 8 (emissie 1964). De 
rolzegels - met uitzondering van de waar
den 20 en 60 filler - dragen deze code 
nooit. 

De in 1969/70 verschenen aanvullings
waarden 40 filler en 1 ft. zijn in het kleine 
formaat gedrukt; de zegel van 40 filler be

staat uitsluitend als rolzegel, de zegel van 
1 ft. komt als vel- en als rolzegel voor. Bij 
deze waarden ontbreekt de code. 
Het is duidelijk dat er gezien het grote 
aantal rastermaten per waarde een groot 
aantal verschillende drukvormen is ge
bruikt. Niet alleen de rasters wijzen 
daarop; het ook te zien aan de 
stand die de tekst onder het zegelbeeld 
(code en ontwerpersnaam) heeft ten op
zichte van het zegelbeeld. Er is papier 
zonder watermerk gebruikt. 
R.C. Bakhuizen van den Brink, Leiden 

(wordt vervolgd) 

Aantal emissies en bloklten - Hongarije 

1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 196E 
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AA. VAN DER ^ E I J POSTZEGELS 
POSTHISTORIE VEILINGE/!/ 

EEN ZAAK VAN VERTROUWEN^ A N S I C H T K A A R T E N 

OPENT NIEUW KANTOOR 
De voorbereidingen voor de veilingen ver
richtte de heer Van der Meij al jaren vanuit zijn 
woonhuis. 
Zo hij ook al de veilingzaal verplaatste, nood
zaakte de konstante groei van zijn vei
lingbedrijf hem ook de kantoorwerkzaamhe-
den te verplaatsen. 

Precies tussen de NS stations Centraal en 
Laan van Nieuw Oost Indië, vlakbij de uit
valswegen, heet hij U van harte welkom voor: 

^ gratis taxatie 
^ direkte inkoop 
^ Uw inzending voor de volgende 

veiling 
OP H E T N I E U W E K A N T O O R A D R E S : 

JULIANA VAN STOLBERGLAAN 248 
2595 CN DEN HAAG 
BEZOEK NA AFSPRAAK 

ALLE INFO 

070 - 3 82 50 37 
BEPERKTE WINKELVERKOOP WOENSDAG 15.00 - 18.00 uur en DONDERDAG 15.00 - 21.00 uur 
KATALOGUS ABONNEMENT ƒ 12,50 per jaar. PROEFEXEMPLAAR ƒ5,00 GIRO nr. 5282831 

Postzegelveil ing 
in Duitsland 

vraagt onze gratis catalogus aan. 

Reiner Baumotte 
Amtmann Tiemann Str. 3 

W-4800 Bielefeld 14 
Tel. 09-49521-449677 

^ ^ Philatelistenvereniging Groningen 
= ^ ~ = organiseert op: 

ZATERDAG 21 S E P T E M B E R 1 3 9 1 
een grote 

NOORD NEDERLANDSE 
IN HET MARTINICOMPLEX, Balkon B 
STADSPARK TE GRONINGEN 
• De beurs is geopend van 10-17 uur 
• Vrij parfceertetiein 
• Entree leden ƒ 1,- nieMeden ƒ 2,-

jongeren Le.m. 17 jaar ƒ 0,50 
• Tafelhuur ƒ 15,-per tafel 
• Jeugdruilioek aanwezig 

Inlichtingen en tafelreserveringen: J . Bakker, Verl. 
Hereweg 140, 9722 AK Groningen, tel. 050-271734. 

NIEUWE UITGIFTEN 

WERELD NIEUWTJESDIENST 
A B O N N E M E N T E N 
voor zowel landen 

als motieven 
POSTZEGELHANDEL 

„DEDIEZE" 
Nieuwstraat 3 - 5211 NL Den Bosch Telefoon 073-132157 

De Apeldoomse 
Postzegelliandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 

Collecties en restantverzamelingen 
van diverse landen tegen 
aantrekkelijke prijzen. 

Korenstraat 104-7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055) 2154 26-Giro 1945222. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30*17.30 uur, donderdags koopavond. 
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Nieuwe 
postzegelboekjes 

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

Nederland 
Emissies in 1992 
Op 7 april van het komend jaar 
verschijnt weer een Zomer
postzegelboekje. Het thema is 
ditmaal de Floriade 1992. Het 
boekje zal zes gulden kosten. 
Dezelfde verkoopprijs krijgt het 
op 8 september 1992 verschij
nende postzegelboekje met 
RodeKruiszegels. Het Rode 
Kruis bestaat in 1992 125 jaar. 

Nieuwe uitgiften 
Australië 
Perforatievariant 
De huidige Australische auto
maatboekjes zijn voorzien van 
kamperforatie met tanding
maat 14.4. Bij het vervaardi
gen van de laatste oplage 
moest de perforeerkam wor
den geslepen en is er om tijd te 
winnen tijdelijk gebruik ge
maakt van perforatie 15.5. 
Deze variant kan door de fila
telistische dienst helaas niet 
geleverd worden. 
Ook zijn herdrukken (met één 
koala) gemeld van het S/cafe
öoardboekje en het wensen
boekje Thinl<ing of you. 

Azoren 
Op 2 augustus verscheen op 
de Azoren een kioekje van 
280$. Op de zegels (van 35, 
65, 70 en 110$) staan karakte
ristieke beroepen afgebeeld. 

Canada 
Wilde rivieren 
Op 20 augustus aanstaande 
begint Canada aan een 
nieuwe serie uitgiften. Als eer
ste komen Canada's rivieren 
aan txjd; vijf worden er afge
beeld in boekje met tien zegels 
van 40 c : l\/lain River, South 
Nalianni, JacquesCartier Ri
ver, Boundary WaterVoya
geur Waterway en Athabasca 
River 

Voorzijde van het Canadese Wilden
vierenboekje 

Speciaal voor verzamelaars 
verstrekt men (net als bij het 
eerder dit jaar verschenen par
kenboekje) niet dichtgeplakte 

exemplaren van deze boekjes. 
Een vriendelijk initiatief, want 
bij het openen werden de kaft
jes niet zelden licht bescha
digd. 

Queen's University 
Dit jaar bestaat Queen's Uni
versity \n Kingston (Ontario) 
honderdvijftig jaar. Ter gele
genheid hiervan verschijnt er 
dit najaar een Canadees 
boekje in grootformaat; nadere 
gegevens volgen. 

Denemarken 
Kort na elkaar komen er in De
nemarken twee boekjes uit 
met tien bijzondere zegels van 
350 0. Op 28 augustus 
schenkt men aandacht aan 
Deense gebruikskunst, terwijl 
er op 19 september actuele 
onderwerpen worden belicht. 

Duitsland 
Er was al jaren sprake van dat 
ze zouden komen: Duitse 
postzegelboekjes met zelfkle
vende zegels. Af en toe verna
men we ook iets van de moei
lijkheden die men ondervond 
bij de produktie ervan. En ter
wijl andere landen Duitsland 
intussen royaal voorbij streef
den, kwam het er eindelijk dan 
toch van: op 4 juni was het 
boekje aan de loketten ver
krijgbaar. 
Een belangrijke oorzaak van 
de vertraging was dat men de 
boekjes geschikt wilde maken 
voor de bestaande automaten. 
In het officiële mededelingen
blad somt de postdienst nog 
eens de voordelen van het 
nieuwe boekje op: de zegels 
zijn gemakkelijk uit het boekje 
te verwijderen en de overige 
zegels blijven netjes op hun 
plaats. Vocht is geen vijand 
meer van de zegels. Resume
rend merkt men nog op dat het 
gebruik van de boekjes een
voudig en hygiënisch is. Het 
boekje kost 5 m. en bevat twee 
zegels van 10,60,80 en 
100 pf. uit de serie 'Be
zienswaardigheden'. De kleur 
van de kaft is lichtbeige. 
De oude boekjes van 3 en 5 
mark blijven overigens ook 
verkrijgbaar. De loketambte
naren is echter gevraagd het 
publiek bij voorkeur het nieuwe 
produkt aan te bieden. De zelf
klevende zegels hebben in de 
/W(c/ie/catalogus eigen hoofd

nummers gekregen (1531 tot 
en met 1534). Het spreekt van
zelf dat de catalogus geen ze
gelvelletjes en combinaties 
vermeldt. 
In de Duitse filatelistische pers 
zijn inmiddels kolommen vol
geschreven over het afweken 
en opbergen van deze novitei
ten. Interessant voor ons is het 
afweekadvies van de Deut
sche BriefmarkenZeitung 
(DBZ): laat gebruikte zegels 
circa vijf minuten in water van 
dertig graden met daarin wat 
vaatwasmiddel zwemmen, 
dan laten ze vanzelf los. De 
gomresten zijn gemakkelijk 
met de vinger te verwijderen. 
Een 'opbergadvies' voor post
frisse zegels: gewoon in het 
boekje laten zitten. 
Overigens is het interessant te 
weten dat de Zwitserse post 
heeft besloten geen zelfkle
vende zegels uit te geven. 
Men heeft berekend dat niet 
alleen 100 ton postzegelpa
pier, maar ook nog 50 tot 100 
ton milieuonvriendelijke 
draagfolie moet worden ver
werkt (zie ook het bericht in 
'De wereld van de filatelie' op 
pagina 476). 

N fu 

® ia 

uit ongenoegen hebben be
dankt voor het geschenk. 

Nieuw boeltje voor oosteliJI< 
Duitsland 
Op 9 juli verscheen in Duits
land boekje van vijf mark, spe
ciaal voor het VGO (Verkehrs
gebiet Ost). Qua inhoud komt 
het boekje overeen met het 
gewone, geperforeerde boekje 
van vijf mark, maar het formaat 
wijkt af: het is gelijk aan de 
eerder verschenen DDRste
denboekjes. Op de kaft staat 
de garnizoenskerk van Pots
dam afgebeeld. De boekjes 
worden uit de oude Oostduitse 
automaten verkocht. 

Faeröer 
Zes jaar terug gaf Faeröer 
zijn laatste boekje uit. Op 3 juni 
jl. kwam nummer vijf uit met 
daarin tweemaal drie perma
nente zegels van het type 
'zeevogels' (visdiefje en 
drieteenmeeuw), elk met een 
waarde van 370 a. Het boekje 
kost 22.20 k. 

Frankrijk 
Reclame 
Sinds enige tijd nummert de 

■o (U 
S N 
c « 
0> at 

S S 

tr. 
o tu 

Voortaan kleine stickertjes op Duitse poststukken 

Kortingboekje DDR 
Tot 1 april golden voor de be
woners van de voormalige 
DDR speciale posttarieven. 
Toen de gelijkschakeling op 1 
april een feit werd, ontving 
ieder huishouden als doekje 
voor het bloeden 10 mark aan 
postzegels. Daartoe ven/aar
digde de postdienst vouwbla
den met een velletje van tien 
zegels van 1 m. ('Belangrijke 
vrouwen', Therese Giehse). 
Gezien de verschijningsvorm 
(een omslag en een ingeplakt 
velletje) mag het vouwblad als 
boekje worden betiteld. Het 
schijnt dat sommige bewoners 
van de nieuwe bondslanden 

Franse postdienst de normale 
kleinformaat boekjes met re
clame op de omslag. Na twee 
ongenummerde boekjes (Mu
ziekfestival 1989 en Schwep
pes 1990) kregen we nu: 
911990 Muziekfestival 
921991 Winterspelen Albert
ville 
931991 Mozart. 
Er is wel kritiek op deze boek
jes; veel kantoren worden er 
nauwelijks mee bevoorraad. 
Een stad van 65.000 inwoners 
zou er maar vijftig krijgen, ter
wijl een departement van een 
half miljoen bewoners het met 
vijfduizend boekjes moet 
doen. Veel Fransen die ge



Philatelie juli/augustus 1991 / 5 0 5 

wend zijn hun nieuwe uitgiften 
in de eigen omgeving te kopen 
grijpen daardoor mis. 
Intussen verscheen er ook een 
boekje zonder zegels: 
9-41991 Polymédias 
Een onschuldig stuntje van 
Polymédias, de firma die de 
reclameruimte op de kaftjes 
verkoopt, dacht men eerst. 
Maar nu lijkt het erop dat num
mer 9-4 alleen maar een proef 
blijft en dat zowat iedereen er
naast zit. Ik houd u op de 
hoogte. 

CAR^JET DE 10 TIMBRES 
» publicity 1 9?'iuh« 

*u v<KW> 4u P l u s PETiT MSDIA 
I« camm a» t:mbfe>-«ost« 

Voor- en achterzijde van het (lege) Po-
/yméd/as-kaftje 

Groot-Brittannië 
Wijzigingen Walsall-boekjes 
Veel gebruikers hebben laten 
merken niet tevreden te zijn 
over de lijm waarmee de Wal
sall refa/Z-boekjes werden 
dichtgeplakt; de lijm bescha
digde de kaftjes vaak. Door 
een nieuw gommingsprocédé 
is dit nu verholpen. Er wordt 
ook een nieuw soort karton 
van Duitse makelij {Stirling) 
voor de boekjes gebruikt. Ten
slotte werd het sluitklepje iets 
verkleind, zodat het uiterlijk 
van deze boekjes meer aan
sluit bij dat van de boekjes van 
Harrison en Questa. 
De herdrukken werden op 25 
juni jl. uitgegeven; het gaat om 
vier boekjes die in hun oude 
vorm op 7 augustus 1990 uit
kwamen: 
68 p. viermaal 2e klas 
88 p. viermaal 1 e klas 
£ 1.70 tienmaal 2e klas 
£2.20 tienmaal Ie klas 

De nieuwe Engelse automaatboekjes 

Nieuwe automaatboekjes 
Eveneens op 25 juni versche
nen er twee nieuwe automaat
boekjes: een boekje van 50 p. 
(driemaal 17 p.) en een van 
£ 1.- (driemaal 22 p., twee
maal 17 p.). Het eerstge
noemde boekje is het vierde in 
de serie 'vliegtuigen' en het 
tweede zet de serie 'Molens' 
als nummer 4 voort. 

Een dure dag 
Zes augustus was een dure 
dag voor de verzamelaar van 
Engelse boekjes. Op die da
tum verschenen maar liefst ze
ven nieuwe retó//-boekjes, alle 
met zegels zonder waarde
aanduiding. 
De kleur blauw blijkt weer te 
zijn ingevoerd als kleur voor 
tweede klas post, terwijl rood 
gehandhaafd blijft voor het 
eerste klas tarief. Het inlichtin
genadres voor posttarieven is 
bij deze boekjes ook ver
anderd. 
Vier van de nieuwe boekjes 
werden vervaardigd door Wal
sall: 
68 p.: 4x 2e klas 
88 p.: 4x1 e klas 
£1.70: 10x2eklas 
£2.20: 10x1 e klas 
Eén boekje is door Harrison 
gedrukt: 
£2.20: 10x1 e klas 
De overige twee komen van 
Questa: 
£1.70: 10x2eklas 
£2.20: 10x1 e klas. 

Fosforvarianten 
Harrison wordt weer wat slor
diger. Het laatste jaar zijn di
verse boekjes met afwijkingen 
in de fosfor gevonden. 
Vliegtuigenboekje nummer 2 
van 50 p. is gevonden met 
naar links verschoven fosfor-
strepen. Daardoor is een 
'nieuwe' zegel van 15 p. ont
staan met twee smalle fosfor-
strepen. 
Boekje nummer 3 uit dezelfde 
serie verscheen daarna ge
heel zonder fosforstrepen. 
Ook het boekje van £ 1.- van 
september 1990 ('Molens' 
nummer 3) is ontdekt zonder 
fosfor. 

Ierland 
Nieuwe boekje Enschedé 
De gewijzigde Ierse postta
rieven zorgden op 14 mei voor 
een nieuw automaatboekje 
van £ 1.-. Het bevat een velle
tje met twee zegels van 32 p.. 

twee van 4 p., één van 28 p. 
en een gearceerde zegel
ruimte. De zegels zijn van het 
type 'Historische kunstschat
ten'. Boekje zowel als zegels 
werden gedrukt door Joh. En
schedé. Het is voor het eerst 
dat Ierse zegels gedrukt wer
den buiten Ierland en Enge
land. 

Korea (Zuid) 
Gedurende de maand april 
verschenen er in Zuid-Korea 
drie postzegelboekjes. Zoals 
de laatste tijd gebruikelijk is 
bevatten ze vijf zegels van 
100 w. (vier in het boekje, één 
met een speciaal stempel op 
de voorzijde). Het gaat om de 
volgende zegels: 
10 april: 
Veertigste verjaardag van het 
theater voor traditionele Kore
aanse kunst 
13 april: 
Tweeënzeventigste verjaar
dag van de voorlopige rege
ring van de Republiek Korea 
20 april: 
Campagne 'arbeidsplaatsen 
voor gehandicapten'. 

Madeira 
Sinds 1981 verschijnt er op 
Madeira jaarlijks een postze
gelboekje. Het boekje van dit 
jaar (het kwam op 7 juni jl. uit) 
is dus nummer 11. Net als vo
rig jaar zijn op de vier zegels 
tropische vruchten en planten 
te zien. Het gaat om de man
goboom, de Surinaamse kers, 
de guave en de meloenboom. 
De vier zegels kosten samen 
280$ en dat is ook de prijs van 
het boekje. Oplage: vijftigdui
zend exemplaren. 

Man 
Kerstmis 
Al op 14 oktober verschijnt op 
het eiland Man de jaarlijkse se
rie kerstzegels. Traditionele 
kerstfiguren gemaakt van pa
p/er mache vormen het motief. 
Op dezelfde datum komt ook 
een postzegelboekje uit met 
zelfklevende zegels. De prijs 
van het boekje wordt £ 4.16. 
Het is voor het eerst dat Man 
zelfklevende zegels uitgeeft. 

Nieuw-Zeeland 
Happy Birthday/Thinking of 
You 
Een clown, cadeautjes, feest-
hoedjes, ballonnen en een 
taart met kaarsjes zijn de mo

tieven op de vijf zegels van 
40 c. in het Nieuwzeelandse 
Happy ß;rf/7dayboekje dat op 
15 mei jl. verscheen. Geen gek 
idee, want er worden dagelijks 
vele duizenden verjaardagen 
gevierd. 
Op dezelfde dag kwam ook 
een Thinking of Vou-boekje 
uit. Men zag meer in deze al
gemene kreet dan in een aan
tal specifieke wensen. Het 
boekje bevat vijf zegels van 
40 c. die een fantasiekat in vijf 
verschillende situaties weer
geven. 

4^( WW w*t^*i 4 x 

Het in Nederland gedrukte nieuwe Ierse automaattraekje 

De nieuwe versie van het Happy Birth-
day-boekje 

Da'ssnel! 
Omdat het brieftarief in Nieuw-
Zeeland van 40 c. naar 45 c. 
ging kwamen er al op 1 juli jl. 
gewijzigde versies uit van de 
zojuist gemelde boekjes. Het 
gebeurt niet zo vaak dat er in 
één en hetzelfde nummer 
moet worden gemeld dat een 
nieuwe uitgifte al weer 'verou
derd' is! 
Er verscheen op 1 juli ook een 
nieuwe permanente zegel van 
45 c . Afgebeeld is een soort 
winterkoninkje (Xenicus gilvi-
ventris). Tien van deze kleine 
zangvogeltjes zijn ook verkrijg
baar in een postzegelboekje. 
Er verschenen van deze 
waarde ook weer de zoge
naamde Hang-Sell Booklets. 

Norfolk Eilanden 
Op 22 april gaven de Norfolk 
Eilanden een boekje uit met 
daarin tien zegels van 42 c. 
{Ham Radio Operators). De 
prijs ligt iets boven nominaal: 
$ 4.30. Het is het eerste 
boekje van de Norfolk eilan
den. 

Portugal 
Schepen 
Op 27 mei verscheen er in 
Portugal een boekje met vier 
zegels op het thema 'Schepen 
van ontdekkingsreizigers'. Op 
de zegels staan drie verschil
lende schepen afgebeeld: een 
ronde karveel (onder meer ge
bruikt voor Armada's) een nau 
en een galjoen. Het boekje be
vat één complete serie en kost 
500$. De oplage is vijftigdui
zend stuks. 

Koninklijke schatten 
Het zesendertigste (moderne) 
boekje van Portugal ver-
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scheen op 8 juli jl; het boekje 
350$. De inhoud bestaat uit vijf 
zegels van 70$. 

Singapore 
Naar verluidt heeft Singapore 
op 5 juni een boekje met vo-
gelzegels uitgegeven. Nadere 
informatie ontbreekt. 

Taiwan 
Taiwan gaf dit jaar weer een 
postzegelboekje uit. Op 20 
april verscheen het; er zitten 

Voorzijde van het kinderspelen-boekje 
van Taiwan 

tweemaal vier zegels ('kinder
spelen') van 3 y. in. Op de ze
gels zijn kinderen druk in de 

weer: ze rijden op een stok
paardje van bamboe, maken 
van gras een sprinkhaan, laten 
tollen draaien en spelen met 
papieren molentjes. De twee 
series zitten één strip, ge
scheiden door een tussen-
strook. Het boekje (nummer 9 
van Taiwan) kost 24 y. 

Verenigde Staten 
Kunstvliegen 
Vijf verschillende kunstvliegen 
zijn te vinden in het op 30 mei 

jl. in de Verenigde Staten uit
gekomen boekje van $ 5.80. 
Vier velletjes met elk vijf ze
gels van 29 c. vormen de in
houd. Op de zegels staan 
'klassieke' kunstvliegen met 
op de achtergrond een water
tafereeltje. Kunstvliegen zijn 
immers bestemd om vissen te 
foppen: onder de fraaie kleur
rijke kunstwerkjes gaat een 
venijnige angel schuil. 

Terence: filatelist, geboren 
in een papiercontainer 
Terence zit met zijn neus in de papiercontainer, vlak bij zijn 
huis in een nieuwbouwwijk in Apeldoorn. Hij is op zoek naar 
Donald Duck-jes - je weet nooit of er een kind is dat ze 
weggooit. Maar de elfjarige Apeldoorner stuit niet op de 
broertjes Kwik, Kwek en Kwak. In plaats daarvan vindt hij 
een pak papier met op elk vel tientallen postzegels. 

Vanaf dat moment - het is nu 
een dikke twee maanden gele
den - verzamelt Terence post
zegels. Na zijn vondst in de 
container gaat hij opgewonden 
naar huis. Maar als de buit aan 
een nauwkeurig onderzoek 
wordt onderworpen volgt er 
een teleurstelling. De zegels 
zijn geen echte postzegels, 
maar haarscherpe reproduk-
ties daarvan. Terence (inmid
dels wat minder bedroefd): 'Ik 
dacht dat er een vliesje of zo 
overheen zat.' Navraag leert 
dat het om 'scherpe drukken' 
gaat, waarschijnlijk bestemd 
voor de nieuwtjesrubriek van 
een filatelistisch blad. 

Saai 
Terence ('Mijn moeder was 
verliefd op Terence Hiiï) be
waart de vellen tóch, als waren 
het gewone postzegels. Hij 
vindt die mooie, bijzondere 
plaatjes nu eenmaal Interes
sant. In ieder geval vindt hij ze 
veel boeiender dan de zegels 
van Nederland. Die hebben 
hem nooit kunnen boeien; ze 
zijn een beetje saai in zijn 
ogen. 'De zegels met die kop 
van de mevrouw van Neder
land zijn zo gewoon,' aldus Te
rence. Nee, dan de zegels 
van die vellen: mooie plaat
jes, van tremen bijvoorbeeld. 

De broer van Terence had al 
een album met postzegels. 'Ik 
heb ze wel eens gezien,' zegt 
hij. 'Ik vond ze wel geinig. 

maar ik heb er nooit iets mee 
gedaan.' Nu hebben de vondst 
in de container en giften van 
zijn moeder (een pakketje met 
ruimtevaartzegels) en een 
buurman hem tot filatelist ge-
maakt. De kasten in huis zijn 

door hem nagezocht op prent-
bnefkaarten. Gelukkig was 
een aantal buitenlandse an-
s/c/jfen bewaard; Terence 
heeft de postzegels er inmid
dels afgeweekt. 

Bibliotheek 
Er zijn nu ook boeken over 
postzegels in huis gehaald. 
Geleend. Van de bibliotheek 
bijvoorbeeld. Terence: 'Ja, 

De elfjange Terence uit Apeldoorn Coca Cola moest het veld ruimen.. 

Straks blijkt dat ik het mis
schien toch met zo leuk vind -
en dan heb ik zo'n boek voor 
niets gekocht.' In de Apel-
doornse bibliotheek stonden 
overigens met zoveel boeken 
over filatelie. Er staan eigenlijk 
alleen catalogi, vertelt de 
jonge Apeldoorner. 'Ik had 
nooit ven/vacht dat er zoveel 
plaatjes van zegels in zouden 
staan,' bekent hij. 'Ik dacht dat 
die zegels veel meer met let
ters werden omschreven'. 
Dankzij de catalogi kan Te
rence nu de herkomst en bete
kenis van zijn bescheiden col
lectie postzegels napluizen. Bij 
dat klusje heeft hij zijn - ook al 
nieuwsgierige - broer inge
schakeld. 
Terence heeft zonder hulp van 
de geleende boeken een eigen 
filatelistische theorie ontwik
keld: hij zegt aan het papier en 
het plaatje op de postzegel te 
kunnen zien of een land arm of 
rijk is. Als voorbeeld noemt hij 
de Oostbloklanden: 'Die heb
ben nogal wat slappe zegels 
en de afbeeldingen zijn vaak 
uit de tijd.' 

Cola-collectie 
De ouders van Terence heb
ben de nieuwe hobby tot dus
ver gestimuleerd. Ze hebben 
hem voorzien van een insteek-
boek en een pakketje zegels. 
Terence kan zich dat enthousi
asme van zijn ouders wel een 
beetje voorstellen. Want zijn 
tot dusver belangrijkste hobby, 
het verzamelen van alles wat 
met Coca Cola te maken heeft, 
neemt wel erg veel plaats in. 
Het grootste deel van die col
lectie IS nu naar de zolder ver
huisd. 
Postzegels vragen heel wat 
minder ruimte en - misschien 
nog belangrijker - ook heel 
wat minder afstofwerk. Maar 
Terence durft echt met te ga
randeren dat hij de komende 
jaren postzegelverzamelaar 
blijft. 'Het wordt zeker niet mijn 
beroep,' zegt hij. 'Ik wil wat an
ders worden: stnptekenaar.' 
Gerrie Coerts 
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TEiUPO 
»OELOB 

HEEFT U PROBLEMEN OM UW VERZAMELING INDONESIA TE COMPLETEREN ' 
ER IS EEN GOEDE OPLOSSING KOOP BIJ UW GORDEL VAN SMARAGD SPECIALIST i 

jaar 
1963 

Zon nr 
95 

seri« 95/96 
1984 100 

101 
102 
103 

Mrt» 100/03 

PORT 
waarde 
125 Rp 
200 Rp 
300 Rp 
400 Rp 
500 Rp 

25 Rp 
50 Rp 

125Rp 
500 Rp 

p f r 
1 60 
2 20 
3 00 
4 00 
5 20 

15,00 
4 5 0 
1 20 
4 5 0 
3 30 

12,00 

gest 
1 60 
2 20 
3 00 
4 00 
5 20 

16.00 
4 00 
1 5 0 
5 5 0 
4 0 0 

13,00 

jaar 
1977 

19B1 
19B3 
1984 

DIENST 
waarde 

20 Rp 
30 Rp 

100 Rp 
200 Rp 
300 Rp 
400 Rp 
500 Rp 

100 Rp 
100 Rp 
100 Rp 

pfr 
0 5 0 
0 65 
1 80 
3 5 0 
5,10 
6 65 
8 30 

24,00 
1,30 
1,50 
3,00 

gest 
0 5 0 
0.65 
1.60 
3 5 0 
5.10 
6.65 
8 30 

25,00 
1,30 
1,50 
2,50 

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

Pzh. TEMPO DOELOE, Postbus 454, 2700 AL Zoetermeer 
Telefoon: 079 - 512 444 Telefax: 079 - 512123 

SCHRIFTELIJKE VEILING POVEIA 
Onze 3-maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 
Door ons wordt o.a. in de komende veilingen - gefaseerd - uit de unieke 
meervoudig bekroonde collectie 'STADSPOST APELDOORN' 1969-1983' 
topstukken en zeldzaamheden aangeboden in uitstekende kwaliteit. 
Een absolute 'must' voor elke Postgeschiedenis en Stadspost verzamelaar. 
Overtuigt Uzelf van ons schitterende aanbod'! 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Postbus 491 
9400 AL ASSEN 
tel. 05920-50486 

Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieën 

POVEIA: Uw 

Veilingschema 

maart 
juni 
september 
december 

vertrouw 

Postzegelhandel 
A . S C H I P P E R 
Pleinweg 101A 
3081 JH Rotterdam 
kantoor aan huis/ '. 

1 bezoek alleen na afspraak 
^ 

tel: 0 1 0 - 4851528 1 
ma t/m vrij 10.00 - 20.00 uur 

Postrekening nr. 5574639 
NMBrekeningnr. 68.89.58 818 
KvK Rotterdam nr. 151127 | 

1 A A N B I E D I N G E N NEDERLAND: 
postfris t/m 1949 met originele gom: 
50/55 80.— 
61 B/C 925,— 
81 130,— 
82/83 48,50 
84/86 575,— 
87/89 55,— 
102/103 222,50 
104/105 1150,— 
106 14,— 
107/109 335,— 
110/113 32,— 
114/120 117,50 
132/133 270,— 
134/135 148,50 
136/138 365,— 
139/140 38,— 
141/143 42,— 
166/168 31,50 
199/202 47,50 
203/207 95,— 
208/211 47,50 
212/219 250,— 
220/223 60,— 
224 85,— 
225/228 95,— 
229/231 95,— 
232/235 95,— 
236/237 825,— 
238/239 150,— 
240/243 160,— 

1 244/247 425,— 

248/251 165,— 
252/255 97,50 
256 47,50 
257/260 225,— 
261/264 150,— 
265/266 105,— 
267/268 125,— 
269 57,50 
270/273 135,— 
274/277 175,— 
278 115,— 
279/282 130,— 
283/286 105,— 
287/288 25,— 
289/292 87,50 
293/295 19,50 
296/299 65,— 
300/304 52,50 
305/309 60,— 
310/312 18,50 
313/317 50,— 
318/322 60,— 
323/324 24,— 
325/326 30,— 
327/331 50,— 
332/345 33,50 
346/349+C 675,— 
350/355 52,50 
356/373 220,— 
356A/D 105,— 
374/378 18,— 

1 379/391 9,50 
379A/D 9,50 
392/396 7,— 
397/401 2,75 
402/403 11 ,— 
402/403B 285,— 
405/421 3,— 
423/427 1,25 
428/442 14,— 
444/448 2,25 
449/453 4,50 
454/459 5,50 
460/468 14,— 
469/473 4,25 
474/486 105,— 
487/489 105,— 
490/494 9,50 
495/499 7,50 
500/503 10,— 
504/505 3,50 
506/507 5,50 
508/512 9,— 
513/517 22,— 
518/533 390,— 
534/537+C 1525,— 
538/541 2 2 , -
542/543 16,— 
544/548 22,— 

+C=mel certificaat 

ÜDoft I I nilTO nccii u uiuc 
prijslijst 
NEDERLAND 
+OVERZEESE 
GEBIEDEN 

nog niet 
ontvangen? 

UonWangtdeze 
prijslijst gratis bij 
uw bestelling of 
na overmaking 
van ƒ 3,00 
(wordt bij 
bestelling 
verrekend) op 
onze bank- of 
girorekening 

1 COMPLETE JAARGANGEN NEDERLAND POSTFRIS 
ZONDER PLAKKER: 
laan cat.nrs.: 
1950 549/567 ƒ 210,00 
1951 568/577 - 72,50 
1952 578/600 - 1 8 2 , 5 0 
1953 601/640 - 1 3 5 , 0 0 
1954 641/654 - 65,00 
1955 655/670 - 65,00 
1956 671/687 - 1 5 0 , 0 0 
1957 688/706 - 67,50 
1958 707/719 - 37,50 
1959 720/735 - 39,00 
1960 736/751 - 58,00 
1961 752/763 - 19,50 
1962 764/783 - 39,00 
1963 784/810 - 27,50 
1964 811/835 - 7,50 
1965 836/855 - 42,00 
1966 856/875 - 16,00 
1967 876/899 - 27,50 
1968 900/917 - 25,00 
1969 918/939 - 32,50 
1970 940/983 - 77,50 
1971 984/1001 - 33,00 
1972 1002/1024 - 32,00 

mooi gebruikt: 
1 32,50 
2 2 5 , — 
3 130 ,— 
4 1 8 , — 
5 9 ,— 
6 9 5 , — 
9 3 6 , — 
10 2 7 , — 
11 105 ,— 
12 170 ,— 
14 87,50 
16 9 5 , — 
18 6 0 , — 
20 22,50 
25 52,50 
28 3 5 , — 
29 125 ,— 
43 2 0 , — 
44 82,50 
45 1 0 , — 
46 3 0 , — 
47 167,50 
48 5 2 5 , — 
49 9 5 , — 
56/76 37,50 
77/79 1 0 , — 
8 0 + C 9 9 5 , — 
82/83 1 9 , — 
84/86 A'dam 3,50 
87/89 6,50 
90/94 7,50 
95 1 0 , — 
96 9,50 
97 3 6 , — 

98 
99 
100 
101+C 
102/103 
104 
105 
106 
107/109 
110/113 
114/120 
121/129 
130 
131 
132/133 
134/135 
136/138 
139/140 
141/143 
144/148 
149/162 
163/165 
166/168 
177/198 
199/202 
203/207 
208/211 
212/219 
220/223 
224 
225/228 
229/231 
232/235 
236/237 

Te koop gevraagd: 
• collecties Nederland + 0.( 
• collecties buitenland 
• frankeergeldige zegels 

Nederland 

Jaar: cat.nrs.: 
1973 1025/1042 ƒ33 ,00 
1974 1043/1063 incl 

A/dubb koe - 67,50 
1975 1064/1083 - 1 4 , 0 0 
1976 1084/1107 

incl A - 22,50 
1977 1128/1150 - 1 9 , 5 0 
1978 1151/1171 incl 

doorloper - 1 7 , 0 0 
1979 1172/1190 - 1 3 , 5 0 
1980 1191/1214 - 1 7 , 0 0 
1981 1215/1236 - 1 7 , 0 0 
1982 1260/1279 - 1 7 , 0 0 
1983 1280/1299 - 3 0 , 0 0 
1984 1300/1320 - 3 2 , 5 0 
1985 1321/1344 - 2 9 , 0 0 
1986 1345/1366 - 2 7 , 5 0 
1987* 1367/1395 - 4 0 , 0 0 
1988* 1396/1419 - 3 8 , 0 0 
1989* 1420/1439 - 2 9 , 0 0 

* excl kerstboekje/vel 
1983 t/m 1989 incl camets 

2 0 , — 
6 5 , — 
57,50 

9 9 5 , — 
9 ,— 

157,50 
130 ,— 

2 , — 
3 , — 
2,50 

1 0 , — 
1 5 , — 

287,50 
2 2 5 , — 

22,50 
4 5 , — 

180 ,— 
6 , — 

11,50 
4 , — 

1 9 , — 
1 0 , — 

7,50 
7 5 , — 
11,50 
3 0 , — 
1 0 , — 
52,50 
12,50 

2 , — 
1 8 , — 
2 7 , — 
1 7 , — 

5 ,— 

3 . 

238/239 5 5 , — 
240/243 37,50 
244/247 72,50 
248/251 3 5 , — 
252/255 5 , — 
257/260 37,50 
261/264 3 0 , — 
265/266 1 1 , — 
267/268 4 , — 
269 2 , — 
270/273 3 0 , — 
274/277 16,50 
278 1 1 , — 
279/282 13,50 
283/286 11,25 
287/288 6,75 
289/292 9 , — 
293/295 2,25 
296/299 8,50 
300/304 5,25 
305/309 6,75 
310/312 2,25 
313/317 5,50 
318/322 7,50 
323/324 3,75 
325/326 5 ,— 
327/331 6 , — 
332/345 8 , -
346/349 8 5 , — 
350/355 5,50 
356/373 165 ,— 

zie verder onze pnjslijst j 

j Bestellen kan zowel schriftelijk 
als telefoniscfi 
Betaling binnen 8 dagen na fak-
tuurdatum 
Levenngsvoonwaarden-
tot ƒ 2 0 0 , - helft portokosten 
daarboven franco 
minimum order ƒ 5 0 , -
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NIEUWE WERT-CATALOGI 
Wert 1992 Frankrijk 35,00; West-Europa 75,00; 

Oost-Europa 61,50 - nu ook in hard-cover-uitvoering 
West-Europa 93,00; Oost-Europa 79,00 
1991 Franse Gebieden 69,00; Overzee F-N 82,00 

Michel 1992 Duitsland kleur 29,00; West-Europa 72,00; 
Oost-Europa 57,00 

Gibbons 1992 spec cat. British Commonwealth 150,00 
Zumstein 1992 Zwitserland/Liecht. kleur geb. 27,50 

spiraal (sept.) 32,00 
spec. cat. Zwitserland 1992 1056 biz. (sept.) 115,00 

Ceres spec. cat. Frankrijk 1992 kleur 415 biz. 42,50 
Sakura (eng./jap.) cat. Japan 1992 kleur 238 biz 23,50 
Seven Seas (eng.) cat. Australië 1992 kleur 168 biz. 16,00 
Bond spec. cat. Belgie/Geb. 1992 kleur 28,75 

NVPH 1992 - prijsstijging voor Nederland 
spec, cat Nederland/Geb. 1992 kleur (10 sept.) 21,00 

Bijleveld cat. kleinrondstempels Utrecht 15,00 
cat. kleinrondstempels Noord-Holland (sept.) 20,00 

Herdruk 'Leiddraad voor den Speciaalverzamelaar 
Nederland'1924 25,00 

IS (eng.) spec. cat. Singapore 1992 kleur 14,50 
Laroze (frans) cat. Arctis/Antarctis kleur 1991 84 biz. 17,50 
Yang (eng.) spec. cat. VR China 1991 kleur 135 biz. 24,50 
Scott (eng.) spec. cat. Canada 1991 kleur 348 biz 23,50 
ANK (duits) spec, cat Oostenrijk 1992 kleur 288 biz. 32,50 
Ferchenbauer (duits) spec. cat. Oostenrijk/Geb. 

1950-1918 800 biz. 150,00 
KAW (pools) spec cat Polen 1770-1945 2 delen 

690 biz. 40,00 
Koelewijn (ned.) handboek Geschiedenis Duivenpost 

gehele wereld 122 biz. 27,50 
Interphila (duits) Internat, adresboek voor zegels en 

munten 1991 700 biz. 31,50 

MOTIEF-CATALOGI 
Domfil (spaans) wereldcat. sport op zegels 1990 

600 bIz. Yvert-/Michel-nrs. 
wereldcat. bloemen op zegels 1990 460 bIz. 
Yvert-/Michel-nrs. 
wereldcat. dieren op zegels 1990 1025 bIz. 
Yvert-/Michel-nrs. 

Gibbons (eng.) wereldcat. Paddestoelen op zegels 1992 
80blz 

Daamen (ned ) wereldcat cactussen/vetplanten op 
zegels/stempels 80 bIz 

Schonen (duits) handboek Bijbel op zegels gehele 
wereld 2 delen 472 bIz. 

Inpeg (ned.) wereldcat. schepen op zegels 4 delen 
550 bIz (1989) 

v.d Bold (ned ) handboek opzetten van motief-
verzamelingen 207 bIz. ged. kleur 

80,00 

85,00 

120,00 

25,00 

24,75 

59,50 

40,00 

45,00 

DBZ-Deutsche Briefmarken-Zeitung 
verschijnt twee-wekelijks, gem 175 bIz. per editie 
jaarabonnement 26 nrs incl porti ƒ90,00 
3 proefnummers, incl. porto ƒ 16,00 

Prijswijzigingen voorbehouden Prijslijsten gratis Orderstof/100,-
plus ƒ 4,50 verzendkosten Orders tot ƒ 35, - , alsmede levering aan 
nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling. 
Giro 1253414-AMRO47 36 54 717-NMB66 94 60 680 

RW.MEINHARDT 
POSTORDER 
Bleyenburg 5,2511 VC 's-Gravenhage 
(vlakbij Kon Schouwburg) S 070 - 3652227 

Verkoop- resp. beste ladressen: 
Kloek B V , Rosmarijnsteeg 4, Amsterdam - Tel 020/6242164 
Het Poststempel, Rotterdam, tel 010/4768175 (ook 's avonds) 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL " L E T I M B R E " VOF 
Akerstraat 6, 6411 HA Heerlen, tel 045-718806 

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T _ Stockvoorraad CHINA. 
Verder bieden wij aan tegen aantrekkelijke prijzen nieuwe zegels 
van POLEN, USSR, LITOUWEN. 
NIEUW VAN LITOUWEN- 4 zegels van 15k, 40k, 70k, IR voor 
ƒ 4,95 Sluit nu een abo. af op LITOUWEN. 

GRATIS PRIJSLIJSTEN van N.0 R., BELGIË, LUX , DUITSL. 
+ GEB. ENG + EUR.-geb., FRANKR., GRIEKENL, ITALIË, 
JOEGOSL., LIECHTENST., MONACO, PORTUG., OOSTENR. 
+ geb, SPANJE, S-MAR, SCAND., ZWIT., U.S.A., en 
geheel OOST-EUROPA. ZEER UITGEBREID 
GRATIS AANVRAGEN aan ANTWOORDNUMMER 8, 
4250 VH ARKEL (postzegel niet nodig) 
P O S T Z H . , G.L. V A N TOOR Ol 8 3 1 - 1 9 7 8 

RONDZENDDIENST HET 
Franknik Gebruikt 
1 metcer t i 
f icaal 325 00 
15 met certi 
ficaat 250 00 
17 metcer t i 
ficaat 58 50 
20 met certi 
ficaat 10 00 
33 met certi 

ficaat 145 00 
43" met certi 
ficaat 75 00 
45* met certi 
ficaat 48 75 
45 met certi 
ficaat 48 75 
47 met certi 
ficaat 240 00 
48 met certi 
ficaat 105 00 
49 met certi 
ficaat 260 00 
4 9 ' met certi 
ficaat 260 00 
Noorwegen Gebr 
1 metcer t i 
ficaat 175 00 
2 met certi 
ficaat 175 00 
7 met certi 
ficaat 450 00 
10 met certi 
ficaat 117 50 
Denemari<en 
Gebruik 
3 met certi 
ficaat 65 00 
5 met certi 
ficaat 80 00 
Engeland 
121 ongebr met 

Engel posttris 
183 met certi 
ficaat 1180 00 
België ongebr 
342/50 615 00 
Portugal ongebr 
LP 1/10 115 00 
Griekenland 
Ongebruikt 
256 10 00 
245/46 5 25 

347 
348/61 
366/68 
369/74 
372 
374 
375/92 
393 
394/99 
409 
410/14 
414 
415/16 
417/20 
435/37 
439/40 
446/49 
462/79 
536/39 
540/41 
542/44 
545/52A 
566/68 
569 
571/74 
585/91 
604/09 
610/17 
622 
623/36 
637/39 
640/53 
654/59 
660/67 
675/84 
682 
683 
684 
685/91 
692 
702 
703/04 
705/12 
713/23 
724 
725 
726/42 
743/50 
751 /52 
755 

763/69 
770/73 
774/75 
776/77 
780/84 

1 75 
200 00 

22 50 
117 50 

4 0 0 0 
15 00 

1 1 7 5 0 
26 50 
32 50 
16 50 
40 00 
22 50 

6 5 0 
30 00 

4 5 0 
7 50 

21 50 
3 25 

18 50 
6 0 0 
4 50 

40 00 
11 25 
2 0 0 

123 50 
105 00 
105 00 
145 00 

9 75 
65 00 
33 75 
77 50 
18 50 

7 75 
40 00 

8 5 0 
20 00 

2 5 0 
26 50 

4 25 
4 75 
3 0 0 
7 25 

16 25 

1 25 
42 50 
35 0 0 

3 25 
1 75 
4 25 

11 25 
3 50 
2 0 0 
2 75 

14 50 

785/93 11 75 
794/98 4 00 
799/00 5 75 
LP 
1/4 3 6 5 0 
5/7 130 00 
8/14 90 00 
15/21 90 00 
22/30 45 00 
50/61 5 25 

Port 
18 Tand 101/2 

26 50 
19 Tand 12 7 50 

39/48 28 50 
65/79 32 50 
80/89 35 00 
Denemarken 
Gebruikt 
2 47 50 
3 6 0 0 0 
4 1 2 5 0 
6 2 1 0 0 0 
8 9 0 0 
9 95 00 
10 1 8 5 0 
11 47 50 
12 7 2 5 0 
13 7 5 0 
14 1 1 0 0 0 
18 10 75 
19 78 50 
28 13 50 
29 1 3 5 0 
2 3 - T 1 4 55 00 

2 9 ' T 1 4 36 50 

75 7 75 
81 1 2 5 0 
84 110 00 
92 1 9 5 0 
93 12 50 
95 7 50 
96 17 50 
97 5 75 
98 9 00 
99 6 50 
116 7 5 0 

118 
125 
126 
130/31 
148 
148-
151 
152 
153/64 

216 
267* 
328 

TREFPUNT 
19 50 

6 50 
7 75 

65 00 
9 00 
6 50 
6 50 

17 50 
22 50 

7 25 

6 50 
9 50 

Krantenzeqels 
2 
7 
1/10 
11/20 
LP 1/5 
LP 6/10 
Dienst 
18 
19 

11 50 
19 50 
90 00 

115 00 
285 00 

25 00 

25 0 0 
5 75 

23 19 50 
ongebruikt 
37" 9 50 
47 25 0 0 
62 
63 
64 
57 
75 
95/04 
109 
110 
115 
127/29 
130/31 
146 
147 

14 50 
15 00 
19 50 

7 75 
9 0 0 

71 50 
7 75 
7 0 0 

14 50 
9 0 0 

47 50 
8 00 

42 50 
17 50 

136 1 1 0 0 
153/64 in 
blok 90 00 
165/67 15 00 
170 6 50 
172 5 75 
174/80 

188 
190/92 
229/34 
246/48 

85 00 

16 50 
40 00 
58 50 
11 50 

249/52 
252-
267 ' -
168/73 
182 
189 
207/13 ' 
213* 
254/64 

282/90-

398/06 
406"/10 

410* 
418/25 
518/23 
534/35 
000 
LP 6/10 
Dienst 
20/21 
21 
Po r t? 
Port 16 
Port 19 
Port 22/26 
Port 27/33 
Noorwegen 
gebruikt 

18 

22 
24° 
26 
27 
31 
35 
44 
45 

29 25 
3 75 
9 5 0 

25 00 
6 5 0 

14 50 
40 00 
11 50 
22 50 

1 0 5 0 

1 7 5 0 
75 00 

7 75 
1 5 0 0 

0 5 0 
25 00 

32 50 
1 5 0 0 

5 25 
4O0O 

9 75 
25 00 

8 25 

150 00 

8 75 

7 50 

50 00 
19 50 

9 75 
1 9 5 0 

9 75 
2 0 0 

57 14 25 
84/87 4 75 
Nrs volgens 
Yvert et Tellier 

Serie v/d mnri 
NecJerland 

-Kosnris nz 
ƒ1.25 

Niet meer dan éen 
serie per klant 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: Kwangodreef 195 
c» I #« j 0\ j M. 3564 PD Utrecht 

S.J.C den oudsten xeL 030-6I8720 

WELTSENSATION! NOTBRIEFMARKE 
■ ■ ■ ■ ■ ■ • • ■ ■ I l 

'■a 
fndcniandik 
brevporto 

DANMANK 

Nicht ausgegebene Bnefmarke. In 1963 
von den danischen Postbehorden wah

rend des kaltes Kneges zur Verwendung 
im Falle eines Weltkneges hergestellt. 

Einzelmarke ƒ 14.-
4er-Block ƒ 5 4 -
10er Block ƒ 1 2 0 , -

Vorauskasse. giro Arnhem 2 17 55 32 
l ^ l > ^ < ^ i - l » U « ^ = J I A y - J = J P , J = l - > . ^ J I - T 3 ^ 
3 R U U N S G A D E -32 D K OOOO A A R M U S C D A N I V 1 A R K 

Telf 8 6 1 2 S 2 S B - G ro 6 4 1 7 2 3 ^ 
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Het veranderde gezicht 
van de briefkaart (7) 
18. De getande kaarten 
Op 1 juni 1913 kwamen in Duitsland ge
tande briefkaarten uit in stroken van vijf 
stuks. Dit om het gebruik in de schrijfma
chine te vergemakkelijken. In de Deutsche 
Verkehrszeitung \jan 6 iun\ verscheen 
hierover een artikel, dat onder ogen kwam 
van het Hoofdbestuur van de PTT. 
In Den Haag voelde men hier ook wel iets 
voor. Men vroeg het Reichs Postamt'm 
Berlijn om voorbeelden, die al op 18 juni 
toegestuurd werden^^. Dit leek blijkbaar 
wel wat, want ze werden, samen met een 
strook van acht Zwitserse kaarten, toege
zonden aan de controleur in Haarlem, met 
het verzoek bij de drukkerij Enschedé te 
informeren wat dit moest kosten^. 
In juli kwamen alle gegevens binnen. Voor 
stroken van tien kaarten, gevouwen en 
met een bedrukt bandje, zouden de meer
kosten voor duizend stroken op vijf gulden 
komen. Dat was dus 0.05 cent per kaart 
extra, een te venwaarlozen bedrag. 
Op 6 augustus werden deze feiten over de 
getande kaarten in een nota aan het 
Hoofdbestuur uiteengezet^^. Om de kos
ten behoefde men het niet te laten. De 

kaarten zouden 0.232 cent per stuk kos
ten en aangezien men een halve cent voor 
het karton berekende, hield men aan 
iedere kaart toch altijd nog 0.268 cent 
over. De vraag bleef of men de getande 
kaarten moest uitgeven, want Niemand 
heeft er immers ooit om gevraagd. 
Men besloot om enige Kamers van Koop
handel om advies te vragen. Het Hoofdbe
stuur richtte zich tot de Kamers in de drie 
grote steden met de vraag of er behoefte 
aan deze kaarten bestond^®. Alle drie ant
woordden bevestigend. Den Haag voegde 
er nog aan toe, dat particulier getande 
kaarten al bestonden en hun nut hadden 
bewezen. Amsterdam meende dat het ini
tiatief van de PTT de particuliere industrie 
zou aanmoedigen om ook briefkaarten in 
stroken in de handel te brengen. 
De beslissing viel de PTT blijkbaar niet ge
makkelijk. Pas op 8 januari van het vol
gend jaar kreeg de controleur opdracht de 
stroken te laten aanmaken^^. Er kwamen 
drie soorten: voor de lokale post, voor het 
binnenland en voor het internationale ver
keer (afbeelding 31). De stroken beston
den uit tien kaarten waarvan telkens twee 
(de bovenste en de onderste) slechts één 

getande zijde hadden. 
Per dienstorder werd medegedeeld dat de 
getande kaarten, bij wijze van proef, ver
krijgbaar zouden zijn . De verzamelaars 
maakten er in mei 1914 melding van^^. 
Over het al dan niet geslaagd zijn van de 
proef is niets bekend geworden. Kort na 
de eerste uitgifte brak de Eerste Wereld
oorlog uit en in het derde en vierde oor
logsjaar kwamen er nog al wat problemen 
met de kartonvoorziening. Dat stimu
leerde de proefneming natuurlijk niet. 
In april 1919 kreeg Costerus op het post
kantoor van Amsterdam te horen: De ge
perforeerde l<aarten van 2, 3 en 5 cent 
schijnen uit i<oers te gaan ̂ °. Men was 
daar goed op de hoogte, want op 23 mei 
werd de controleur medegedeeld, dat bij 
het in werking treden van het nieuwe tahef 
(1 november 1919) kaarten in stroken niet 
meer verkrijgbaar gesteld zouden wor-
den^V 
Zo verdwenen de getande kaarten, blijk
baar door niemand betreurd. Een officieel 
afscheid kon er niet af; de PTT heeft nim
mer bekend gemaakt, dat de in 1914 be
gonnen proef beëindigd zou worden. 

19. De kleur van 
het karton 
Uit het voorgaande is gebleken dat tot 
1881 voor de briefkaarten geelachtig kar
ton gebruikt werd. Van 1881 tot 1899 wa
ren ze tweekleurig, aan de voorkant in de 
kleur van de zegel, aan de achterkant wit. 
Vanaf 1899 had het karton de kleur van de 

AAN 

32. De lokale kaart op gnjsachtig karton (G62al) 
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geperforeerde'BrieffeaÄrten van 
Zomler scheidingslijn 
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31 a/b Een strook van tien getande buitenlandkaarten met bijbehorend bandje 
(G52bll) 

33. De lokale kaart op groen karton (G64) 
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zegel, zowel de voor als de achterkant. 
Toen in 1908 de lokale kaarten kwamen, 
kreeg het karton niet de kleur van de ze
gel, maar werd, zoals men het noemde, 
wit. Lichtcrème lijkt een betere aandui
ding. Met deze drie kartonkleuren ging 
men de Eerste Wereldoorlog in. 
Tijdens deze oorlog, waar Nederland wel
iswaar met in betrokken werd, kwamen er 
toch verschillende problemen. Zo werden, 
vooral tegen het einde, verschillende 
grondstoffen schaars en duur. De direc
teurgeneraal richtte zich eind november 
1916 tot de controleur met het verzoek om 
na te gaan of het gebruik van wit karton 
voor alle soorten briefkaarten tot bezuini
ging zou leiden^^. De gedachte van ver
schillende kleuren werd hiermee al verta
ten. De controleur antwoordde dat door de 
schaarste aan bleekmiddelen het gebruik 
van wit karton niet goedkoper zou zijn^^. 
De kleur wit uit deze brieven doet wat 
vreemd aan, omdat de enige kaarten die 
wit waren  de lokale kaarten van 1 Vz cent 
 verdwenen waren. Op 16 oktober name
lijk was het lokale tarief verhoogd tot 2 
cent en de nieuwe kaarten hadden een 
grijsachtige kleur (afbeelding 32). 
In maart 1917 kwam dit probleem opnieuw 
aan de orde. In een nota aan het Hoofdbe
stuur bepleitte de controleur wit karton 
voor alle kaarten, omdat er toentertijd veel 
kleurschakeringen waren. Bovendien was 
één kleur eenvoudiger voor de magazijn
boekhouding. Het Hoofdbestuur had liever 
roomkleurig karton, dat werd niet zo spoe
dig vuil^'*. En roomkleurig zou het voor de 
toekomst worden. 
Aanvankelijk liet men het nog van de prijs 

afhangen. In april 1917 stuurde de direc
teurgeneraal brieven aan de papierleve
ranciers waarin hij onder andere voor de 
briefkaarten vroeg om prijsopgave voor 
wit en roomkleurig karton'^. De antwoord
brieven zijn niet meer aanwezig, maar 
groot waren de prijsverschillen blijkbaar 
niet. Immers, op 11 augustus schreef de 
controleur nog over drie alternatieven voor 
de levering, namelijk wit met roze, room
kleurig met roze en een combinatie van 
wit, groen en roze. Het roze karton was 
voor de koloniën bestemd^®. De aanbeste
dingsuitslagen zijn niet bewaard geble
ven, maar het roomkleurig karton zal het 
wel gewonnen hebben, want dat werd nu 
de kleur. Men besloot het nog voorradige, 
groene karton te gebruiken voor stads
briefkaarten (afbeelding 33). In augustus 
1918 kwam de NRC dit al aan de weet''''. 
In die maand kwam de eerste geel
achtige kaart in omloop (afbeelding 34). 
De firma Booleman was hiervan het eerst 
op de hoogte. In het voorjaar maakte zij dit 
al in haar ConfidentiaCirculaire bekend''^. 
In de loop van 1919 kwamen ook de lokale 
briefkaart en de buitenlandkaart in de gele 
kleur uit. Maar deze kartonsoort was blijk
baar na enige tijd niet meer te verkrijgen 
want in november 1921 berichtte de con
troleur, dat hij opdracht had gegeven om 
twee miljoen binnenlandse kaarten te 
laten drukken op grijs karton^^ (afbeelding 
35). Eind 1921 waren deze kaarten al te 
koop«°. 
Pas in 1923 kwam het roomkleurige kar
ton weer terug (afbeelding 36) en dit zou 
meer dan vijftig jaar de kleur blijven. 

20. Het wapen verdwijnt 
In september 1922 kwamen er onver
wachts nieuwe briefkaarten met een 
nieuwe opmaak uit. Het wapen was ver
dwenen, evenals het woord 'Aan'. De 
scheidingslijn liep voorts van onder tot bo
ven door omdat het woord 'Briefkaart' 
naar rechts was geschoven. Tenslotte wa
ren er nu vijf adreslijnen en nog maar één 
afzenderslijn (afbeelding 37). Het was 
blijkbaar de bedoeling zoveel mogelijk 
schrijfruimte te creëren, want die was in
derdaad aanzienlijk toegenomen. 
Argumenten voor deze wijzigingen zijn 
nergens te vinden. Alleen was er, maar 
dat was al weer vijfjaar tevoren, een arti
keltje in het Orgaan van de Nederland
schen Post en Telegraaf Bond versche
nen dat duidelijk in deze richting ging: 

BRIEFKAARTEN 
Op de briefkaarten met scheidingslijn blijft in 
de regel het gedeelte waarin het rijkswapen is 
gedrukt, onbeschreven. 
Doordat op particuliere dit wapen niet voor
kwam, waren deze tot dusverre te verkiezen 
boven die der administratie Nu evenwel deze 
laatste soort nagenoeg verdwenen is, lijkt het 
ons van bielang, dat de Rijksbriefkaart in alle 
opzichten geschikt wordt gemaakt. 
Door het wapen op een minder hinderlijke 
plaats af te drukken, of nog beter het geheel te 
laten verdwijnen, zal aan de praktische bruik
baarheid voor een goed deel tegemoet worden 
gekomen^^. 

 ^ • T j j j i ^ w ^ y ^ ^ S ^ 
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34. De lokale kaart op geelachtig karton (G65) 
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35. Binnenlandkaart op grijs karton. Op 1 maart 1921 was het lokaal tanef vervallen 
en was het port voor het binnenland op 7% cent gebracht (G159) 
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36. Binnenlandkaart op roomkleurig karton (G165) 37. De eerste bnefkaart zonder wapen (Gl 62) 
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Als dit bericht de aanleiding geweest is, 
dan heeft de uitvoering wel lang op zich 
laten wachten. 
In november 1921 schreef de controleur 
een brief, waarin hij sprak over het gewij
zigde model, waarvan van hij binnenkort 
proefdrukken zou sturen. Dit is het enige 
dat er over deze nieuwe kaart geschreven 
is^9. 
Een eigentijds oordeel werd alleen door 
Reinou Kingma gegeven in zijn bekende 
blad^^. Hij was er niet erg over te spreken: 
Een radicale verandering die de kaart veel 
lelijker heeft gemaakt Hij wees ook nog 
even op een zwak puntje: Nu heeft de af
zender alleen maar ruimte om zijn naam 
te zetten. Inderdaad, één afzenderlijn was 
wel erg weinig. Daar zouden later nog 
klachten over komen. 

C. Stapel, Assen (wordt vervolgd) 

Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 
september aanstaande organiseert de 
Nederlandse Vereniging van Poststukken
en Poststempelverzamelaars een jubi
leumtentoonstelling. De vereniging  in de 
wandeling Po. & Po. genoemd  bestaat 
dit jaar precies vijfenveertig jaar. Ter gele
genheid daarvan wordt in de Oude Kerk 
aan het Oude Kerksplein in Amsterdam 
een expositie gehouden die 650 kaders 
omvat. Om u een indruk te geven van het 
soort poststukken dat in de kerk te zien is 
beelden we ditmaal een gezuiverde chole
rabrief af. Bert Buurman maakt er de vol
gende kanttekeningen bij. 

De afgebeelde brief werd verzonden op 
17 mei 1825 uit Smyrna (Izmir) in Turkije; 
de bestemming was Lyon in Frankrijk. Op 
de brief staat het grensstempel TUR en 
het aankomststempel van Lyon 26625 
(26juni 1825, inkader). 
Verder zien we op de voorzijde van de 
brief de tekst Autriche par Bulgarie (even
eens in kader). Onderaan rechts, bij de 
rode pijl, zien we het Oostenrijkse 'zuive
ringsstempel'. Op de voorzijde is verder 
met bruine inkt het tarief aangegeven: 17. 
De brief werd van gaatjes voorzien en 
daarna met azijn gespoeld, hetgeen aan 
de verkleuring van de brief is te zien. 
In Wenen was een belangrijk zuiverings
kantoor gevestigd, waar vooral in de jaren 
1831 1832 veel brieven werden gezui
verd; de Aziatische cholera nam in die pe
riode epidemische vormen aan. In de ja
ren omstreeks 1855 maakte de cholera 
opnieuw veel slachtoffers. 
Er zijn overigens veel bneven van ver vóór 
1800 bekend, die stempels van zuive
ringskantoren dragen. 

Postmerken 91, jubileumtentoonstelling van 
Po. & Po.:20, 21 en22septemt>er a.s.; ope
ningstijden: op 20 en 219 van 1017uur, op22
9 van 13.3017 uur. Oude Kerk bij de Warmoes
straat m Amsterdam. 

Noten: 
^ : ACD, brief van 18 juni 1913, vern. e.a. 
" : ACM, map 4/14, brief van 26 juni 1913, nr. 
10973 
®*: ACD, interne nota van 6 augustus 1913, 
vern. e.a. 
^■. ARAII, Hbs P&T 18931926, inv. nr. 288 
brief van 11 augustus 1913, nr. 13697 
^^: ACM, map 4/14, brief van 8 januari 1914, nr. 
336 
^ : Do 69/1914 
®̂ : NTP, jg. XXXI, juni 1914, biz. 80, Het Phila
tellstisch Maandblad, jg. 3, mei 1914, bIz. 65 
^°: NTP, jg. XXXVI, mei 1919, bIz. 65 
^^: ACM, map 13, brief van 23 mei 1919, nr. 
4644 
^^: ACM, map 4/16, brief van 25 november 
1916, nr. 8006 
^^: ACM, map 4/16, brief van 27 november 
1916, nr. 864 
^*: ACD, interne nota van 15 maart 1917, vern. 
e.a. 
^5; ACD, brief van 14 april 1917, nr. 2752, vern. 
e.a. 

^^: ARAII, Hbs P&T 18931926, inv. vr. 327, 
brief van 4 september 1917, nr. 6354. de bnef 
van 11 augustus 1917 is hier aan toegevoegd 
" : NRC, 5 januan 1918, avondblad, C, biz. 2 
^^: Dit vermeldt het Philatelistisch Maandblad 
van 13april1918, bIz. 62 
®̂: ACD, brief van 29 november 1921, nr. 2694, 

vern. f.k. 
^°: Costerus kocht de kaart op oudejaarsavond 
in Amsterdam. NMP, jg. 1,1922, bIz. 40 
^': Briefkaarten, Orgaan van den Nederland
schen Post en Telegraafbwnd, jg. 17, nr. 24,15 
iuni1917, bIz. 350 
*^: Postzegelnieuws, jg. 23, nr. 263,30 septem
ber 1922, bIz. 170 

Postmerken '91: bezoek 
is de moeite waard 

: bezoek 
lard 

s ̂  
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82/83 veiling 
CORINPHILA 

21-28 september 1991 
Het doet ons genoegen u een sensationeel veilingaanbod te kunnen doen, met een totale 
waarde van meer dan 15 miljoen Zwitserse francs. 

Dit jaar worden er weer interessante nalatenschappen aangeboden, tevens talrijke ge
specialiseerde collecties die grote gouden medailles gewonnen hebben zowel op nationale als 
internationale tentoonstellingen. 

Algemene catalogus hoogtepunten: 
Duitse Rijk & Koloniën, Frankrijk, Levante, Skandinavië, Groot 
Brittannië & Koloniën, Argentinië en Venezuela. 

collectie "Aare" 
"Chaumont" 
"Champéry" 

Gespecialiseerde catalogus: Klassiek Zwitserland 
en nieuw Helvetia 
ongetand en getand 

Als bieder profiteert u van onze: 

Traditie _ meer dan 65 jaar ervaring 

Garantie _ van echtheid gedurende een periode van 5 jaar, terwijl alle waardevolle post
zegels al vergezeld gaan van certificaten 

Continuïteit _ accurate beschrijving van de veilingkavels met aantrekkelijke taxaties als 
leidraad van onze schriftelijke bieders 

Zekerheid _ dat alle kavels daadwerkelijk verkocht worden zonder voorbehoud of prijs-
limieten 

Deze twee catalogi met meer dan 8000 kavels van verschillende prijsklassen en met meer dan 
300 afbeeldingen (waarvan 34 in kleur) is gratis voor serieuze verzamelaars en mogelijke 
kopers en wordt u toegestuurd per luchtpost tegen betaling van portokosten van DS $ 30 , - in 
bankbiljetten. 

CORINPHILA 
Bellerivestrasse 34 
Postfach 

CH-8034 Zürich 
Telefoon ; 09-411/383 10 60 
Telefax : 09-411/383 09 14 
Telex : 813 113fi lach 
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Postwaarde-
stukken 

Samenstelling: 
C. Stapel 
Delfland 4 
9405 NL Assen 

Postmerken 91 
In de afgelopen maanden hebt 
u al wat kunnen lezen over de 
tentoonstelling Postmerken 
91. Deze wordt van 20 tot en 
met 22 september in de Oude 
Kerk in Amsterdam gehouden. 
Er zullen veel mooie verzame
lingen van postwaardestukken 
te zien zijn. 
Er wordt ook een bijzondere 
briefkaart uitgegeven. Dat is 
de nieuwe binnenlandbrief van 
60 cent met een speciale op
druk in de kleur van de zegel. 
Deze opdruk wordt aange
bracht door de drukker van de 
kaart zelf, de firma Joh. En
schedé in Haarlem. In het 
nummer van september zal ik 
de kaart afbeelden. De prijs 
van de kaart is ƒ 1.50. U kunt 
de kaart toegezonden krijgen 
door ƒ 1.50 per stuk over te 
maken op girorekening 
469633, ten name van Post-
merken '86 te Assen. Dit be
drag moet vermeerderd wor
den met port- en verpakkings-
kosten van ƒ 1,00 (bij een be
stelling van één tot en met vier 
kaarten) of ƒ 2.00 (voor vijf tot 
en met twaalf kaarten). 
Er komt ook een speciaal vlag-
stempel. Dit vlagstempel kan 
ook op de kaarten worden ge
plaatst. U wordt verzocht bij 
uw bestelling duidelijk te ver
melden of de kaarten van dit 
speciale vlagstempel moeten 
worden voorzien. Als u het 
speciale stempel op uw kaar
ten wilt hebben dan moet het 
geld wel voor 20 september 
overgemaakt zijn. Wilt u de 
kaart in grotere aantallen ko
pen, dan kunt u zich recht
streeks met mij in verbinding 
stellen. 

Nederland 
Op 25 juni jl. zijn drie nieuwe 
postwaardestukken uitgeko
men: de briefkaart, de verhuis-
kaart en het luchtpostblad. Het 
laatste is hetzelfde als zijn 
voorganger, alleen de waarde 
verschilt uiteraard. 
Bij de bnefkaart is de koningin-
nezegel vervangen door een 
cijferzegel. De scheidingslij
nen zijn niet meer opgebouwd 
uit streepjes, maar uit punten. 
De grootste verandering laat 
de verhuiskaart zien. Hier is 
sprake van een geheel nieuwe 
kaart. Van de oude kaart is 

niets overgebleven. Het begint 
al met de zegelindruk. Net als 
bij het luchtpostblad is een 
nieuwe zegel ontworpen, pas
send bij de aard van het stuk. 
Arno Geels nam de verhuis
doos als motief. De waarde, 
60 c , is in de vorm van een 
huisnummerplaatje uitge
voerd. Links op de kaart staat 
een grote rode pijl, zoals die 
tegenwoordig ook op de ver
huisdozen voorkomt. De voor
kant van de kaart is bruin van 
kleur, de kleur van een ver
huisdoos. Aan de achterkant is 
de kaart wit, de tekst en de lij
nen zijn rood. Een nieuw pos
taal element vormen de hokjes 
voor de postcode. Die zullen in 
de toekomst ook wel op de 
briefkaarten komen. Samen
vattend: een heel originele en 
mooie kaart. 

Nieuwe uitgiften 
Australië 
- envelop, 43 c, veelkleurig; 
detail van een schilderij, links 
beelden uit een laboratorium; 

- envelop, 43 c , veelkleurig; 
embleem, links een herden
kingsplechtigheid, uitgegeven 
ter gelegenheid van het vijfen
zeventigjarig bestaan van de 
organisatie die zich bezig 
houdt met de zorg voor oud-
strijders. 

e ^ 

Bangladesh 
- envelop, 2 
gebouw met spitse toren, 
130x90 mm, geel papier. 

China (Volksrepubliek) 
- envelop, 20 fen, veelkleurig, 
twee lampen voor het PPH-ge-
bouw en twee Chinese karak
ters, gevormd uit boeken, die 
'Het Volk' betekenen, links 
tekst van Deng Xiaoping en 
het cijfer '40'; aan de achter
kant '40-jarig bestaan van het 
People's Publishing House' 
(PPH), rechtsonder drukmerk 
JF.29.(1-1)1990; 

- briefkaart, 15 f., veelkleurig, 
bloeiende eucalyptus, linksbo
ven tekst in Chinees en Engels 
'Honderdste gedenkdag van 
de invoering van de eucalyp
tus in China', rechtsonder 
drukmerk JP.27.(1-1)1990. . 

Cyprus 
- briefkaart, 15 c, veelkleurig, 
Christus (mozaïek uit de Kana-
karia-kerk) en daarnaast 1 c. 
zwart en lichtgrijs, vluchtelin
genkind voor prikkeldraad. 

Denemarken 
Denemarken heeft de uitgifte 
van gewone briefkaarten ge
staakt maar zal zo nu en dan 
bijzondere kaarten uitgeven. 
De eerste is kwam op 14 maart 
uit. De ingedrukte waarde is 
3.50 kroon, rood en zwart, lo-
komotief uit 1882, drukmerk 
CP1, aan de achterkant ver
groot beeld van de lokomotief. 

Groot-Brittannië 
- luchtpostblad gewijd aan 
Schotland; geen ingedrukte 
waarde maar groot cijfer ' 1 ' en 
'Port betaald', daarnaast kop 
van de koningin, linksboven 
Scottish Rugby XV/Triple 
Crown and Grand Slam 1990; 
op het gehele, driedelige for
mulier afbeeldingen van rug-

l iN«a»wtrM 

eleta< 

)nkerpaars; 

h4«<i»fcai>if^ 

bywedstrijden, embleem 
gen en ploegen. 

vlag-

Falkland Eilanden 
- luchtpostblad, 30 p., veel
kleurig; gestileerde pinguin en 
posthoorn, links kaart met de 
Falkland Eilanden en Zuid-Ge-
orgië, aan de achterkant twee 
kleurige plaatjes van de eilan
den. 

Hongarije 
- briefkaart, 7 forint, rood, 
blauw en goud; stadswapen 
en '150 jaar Ujpest', aan de 
achterkant aftïeelding van een 
oude ets van Ujpest, daar
naast het .wapen. 

Heng Kong 
- luchtpostblad, 1.80 $, don
kerblauw en lichtblauw; 
landkaart, links jubileumem
bleem met Inschrift 'Hong 
Kong/posterijen/150 jaar/ 
1841 -1991', van buiten wit van 
binnen lichtblauw papier. 

India 
- briefkaarten, 15 (p.), donker
bruin; tijger, bruingeel karton, 
reclame a. in rood Lifebuoy, 
daarboven een regel in Hindi; 
b. zes regels tekst in Hindi; c. 
embleem met beschermende 
handen en twee regels tekst in 
Hindi; d. gestileerde afbeel
ding van een jong meisje en 
een zon, daaronder een regel 
tekst in Hindi en Engels 'Soci
ale zorg voor het meisje'. 

Joegoslavië 
- envelop, 2.50 dinar, rood; 
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postkoets in een versierde ro
zet, binnenin netwerk van 
blauwe punten op wit papier. 

Letland 
- envelop, geen ingedrukte 
waarde, veelkleurig; gekrulde 
band in de landskieuren rood-
wit-rood, linksonder kastje 
voor de postcode, op de sluit
klep een drieregelige tekst: Te 
gebruiken voor verzending/ 
naar Letland, Litouwen en Est
land/zonder bijkomende kos
ten', aan de achterkant druk-
merk, binnenin grijs/paars net
werk. 

Litouwen 
- envelop, 20 kopeke, veel
kleurig, engel met lans, daar
onder 'Vasario 16', links een 
soortgelijke afbeelding, aan de 
achterkant drukmerk nr. 108. 

Nieuw-Zeeland 
- envelop, 40 (c), veelkleurig; 
symbolische voorstelling met 

de berg Egmond en de ele
menten zee, hemel, land en 
energie, links een kleurig 
plaatje met een soortgelijk 
voorstelling als in de zegelin-
druk met vlaggetjes en het em
bleem New Plymouth 1991, 
daaronder '150 jaar/New Ply-
nouth', aan de achterkant ver
klarende tekst. 

Oostenrijii 
- briefkaart, 4.50 schilling, 
veelkleurig; bloemen (Arnika), 
eerste dag van uitgifte 3 mei 
1991, oplage 2.150.000 stuks; 
de kaart is gemaakt van kring
looppapier. 

1 

-

Paldstan 
- luchtpostenvelop, 5.50 Rs., 
groen en paars; zeszijdig, 
symmetrische figuur, rood-
groene ruitomranding. 

Papua-New Guinea 
- envelop, 201., veelkleurig; 
wapen van de provincie East 
Sepik, links een kleurig plaatje 
van inheemse kunst met er
voor een inboorling, daaronder 
'Provincie East Sepik', aan de 
achterkant 'Envelop nr. 19 
- Provincie Bast Sepik'. 

Portugal 
- briefkaart, 35.00 (escudo). 

veelkleurig; kop van de zee
vaarder Gil Eanes, wit karton. 

Sri Lanka 
- kerstbriefkaart, 75 (c), veel
kleurig; kribbe met het kind, 
Maria, een schaap en twee wij
zen met geschenken en 
'Kerstmis 1990', aan de ach
terkant het zegelbeeld ver
groot, wit karton. 

VN New York 
- de enveloppen uit 1989 van 
25 c. met het hoofdgebouw 
van de VN in New York kregen 
een bijdruk '4 cent' in een 
lauwerkrans onder de zegelin-
druk, groot en klein formaat 
zonder venster. 

Verenigde Staten 
- briefkaart met betaald ant
woord, 19+19 (c), donker
blauw; rood en zwart, gesti
leerde vlag, daaronder 'USA 
19', wit karton. 

Uit de 
brievenbus 
In deze rubriek worden brieven van lezers opgenomen. De redactie 
kan brieven bekorten of - als er niet voldoende raakvlakken zijn met 
de filatelie - weigeren. U vergroot de plaatsingskans van uw bij
drage door actuele thema's aan te snijden en door uw brief kort en 
kernachtig te houden. Post voor deze rubriek kan worden gezonden 
aan 'Philatelie', Lis 20,1273 CO Huizen. Er is veel aanbod voor deze 
rubriek; het kan dus enige tijd duren voor uw brief wordt geplaatst. 

Nog één keer 
Baross Gabor 
Nog één keer wil ik terugkomen op 
de in uw blad besproken Hon
gaarse emissie, gewijd aan Baross 
Gabor. Dankzij bevriende relaties 
in Hongarije heb ik de beschikking 
gekregen over vergrotingen van 
de afbeeldingen van de zegels en 
het bijbehorende blokje. De af
beeldingen maken het volgende 
duidelijk: 

1. De 'vlag' aan de mast op het 
blokje is in werkelijkheid Neder
land nummer 1 (dit was al bekend) 
2. De zegel van 2 f. toont een Hon
gaarse telegramzegel 
3. De zegel van 4 f. laat het vol
gende zien: 
a. een aantekenstrookje uit Ne-

derlands-lndië met de plaats
naam Buitenzorg 

b. een deel van de eerste zegel 
van Nederlands-Indië (rechts
boven) 

Er zijn in de ontwerpen meer ze
gels te ontdekken, maar die zijn te 
fragmentarisch om met zekerheid 
te kunnen vaststellen om welke 
emissies het gaat. 
T. Vreugdenhil, Maassluis 

Fouten aan 
de lopende band 
Als (redelijk fanatiek) geologie-ver-
zamelaar was ik bijzonder geïnte
resseerd in het berichtje over de 
'foute' zegel van Zuidwest-Afrika 
('Philatelie', oktober 1991). Ik wil 
naar aanleiding hiervan graag de 
aandacht vestigen op enkele an
dere 'rariteiten'. 
Thailand gaf onlangs een serie uit 
waarop mineralen zijn afgebeeld. 
Op drie van de vier zegels staat 

echter niet de naam van het mine
raal, maar het eruit gewonnen me
taal. Op de zegel van 2 b. (tin) 
staat cassiteriet, de zegel van 3 b. 
(zink) toont waarschijnlijk willemiet 
en ga/en/ef staat op de zegel van 
5 b. (lood). De zegel van 6 b. toont 
en vermeldt fluoriet. 
Dinosaurussen bezorgen de ont
werpers van postzegels ook nogal 
eens problemen. De Centraalafri-
kaanse Republiek gaf in 1988 een 
serie uit (Yvert 779-786) met twee 
soorten vleesetende dinosaurus
sen. De namen {Tyrannosaurusen 
Allosaurus) zijn echter verwisseld. 
Dat is te zien aan de voorpoten: de 
Tyrannosaurus had heel kleine 
voorpoten, de Allosaurus grotere. 
Op Yvertnummer 786 zou een 
Brachiosaurus moeten staan. Het 
afgebeelde dier heeft echter kor
tere voor- dan achterpoten, terwijl 
de Brachiosaurus langere voorpo
ten had, zoals de giraf. 
Een nog opvallender fout komt 
voor in een serie van Laos uit 

1988, uitgegeven ter gelegenheid 
van de Juvaluxm Luxemburg. De 
onschadelijke plantenefer Tracho-
don wordt hier Tyrannosaurus ge
noemd, en andersomV 
Tenslotte een stempelgrapje. On
langs vond ik in een voorraadje 
Engelse zegels een aantal exem
plaren die ontwaard zijn met het 
stempel Jesus is alive plus een 
kruis. Over de boodschap wil ik het 
niet hebben, maar dit stempel - in
dien 'juist' geplaatst - wekt sterk 
de indruk dat koningin Elizabeth II 
is overleden... 
Ton van Eijden, Amsterdam 

:̂ Kan iemand mij het verband uit
leggen tussen Laos, Luxemburg, 
dinosaurussen en een postzegel-
tentoonstelling? TvE 

Detail van de Baross-Gaborzegel van 4 f 
van het Nederiands-lndische Buitenzorg 

middenonder Is een aantekenstrookje 
te zien 

Bondsbibliotheek 
later open 

In verband met hef feit dat de 
verbouwing van de Openbare 
Bibliotheek in Baarn langer 
duurt dan verwacht, gaat ook 
de aldaar gehuisveste Bonds
bibliotheek later open. De 
Bondsbibliotheek is met in
gang van 

25 september a.s. 

weer geopend. Nog even ge
duld dus! 
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Honderd jaar Philips: 
triomf der tecliniel( 
Bij de viering van een eeuwfeest spelen postzegels bijna 
nooit de hoofdrol. Het honderdjarig bestaan van Philips 
zorgt voor een uitzondering: 'Eindhoven' viert dit jaar nood
gedwongen zó weinig feest dat de recente Philips-zegels 
opeens tot de belangrijkste mijlpalen in het jubileumjaar zijn 
uitgegroeid. Onze meest noordelijke medewerker - de heer 
D. Veenstra uit Buitenpost - grijpt het eeuwfeest aan om de 
jubilerende 'gloeilampenfabriek uit het zuiden des lands' in 
het zonnetje te zetten. 

Een eeuwfeest met 
een grijs randje 
Hoe indrukwekkend de ge
schiedenis van het honderdja
rige Philips ook moge zijn, een 
artikel over dit wereldconcern 
kent zijn (filatelistische) beper
kingen: alle aspecten van die 
geschiedenis kunnen onmoge
lijk aan bod komen. We vol
staan dan ook met het uit de 
elektronicapap halen van een 
aantal filatelistische krenten. 

Late erkenning? 
Er zijn verzamelaars die zich 
afvragen of de filatelistische 
erkenning van Philips niet wat 
laat komt. Het bedrijf neemt 
immers de negenentwintigste 
plaats in op de wereldranglijst 
van grote bedrijven. Eén blik in 
het zakenregister van de 
NVPH-catalogus maakt echter 
duidelijk dat op onze postze
gels nauwelijks commerciële 
bedrijven voorkomen, maar 
wel instellingen, verenigingen 
en personen. Alleen de emis
sies '40 jaar KLM' en '100 
jaar Maatschappij Zee
land' komen enigszins in de 

buurt. Dat het jubileum van 
Philips met twee postzegels 
wordt herdacht (afbeeldingen 
1 en 2) zegt wellicht ook iets 
over het belang van het con
cern. Het bood de ontwerpster 
van de zegels, Ariette Brou
wers, in ieder geval de moge
lijkheid zowel 'verleden' als 
'heden' aan bod te laten ko
men. 

Normaal gesproken zou het 
eeuwfeest door Philips over de 
gehele wereld uitbundig zijn 
gevierd. Maar de ingrijpende 
ombuigingsoperatie bij het be
drijf, die nog in volle gang is, 
heeft dat verhinderd. Er is dus 
sprake van een viering met 
een lichtgrijs randje, waardoor 
we het nu voornamelijk 
met de twee herdenkingsze
gels moeten doen. De zegels 
hebben overigens gezelschap 
gekregen van zowel een Ne
derlands als een Engels ma
chinestempel. De Engelse ver
sie toont het bekende Philips-
embleem en de tekst A Hun
dred V'ears/A/7ead (afbeelding 
3), terwijl de Nederlandse ver-

c e n t 
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sie ook al een Engelse tekst 
bevat: Centennial 1891-1991 
(afbeelding 4). Jammer, maar 
het zal wel te maken hebben 
met het feit dat Philips een we
reldomspannend bedrijf is. 

De familie 
Philips 

1/2 

In 1891 begon Philips als een 
familiebedrijf. De invloed van 
de familie Philips in de top van 
het bedrijf hield vrij lang stand: 
nog maar twintig jaar geleden 
ging ir. Frits Philips met pensi
oen. Ook bij de dit jaar doorge
voerde naamsverandering (er 
waren er in de honderdjarige 
geschiedenis nog meer) is de 
familienaam behouden geble
ven: het bedrijf heet nu Philips 
Electronics nv. 
De bedrijfsnaam Philips kan 
worden aangetroffen op een 
haast eindeloze reeks over de 
gehele wereld gebruikte fran-
keerstempels en zelfs op aan-
tekenstrookjes (afbeelding 5). 
Maar is er ook een meer per
soonlijke filatelistische relatie 
te leggen met de grondleggers 
van het bedrijf, ir. Gerard Phi
lips ('mijnheer Gerard') en dr. 
Anton Philips? Jazeker, want 
voor de zegel van 55 cent 
maakte de ontwerpster ge
bruik van een foto van Gerard 
Philips, met daaronder in diens 
handschrift 'G.L.F. Philips be
zig aan zijn eerste proeven ter 
vervaardiging van kooldraden 
uit cellulose 1890'. Dit is dus 
de zegel met het thema 'verle
den'(afbeelding 1). 
Zoals met verdienstelijke per
sonen vaker het geval is werd 
dr. Anton Philips met een 
straatnaam geëerd, in dit geval 
in de gemeente Maarheeze. 
Nolte, een bedrijf aan de Dr.A. 
Philipsweg, gebruikt een fran
keermachine (afbeelding 6), 
zodat Antons naam ook pos
taal in ere wordt gehouden. 
Bij de selectie van het materi
aal voor dit artikel dook een 
frankeerstempel op met de op
vallende, op de envelop ge
drukte aanduiding Philips 
Maastricht (afbee\ó\ng 7). Het 
gaat om een stempel van de 
nv Tabaksindustrie v/h Gebr. 
Philips, dat in een ovaal het 
fraaie handelsmerk De Dub
belde Eenhoorn laat zien. Mis
schien is er sprake van fami
liebanden, want het PTT-blad 

Pro-F;/meldt het volgende: 
'Op 15 mei 1891 onderteken
den de tabakshandelaar, fabri
kant en bankier Frederik Phi
lips...'. 

Evoluon: een 
jubileumgeschenk 
We stappen een kwart eeuw 
terug in de tijd. In 1966 kreeg 
Eindhoven, ter gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan van 
Philips, het Evoluon. Het ge
bouw van deze permanente 
tentoonstelling, gewijd aan de 
relatie tussen mensen en tech
nologische vooruitgang, werd 
door prins Bernhard officieel 
geopend. In veel landen zou 
zo'n prachtig onderkomen op 
een zegel zijn afgebeeld, maar 
niet bij ons. Gelukkig gebruikte 
Philips vele jaren een bijzon
der frankeerstempel (afbeel
ding 8) met een afbeelding van 
het markante gebouw, aan
vankelijk zelfs met de ope
ningstijden (Geopend: 10-18 
uur zondags 12-18 uut). Dat is 
niet meer nodig, want het Evo
luon is voor het publiek geslo
ten en fungeert nu als een za
kelijk presentatiecentrum. 

Eindhoven 
en Philips 
Honderd jaar Philips hebben 
een enorme invloed op de stad 
Eindhoven gehad. Anno 1891 
was Eindhoven een rustig en 
nijver provincieplaatsje met 
nauwelijks vierduizend inwo
ners, maar de groei van Philips 
transformeerde Eindhoven tot 
een grote industriestad. 
Tientallen jaren was de stad in 
sterke mate afhankelijk van 
Philips. In de crisistijd na 1930 
kreeg Eindhoven het echter 
moeilijk en ook na de Tweede 
Wereldoorlog waren er proble
men: de 'trek naar Eindhoven' 
droogde op. De werkzoeken
den kwamen niet meer vanzelf 
naar Philips toe, en Philips 
moest op zoek naar medewer
kers. De meeste niet-Eindho-
vense Phillps-vestigingen 
stammen uit die tijd. 
Door de decentralisatie kreeg 
Eindhoven steeds meer het 
karakter van een bestuurs- en 
kenniscentrum. We mogen 
aannemen dat Eindhoven 
daarom in 1956 een techni
sche hogeschool kreeg (af
beelding 9a), die nu is uitge
groeid tot een technische uni
versiteit (afbeelding 9b). 
Ook de onlangs In gang ge
zette reddingsoperatie bij Phi
lips zal gevolgen hebben voor 
Eindhoven, zij het minder dan 
in 1931, toen de stad veel 
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meer een 'monocultuur' was. 
De gevolgen zullen vooral de 
werkgelegenheid betreffen, 
maar ook het voorzieningenni
veau kan er onder te leiden 
krijgen. Philips is immers druk 
bezig met het afstoten van die 
zaken die niet tot de kernactivi
teiten van de onderneming 
mogen worden gerekend. 
Vandaar dat het Evoluon voor 
het publiek werd gesloten; 
PSV  de Philips Sport Vereni
ging  zal het echter wel red
den... 

Wereld

omspannend 
In dit artikel wordt het begrip 
'wereldomspannend' een aan
tal malen gebruikt. En terecht; 
Philips IS een dynamisch, in
ternationaal opererend bedrijf 
met honderdduizenden werk
nemers die in meer dan zestig 
landen hun werk doen. Philips 
is daardoor niet alleen een tje
grip in Eindhoven en talrijke 
andere plaatsen in ons land, 
maar ook buiten onze gren
zen. Wie dat internationale ka
rakter filatelistisch wil illustre
ren komt onvermijdelijk terecht 
bij de tientallen frankeerstem
pels van de buitenlandse Phi
lipsbednjven. De stempels 
bestrijken een periode van on
geveer 65 jaar, zodat er tussen 

9a 

1 "" 5r^== 

m'nSm 
; »27 

^^■r~~ t 

Olas fc i i  r . " 

üif „ ' . ' l i J ' 

jeerdas» 
ÜEEHDA« 

N V PHiL'PS' GLOEILftMPFNFABRIEKfcN 
FINOHO^EN (MOLL;>hD) 

10 

oud en nieuw een wereld van 
verschil bestaat. 
In Eindhoven was vermoede
lijk de Universal (NZ) 19 de 
eerste frankeermachine die in 
gebruik werd genomen (af
beelding 10). Afdrukken uit 
1927 zijn nu redelijk schaars, 
net als afdrukken van de eer
ste machines  de nummers 
102 (afbeelding 11) en 103
van het merk Francotype. 
Deze machines werden ge
volgd door tientallen andere 
van uiteenlopende merken. 
De eerste frankeerstempels 
waren 'kaal', maar daar kwam 
al snel verandenng in. Daar
door kan worden geput uit een 
rijke verscheidenheid, zoals 
hierna zal blijken. 
De frankeerstempels van de 
Nederlandse vestigingen van 

15459 1BBSD»M 
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12 
Philips zijn uiteraard van be
lang, tenwijl die van de buiten
landse vestigingen soms inte
ressante elementen bevatten. 
Het bekende beeldmerk valt 
snel genoeg thuis te brengen 
(afbeelding 12), maar de verta
ling van Chinese (van rechts 
naar Itnks!) of Noorse teksten 
levert meer moeilijkheden op 
(afbeeldingen 13 en 14). 
Overigens gebruikt Philips in 
Nederland geen jubileumfran
keerstempels; het bedrijf moet 
kennelijk op de kleintjes letten! 
Wel heeft men dit jaar de fran

keermachines korte tijd vrijaf 
gegeven en werden de brieven 
'oudenwets' van (jubileum)
postzegels voorzien. 

Triomf der 
techniek 
De titel van dit artikel is ont
leend aan de bekende slogan 
Triomf der techniek, die Philips 
vooral in de jaren zestig veel 
gebruikte. Het was geen over
dreven reclamekreet: de ont

http://08.IV
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wikkeling van een bescheiden 
gloeilampenfabriek tot een in
drukwekkend elektronicacon
cern mag gerust een triomf
tocht van de techniek worden 
genoemd. Een imposante 
reeks uitvindingen  zo'n 
tienduizend!  zorgde voor een 
grenze(n)loze expansie. In 
binnen en buitenland werden 
tientallen bestaande bedrijven 
overgenomen en nieuwe ge
vestigd. 
We zullen in vogelvlucht aan
dacht schenken aan een aan
tal bekende Philipsprodukten. 

Philips Lighting 
Dankzij de televisie (die altijd 
problemen heeft met 'sluikre
clame') kennen we Philips 
vooral als 'een gloeilampenfa
briek in het zuiden des lands'. 
Die naam was lange tijd op zijn 
plaats. Op 15 mei 1891 begon 
het met die gloeilampen; van
daar dat de twee Philipsze
gels op 15 mei 1991  exact 
honderd jaar na dato  werden 
uitgegeven. 
Gerard Philips trad in het voet
spoor van de Amerikaan Tho
mas Alva Edison, die in 1879 
een gloeilamp maakte die het 
45 uur uithield. Het eeuwfeest 
van het elektrisch licht werd 
dan ook in 1979 gevierd. Be
halve het machinestempel 100 
laar electrische verlichting 

Eindtioven (afbeelding 15) ge
bruikte Philips op diverse fran
keermachines een bijzonder 
frankeerstempel met de tekst 
1879/1979 100 jaar eleictrisch 
//chf (afbeelding 16). Dat er 
pas in 1884 sprake was van 
een zekere mate van elektrici
teitsdistributie blijkt uit een 
frankeerstempel 1884/1984 
100 jaar elektriciteitsvoor
ziening (afbeelding 17), dat in 
1984 door de energiebedrijven 
werd gebruikt. De frankeer
stempels van elektriciteitsbe
drijven vormen trouwens een 
waar luilekkerland voor het 
thema Elel<triciteit, want deze 
bedrijven namen al vrij vroeg 
frankeermachines in gebruik. 
Dankzij de energiebesparings
acties komt ook de gloeilamp 
op deze stempels voor, als af
beelding en als tekstelement. 
Ook het frankeerstempel van 
de Philipsvestiging in Weert 
toont een lamp (afbeelding 
18). Op de envelop zien we de 
aanduiding Philips Lighting, 
want Philips is niet alleen de 
grootste lampenfabriek ter we
reld, maar is ook toonaange
vend op het gebied van 'licht' 
als begrip. Daarbij gaat het om 
meer dan een eenvoudige 
gloeilamp; licht heeft ook te 
maken met sfeer en daar zorgt 
Philips graag voor. Licht is er 
in vele vormen: er is TLver
lichting, modieuze halogeen
verlichting, neon voor buiten
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reclame (afbeelding 19) en 
niet te vergeten verlichting die 
minder energie verbruikt. 
Energiebesparing is niet alleen 
iets van onze tijd. Dat blijkt wel 
uit de frankeerstempels waar
mee Philips reclame maakte 
voor de SMrWalampen. Des
tijds lag het accent helemaal 
op de kostenbesparing; al in 
1934 werd verkondigd 'BiAr
lita' lampen zijn nog zuiniger 
(afbeelding 20). Omstreeks 
1948 werd een tekst gebruikt 
die model zou kunnen staan 

voor de moderne spaarlam
pen: Philips 'BiArlita' lampen 
sparen meer op uw stroomre
kening dan hun aanschaffings
prijs bedraagt. Overigens had 
Philips ook het beste met de 
jeugd voor, getuige de fran
keerstempeltekst uit 1950 
Geef jonge ogen goed licht 
met Philips lampen (afbeelding 
21). Tot slot vermelden we nog 
een zelfverzekerde tekst op 
een frankeerstempel uit het 
Duitse Aken: Das Licht kommt 
von Philips (afbeelding 22). 
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De Phillshave 
Philips heeft naam gemaakt 
door zich te begeven in wat 
nu de audiovisuele sector 
heet; daarover straks meer. 
Een minstens zo spectaculaire 
stap was de introductie van de 
Phiiistiave, een elektrisch 
scheerapparaat. De komst van 
dit apparaat in 1939 vormde 
het begin van Philips' activitei
ten op het gebied van huishou
delijke apparaten en Produk
ten voor persoonlijke verzor
ging. Het is een markt waaruit 
Philips zich momenteel als ge
volg van de ingrijpende her
structurering gedeeltelijk te
rugtrekt. 
De Philishave treffen we aan 
op een frankeerstempel uit 
1953 met de tekst Philishave 
sctieert snel en glad (afbeel
ding 23). Dat stempel is leuk te 
combineren met de aantrekke
lijke, in Drachten en Groningen 
gebruikte bijzondere frankeer
stempels ter gelegenheid van 
de vijftigste verjaardag van de 
Philishave, die de tekst The 
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success of a unique system 
dragen (afbeelding 24). Hoe
veel mannen  en ook vrou
wen, vanwege het Philishave
zusje i.adyshavezouden dat 
kunnen bevestigen? Het moe
ten er miljoenen zijn! 

Radio 
Eén van de grote succes
sen van Philips was de radio. 
De eerste Philips radioont
vanger werd in 1927 op de 
Jaarbeurs in Utrecht gepre
senteerd. Dat was het begin 
van de Philipsactiviteiten op 
het gebied van de consumen
tenelektronica. Tegenwoordig 
zijn in vrijwel elk Nederlands 
huisgezin  ondanks de sterke 

31 

concurrentie uit Japan  Phi
lipsprodukten te vinden. 
Ook bi) de Phihpsradio's is 
sprake van de Triomf der tech
niek (afbeelding 25). Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de tekst van 
een frankeerstempel dat in 
1955 werd gebruikt: Philips Bi
Ampli  een principiële ver
nieuwing van het radiotoestel! 
(afbeelding 26). In diezelfde ja
ren vijftig werd ook een stem
pel gebruikt met de tekst: Phi
lips radio/No 1 in distinctie/No 
1 /n prestef/e (afbeelding 27). 

32 
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Televisie 
In 1984 liep de honderdmil
joenste (!) Philips televisieont
vanger in de videofabriek te 
Eindhoven van de band. In 
veel huisgezinnen kan de tv 
het niet meer alleen af en heeft 
het 'theater thuis' gezelschap 
gekregen van een videorecor
der. Een Duits frankeerstem
pel daarover: Die ideale Kom
bination: Philips TV Philips W
deoflecorder (afbeelding 28). 
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Philips zei het al vele jaren 
eerder, in onze eigen taal, zó: 
Zie het op zijn best met Philips 
televisie (afbeelding 29). 
Voor postzegels op het thema 
Televisie zijn we zoals dat zo 
vaak het geval is aangewezen 
op het buitenland  waaronder 
onze rijksdelen overzee. Een 
leuke zegel is bijvoorbeeld de 
kinderzegel van 55+25 c. uit 
1988 van de Nederlandse 
Antillen, die een meisje toont 
dat naar een televisiepro
gramma ligt te kijken (afbeel
ding 30). Een leuk thematisch 
detail: op het televisiescherm 
zien we een dividiviboom met 
de typische, door de passaat 
scheefgegroeide kruin. 
Ook andere landen hebben in
teressante televisiezegels uit
gegeven, vaak ter gelegenheid 
van beurzen en tentoonstellin
gen (afbeelding 31), maar ook 
in series gewijd aan techni
sche ontwikkelingen (afbeel
ding 32). Heel leuk is de serie 
van vijf zegels ter gelegenheid 
van de 'Dag van het kind' van 
de DDR uit 1964 mettelevi
sie(strip)figuren voor kinderen! 
En dan duikt zowaar ook nog 
een Nederlands machinestem
pel uit 1961 op ter gelegenheid 
van het tienjarig bestaan van 
de Nederlandse Televisie 
Stichting (NTS, tegenwoordig 
NOS) met het NTS.logo en 
een (gestileerde) televisiekij
ker. 

Compact disc 
Een recente ontdekking met 
een relatie tot de Nederlandse 
Philipszegel van 75 cent is de 
compact disc. Op de zegel 
is een gedeelte te zien van 
een proefopstelling met laser
stralen en een beeldplaat. De 
compact disc (cd) dankt zijn 
ontstaan aan proeven met de 
lasertechniek. Het cdsysteem 
werd in 1983 op de markt ge
bracht. Philips heeft ongetwij

feld op een wereldsucces ge
hoopt en is daarin niet teleur
gesteld. Nederland vervult een 
voortrekkersrol, want na Japan 
is Nederland het land met de 
hoogste 'cddichtheid'. De 
compact disc \5 inmiddels ook 
tot de filatelie doorgedrongen. 
In een Zweeds f rankeerstem
pel is het internationaal ge
bruikte beeldmerk Compact 
disc Digital Audio opgenomen 
(afbeelding 33). Een leuk voor
beeld IS ook het frankeerstem
pel van de platenmaatschappij 
Polydor, dat de tekst Polydor
uiv cd partner (afbeelding 34) 
toont; de erbij afgebeelde om
hoogjagende grafieklijn geeft 
ongetwijfeld de snel groeiende 
omzet van cd's weer... 
Mag er bij de compact disc dan 
sprake zijn van een verkoop
succes, omgekeerd evenredig 
daarmee is de scherp dalende 
omzetlijn van grammofoonpla
ten. De klassieke langspeel
plaat heeft al het veld moeten 
ruimen en de aanduiding 'pla
tenzaak' dekt de lading nau
welijks meer, want ook de pla
ten met populaire muziek zijn 
bij veel winkels uit de bakken 
verdwenen. Een toepasselijke 
zegel (met een antieke hoorn
grammofoon) werd in 1987 uit
gegeven; Beriijn zette er de In
ternationale Funkausstellung 
(zoiets als onze Firato) kracht 
mee bij. Het thema was 100 
Jahre Schallplatte (100 jaar 
grammofoonplaat, afbeelding 
35). 

Een iets modernere versie van 
de platenspeler vindt u op de 
zegel van 55+25 c. uit de Cul
tuurserie uit 1984 van de Ne
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derlandse Antillen (afbeelding 
36). 
De audiocassette - ook een 
uitvinding van Philips - heeft 
veel minder van de cd te vre
zen. De cassettespeler en de 
bijbehorende compact cas
sette werden in 1963 geïntro
duceerd. Een Duits Philips-
frankeerstempel concludeert 
dan ook Wer Cassette sagt, 
denkt Philips (afbeelding 37). 
Een cassetterecorder is te vin
den - al is het wel zoeken ge
blazen - op de zegel van 
65+30 c. uit de al genoemde 
serie Kinderzegels uit 1988 
van de Nederlandse Antillen 
(afbeelding 38). Hierop zien 
we een jongen die op zijn 
schouder een zogenoemde 
gtietto ö/aster draagt: een 
grote radio met ingebouwde 
cassetterecorder. 

Varia 
Tot slot nog wat filatelistische 
elementen, gewijd aan de min
der in het oog springende pro-
duktdivisies van Philips 

Telecommunicatie 
In onze tijd is de telecommuni
catie een belangrijke sector, 
die in 1951 - zo maakt een 
frankeerstempel uit Hilversum 
duidelijk - nog werd aange

duid met Philips Telecommuni
cation (afbeelding 39). Tegen
woordig heeft deze groep een 
keurige Nederlandse naam: 
Philips Telecommunicatie- en 
Informatie-systemen nv. 

Een printer van het type 
PP402 is afgebeeld op een 
Duits frankeerstempel uit 
Siegen en een Philips telex
systeem is te vinden op een 
Zweeds frankeerstempel uit 
Järfälla (afbeelding 40). 

Kantoormachines 
Het gebied van de kantoorma
chines is de laatste jaren sterk 
uitgebreid, maar niet ieder ap
paraat is op een stempel te 
vinden. De Spaanse firma Gis-
pert gebruikte een frankeer
stempel met daarop een af
beelding van een dicteersys-
teem van Philips; de tekst luidt 
Modernice su sistema de dic-
tado con Philips (moderniseer 
uw dicteersysteem met Phi
lips, afbeelding 41). 

Philips Duphar 
Diverse frankeerstempels van 
de Pharmaceutisch-Chemi-
sche Industrie Duphar met 
vestigingen in Amsterdam (af
beelding 42), Olst en Weesp 
zijn inmiddels 'verleden tijd', 
want Philips beweegt zich niet 
meer op dit terrein. 

Machinefabrieken 
Frankeerstempels met een 
combinatie van het Philips-em-
bleem en de tekst Machinefa
briek Almelo (afbeelding 43) 
zullen we niet zo vaak meer 
zien, want ook dit soort activi
teiten stoot het moederbedrijf 
steeds meer af. 

Hulp in de hulshouding 
Philips levert talloze onmis
bare huishoudelijke appa
raten: van koffiezetters 
tot mixers en van centrifuges 
tot wasautomaten. Het afge
beelde stempel met de tekst 
Machines ä laver Philips (af
beelding 44) is afkomstig uit 
Amiens (Frankrijk). 

De toekomst 
Het honderdjarige Philips gaat 
in een danig afgeslankte vorm 
de Europese eenwording in 
1992 tegemoet. Maar in Pro-
F//wordt terecht opgemerkt: 
'Het heeft de onderneming 
nooit ontbroken aan idealisme 
en daadkracht.' 
Daardoor is Philips ook gewor
den wat het nu is: een dynami
sche onderneming, die in Ne
derland zijn wereldzetel heeft. 
Dit filatelistische artikel mag 
daarom best ook gezien wor
den als een eerbetoon aan 
een bedrijf van wereldklasse 
waarop ons land trots kan zijn. 
D. Veenstra, Buitenpost 

Mister Philips? 
Dat Philips en Eindhoven onderling nauw met elkaar vertxjnden 
zijn is ook in het buitenland bekend. Toch maken sommige buiten
landers zich daarvan kennelijk een wat overdreven voorstelling. 
Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog - het was septem
ber 1944 - zag een Amenkaanse soldaat het Christusbeeld op de 
spits van de Heilige Hart Kerk, de zogenoemde 'Paterskerk', in het 
centrum van de stad. Is that your mister Philips? {'\s dat uw mijn
heer Philips?'), vroeg hij. Een vergissing, maar wel een voor de 
hand liggende, want 'mister' Anton Philips kreeg enkele jaren later 
inderdaad een standbeeld. Het staat alleen niet op een torenspits, 
maar het Is te vinden op het Eindhovense Stationsplein... 

TE KOOP GEVRAAGD 
Postzegelhandel Lodewijk vraagt continu elke postzegelverzameling te 
koop: van Nederland, Europa en alles daarbuiten. Uiteraard ook FDC's 
automaatboekjes etc. Vellen en veldelen. Klein of groot, alles is welkom! 

Wij garanderen een deskundige maar toch 
vrijblijvende taxatie, kosteloos. In ons eigen belang 
bieden wij u een zo hoog mogelijke prijs. 

Voor u een beslissing neemt, trek een vergelijk en bel 
postzegelhandel Lodewijk! Wij zijn doorlopend bereikbaar 
(tijdens, maar ook buiten de kantooruren). 

In overleg, samen met u, bezoeken wij ook aan huis, door 
heel Nederland en daarbuiten. 

Contante betaling, dan wel indien gewenst per bank of giro. 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
Tel. 03465-50618, b.g.g. 06-52 861 008, Postbus 294, 3600 AG Maarssen. 
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2555 XT 's-Gravenhage 

Juryzalcen 
R H M Faust, Rijksweg N57 
6162 AC Geleen 
Telefoon 046-743076 

Evenementen 
P O M van Hasselt 
Prins Hendriklaan 101 
3583 EJ Utrecht 

Fiiateiislische vanning 
J Spijker, Verdistraat 133 
2324 KC Leiden 
Telefoon 071-761720 

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

Pers en Publiciteit 
H Gabriels, Park Vronesteyn 57 
2271 HR Voorburg 
Telefoon 070-3862969 

Service-aldeling 
Directeur H H van Megen 
RigterskampS 1261 TNBIaricum 
Telefoon 02153-14399 
Bestellingen Bondsbureau 
Postgiro 2015960 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
H Gaykema, Postbus 105 
2394 ZG Hazerswoude 
Materiaalcommissaris 
J Spijker, Verdistraat 133 
2324 KC Leiden 

'TifMdisUnVcrmißinßciv 
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 dit jaar 
met Thematisch Belcertoemooi 
Ofschoon er al enige tijd naarstig wordt gedacht over moge
lijkheden om de Dag van de Postzegel een wat andere vorm 
en inhoud te geven zal er dit jaar niet zo heel veel verande
ren. Net als vorige jaren zijn er op acht Nederlandse plaatsen 
tentoonstellingen, maar ditmaal is ook het Thematisch Be
kertoernooi in de organisatie opgenomen. 

De Dag van de Postzegel valt 
dit jaar m het weekeinde van 
12 en 13 oktober. De acht 
plaatsen die gastvrijheid aan 
de Dag verlenen zijn Amster
dam, Appingedam, Ede, Ge
leen, Rotterdam, Ter Aar, Ter-
neuzen en Uden. Ter Aar is 
daarbij de plaats waar het jaar
lijks Thematisch Bekertoernooi 
zal worden georganiseerd; het 
evenement staat genoteerd 
voor zondag 13 oktober. 
Van alle genoemde plaatsen 
zijn speciale enveloppen met 
bijzondere stempels verkrijg
baar. Ondanks de m juli door
gevoerde portoverhogingen 
kosten de enveloppen onver
anderd ƒ 2.50 per stuk. De 
couverts kunnen bij de hierna 
genoemde adressen worden 
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besteld. Uiteraard zijn de en

veloppen ook ter plekke, op de 
acht tentoonstellingen, ver

krijgbaar. 

Amsterdam 
Gebouw 'Nederland', Delfland

laan/hoek Schipluidenlaan. 
Geopend op 12 oktober van 10 
tot 17 uur en op 13 oktober van 
10 tot 16 uur. Entree gratis. 
Besteladres enveloppen: 
H.J. Nijmeyer, Postbus 6726, 
1005 ES Amsterdam, Post

bank 4882709. 

Appingedam 
Eemsmond 91. Opvierderweg 
23, Appingedam. Geopend op 
11 oktober van 20 tot 22 uur, 
op 12 oktober van 10 tot 17 uur 
en 13 oktober van 10 tot 16 
uur. 
Entree gratis, catalogus 
ƒ 2.50. Gratis ruilbeurs, quiz 
en diavoorstellingen voor de 
jeugd. 
Besteladres enveloppen: 
Oranjeweg 12,9901 CK Ap
pingedam, Postbank 3457738 
ten name van Postzegelten
toonstelling Eemsmond 91. 
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Ede 
FilaEde 91. Tevens vienng 
45jarig bestaan van de afde

ling Ede van Filatelistenvereni

ging 'De Globe'. Kerkelijk Cen

trum 'De Open Hof', Hoflaan 2, 
Ede. Geopend op 10 oktober 
van 17.30 tot 22 uur, op 11 ok

tober van 10 tot 22 uur en op 
12 oktober van 10 tot 16 uur. 
Entree gratis, catalogus 
ƒ 1.50. PTT-stand, filatelielo-
ket, videopresentatie en op za
terdag jeugdactiviteiten. En
kele handelarenstands. 
Besteladres enveloppen: 
Penningmeester Fila-Ede 91, 
Weerkruislaan 103,6721 BS 
Bennekom, Bankrekening 
87.56.84.939 Gelders-
Utrechtse Spaarbank (giro
nummer bank: 821000) ten 
name van Fila-Ede 91. 

Geleen 
Limphilex XXII. 't Volkshoes, 
Pastoor Schoenmaeckerstraat 
8-10,6163 BW Geleen. Ge
opend op 12 oktober van 11 tot 
20 uur en op 13 oktober van 10 
tot 17 uur. Entree ƒ 2.50, cata
logus gratis. Ruilbeurs op 12 
oktober van 14 tot 20 uur en 13 
oktober van 10 tot 17 uur. Ta-
felreservering bij W.J.M, van 
Soest, Clovisstraat 8,6132 EZ 
Sittard. Veiling vanaf 11.30 uur 
op 13 oktober. Inlichtingen: 
P.H. Daemen, Kwikstaart-
straat 18,6165 SM Geleen. 
Besteladres enveloppen: 
W.J.M, van Soest, Clovisstraat 
8,6132 EZ Sittard, Postbank 
1058180 SNSbank, Maas
tricht, ten name van Limphilex 
XXII. 

Rotterdam 

In actit Nederlandse plaatsen worden tijdens de Dag van de Postzegel 1991 bijzon
dere enveloppen verkocht De couverts worden door PTT Post voorzien van een 
gelegenheidsstempel. 

Expeditieknooppunt Delfland-
seplein 31 (voormalig districts
postkantoor). Ongeveer 200 
kaders, waarvan 100 van de 
postzegelvereniging 'Grieken
land', ter gelegenheid van haar 
25-jarig bestaan. Geopend op 
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12/1 o van 10 tot 18 uur en op 
13/10 van 10 tot 16 uur. Entree 
gratis, catalogus ƒ 2.-. 
Besteladres enveloppen: 
Giro 1543700 t.n.v. D.v.d.P., 
Postbus 474, Oosterhout. 

Ter Aar 
Alphila 91. Sporthal De Vlin
der, Aardamseweg 75, Ter 
Aar. Geopend op 12 oktober 
van 11 tot 18 uur en op 13 ok
tober van 10 tot 17 uur. Entree 
en catalogus gratis. Ruilbeurs 
tijdens openingsuren. Thema
tisch bekertoernooi op zon
dag 13 oktober in het Dorps
huis ter Aar aan de Kerkweg 
18 (op enkele honderden me
ters van de tentoonstellings
hal). 
Besteladres enveloppen: 
J.C. de Bruijn, Berkepad 19, 
2461 DM Ter Aar, Postbank 
1285264. 

Terneuzen 
Ter gelegenheid van 65-jarig 
bestaan van postzegelvereni
ging 'Zeeuwsch-Vlaanderen'. 
Zuldlandtheater, Zuldland-
straat 111, Terneuzen. Ge
opend op 12 oktober van 10 tot 
17 uur. Entree en catalogus 
gratis. Ruilbeurs tijdens ope
ningsuren. Tafelreservering bij 
M.P. Bouterse, Inslaan 1,4542 
EA Hoek, telefoon 01154-
2000. Veiling van 15 tot 16 uur. 
Besteladres enveloppen: 
G. van den Bosch, Sweelinck-
hof 54,4536 HC Terneuzen, 
Postbank 650739 ten name 
van P.V. Zeeuwsch-Vlaande
ren. 

Uden 
Uphilex 91. De Schouw, Bra-
bantplein. Uden. Geopend op 
12 oktober van 10 tot 22 uur en 
op 13 oktober van 10 tot 16 
uur. Entree gratis, catalogus 
ƒ 2.50. Ruilbeurs op beide da
gen van 10 tot 16 uur. 
Besteladres enveloppen: 
I.V. Philatelica Volkel-Uden, 
Alardstraat 35,5402 ZA Uden, 
Postbank 4014323 ten name 
van N.D. Phil. Volkel-Uden. 

Inschrijving 
J. Leyssenaar 
De aangesloten verenigingen 
wordt erop attent gemaakt dat 
overeenkomstig het reglement 
bij het Bondsinformatiebureau 
is ingeschreven: 
J. Leyssenaar 
Schumerstraat 3 
8384 EM Wilhelminaoord 

Aanmelden voor Thematisch 
Bekertoernooi tot 1 september 
Het Thematisch Bekertoernooi 
zal dit jaar in het weekeinde 
van de Dag van de Postzegel 
worden gehouden. Het toer
nooi, dat op zondag 13 oktober 
plaatsvindt, wordt georgani
seerd door de afdeling Alphen 
aan den Rijn van de Neder-
landsche Vereeniging van 
Postzegel-Verzamelaars 
(NVvPV). Als lokatie is geko
zen voor het Dorpshuis aan de 
Kerkweg 18 in Ter Aar, dat op 
enkele honderden meters af
stand van de tentoonstellings
ruimte (Sporthal De Vlinder, 
Aardamseweg 75 te Ter Aar) 
ligt. 
Leden van de bij de Bond aan
gesloten verenigingen die aan 
het toernooi willen deelnemen 
kunnen zich daartoe vóór 1 
september aanstaande opge
ven bij het secretariaat van de 

Nederlandse Bond van Filate
listen-Verenigingen, Postbus 
4034,3502 HA Utrecht, onder 
vermelding van de titel van 
hun lezing. 
Het onlangs aanvaarde 
nieuwe Reglement Bekertoer
nooi van de NBvFV is van toe
passing. In vergelijking met 
vroeger betekent dit dat de 
tijdsduur van de lezingen nu is 
bepaald op 'circa twintig minu
ten', zodat het te kort of te lang 
duren van de lezing niet meer 
van invloed is op de waarde
ring. 
Voor de vervaardiging van 
dia's kan gratis gebruik wor
den gemaakt van de diensten 
van het Audiovisueel Centrum 
van de Bond, terwijl er in voor
komende gevallen ook vergoe
ding van de reiskosten moge
lijk is. 

De winnaar van het Thema
tisch Bekertoernooi ontvangt 
de Van-Veenendaalbeker. 
Daarnaast kunnen echter ook 
andere prijzen gewonnen wor
den. Het Bondsbestuur hoopt 
dat dit leden stimuleert om an
deren deelgenoot te maken 
van hun kennis! 

Nieuw lid 
van de Bond 
Aangezien er binnen de statu
taire termijn geen bezwaren 
zijn ingebracht kan de Bond 
het volgende nieuwe lid be
groeten: 
Postzegelclub Signaal 
Secretans: G.J. Bouwman 
Postbus 42 
7550 GC Hengelo 
Deze postzegelclub is een be
drijfsvereniging van de Hol
landse Signaalapparaten bv te 
Hengelo. 

Herhaling TROS-televisiecursus 
'De wereld op een postzegel' 
Het ligt in het voornemen de 
eind vorig jaar uitgezonden 
TROS-televisiecursus De we
reld op een postzegel dit na
jaar integraal te herhalen. Ook 
het bijbehorende cursuspakket 
zal dan weer verkrijgbaar zijn. 

De eerste aflevering van de 
cursus De Wereld op een post
zegel (de serie zal ook nu weer 
acht programma's omvatten) 
wordt uitgezonden op 20 sep
tember aanstaande. De uit
zendingen, die op acht achter-

eenvolgende vrijdagen te zien 
zullen zijn, beginnen steeds 
om 17.40 uur. 
Begin september zal ook de 
gecompileerde videoband van 
de cursus gereed zijn. Op 
deze band, die een speelduur 
heeft van een uur, is een be
werkte versie van de tv-cursus 
opgenomen. Alle tussentijdse 
'leaders' en aftitelingen zijn 
verwijderd en er zijn program
matische bekortingen aange
bracht, zodat de nadruk meer 
op de echte 'instructie' is ko
men te liggen. 
De prijs van de videoband be
draagt ƒ 25.-. U kunt de band 
te zijner tijd via het Bondsbu
reau bestellen. 

Studiedagen Filatelie in 
negen Nederlandse plaatsen 
Dit najaar worden op verschil
lende plaatsen in Nederland 
studiedagen gehouden voor 
traditionele filatelie en postge-
schiedenis. Deelneming is 
open voor verzamelaars die 
van plan zijn aan tentoonstel
lingen deel te nemen, alsmede 
voor diegenen die in het verle
den met hun inzending nog 
geen hoge bekroning wisten te 
behalen. 
De studiedagen worden op de 
volgende data en plaatsen ge
houden: 

26 oktober: 
27 oktober: 
28 oktober: 
29 oktober: 
30 oktober: 
31 oktotjer: 

1 november: 
2 november: 
3 november: 

*: volgeboekt 

Zwolle 
Nijmegen 

Amersfoort 
Heerhugowaard 

Sittard 
Eindhoven 

Leiden 
Capella a/d IJssel* 

Bergen op Zoom 

Belangstellenden kunnen zich 
tot uiterlijk 1 o/ctoöer schriftelijk 
opgeven bij het Bondsbureau, 

Postbus 4034, 3502 HA 
Utrecht. U dient daarbij op te 
geven in welke plaats u wenst 
deel te nemen en tegelijkertijd 
het cursusgeld ad ƒ 40.- per 
persoon over te maken op 
Postbankrekening 1531968 
ten name van J. Spijker te Lei
den. 
Na aanmelding en betaling 
krijgt u een bevestiging van uw 
inschrijving, alsmede een map 
met cursusmateriaal ter bestu
dering. In de kosten van deel
neming is een lunch inbegre
pen. 
Gezien de eerdere grote be
langstelling voor dergelijke 
studiedagen is het aan te be
velen, snel te reageren. 
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Aangetekende post: meer 
dan aantekenstrookjes alléén 
In 'Philatelie' van september 1990 vertelde de heer L.L. Louwerse uit Reeuwijk een 
boeiend verhaal over de Nederlandse aantekenstrookjes met plaatsnaam. Naar 
het oordeel van de heer J.F. Rodenburg uit Delft werden de 'strookjes zonder 
kantoornaam' en wat daaraan vooraf ging echter wat al te summier behandeld. 
Vandaar dat hij de bijdrage schreef die u hieronder aantreft. 

Al voor de Statenpost^, die in Holland en 
West-Friesland in 1752 werd opgencht, 
was het verzenden van 'aangetekende 
bneven' mogelijk In het nu volgende arti
kel wil ik proberen iets te vertellen over de 
aangetekende post vanaf 1752 tot aan de 
invoering van de aantekenstrookjes met 
plaatsnaam in 1907 

Onder de Statenpost 
Behalve bij het verzenden van 'gewone 
bneven' werden de posterijen al vroeg in
geschakeld bij de verzending van wissels, 
geld en andere kostbaarheden zoals 
goud, zilver en juwelen Zoiets als een giro 
bestond in de achttiende eeuw nog met 
Betaling van de koopmansgoederen ge
schiedde uitsluitend contant of door mid
del van wissels Vanzelfsprekend wilde 
men bij verzending van waardevolle goe
deren wel enige zekerheid hebben dat 
deze de plaats van bestemming werkelijk 
zouden bereiken 

De behandeling van 'aangetekende' 
bneven was met op alle kantoren gelijk en 
de afzender moest doorgaans een ren-
versaal tekenen, dat inhield dat hij bij ver
lies geen verhaal zou zoeken bij de 
postenjen Het aangetekend verzenden 
gaf dus weliswaar iets meer zekerheid, 
maar de Statenpost aanvaardde geen en
kel risico Het door de afzender te tekenen 
renversaal luidde voor het Antwerps kan
toor te Amsterdam 

Ende dat ik tot mynen laste en nsico neme 
alle schade en ongeval, 't welk soude mo
gen overcomen, nadat het van het voor
schreven Post ComptoirsaI wesen afge-
sonden, sonder dat de Post-meester al
hier, deswege eenige verantwoordinge 
sullen gehouden wesen 

Desondanks zijn er toch gevallen bekend 
waarin een schadevergoeding werd uitge
keerd bij het zoekraken van aangete
kende brieven Zo moest een commies te 
Haarlem in 1775 de schade uit eigen zak 
vergoeden toen een geldbrief, waarvoor 
geen renversaal gevraagd was, vermist 
werd In 1768 werd het verlies vergoed 
van een geldbnef die door een besteller 
ontvreemd was, ten eynde de zaeken zoo
veel mogelijk verborgen te houden tot 
soutien (ondersteuning, red ) en bewaa
ring van het credit van 's lands postwee-
zen 

Volgens de instructie van 1753 moesten 
de gerecommandeerde bneven door de 
afzender worden verzegeld en een uur 

voor het vertrek van de postiljon op het 
kantoor worden aangeboden De brieven 
werden in het postboek aangetekend en 
aan de afzender werd een regu verstrekt 
De aangetekende brieven werden afzon
derlijk op de adviesbnef vermeld en het 
kantoor van bestemming moest een be
richt van ontvangst zenden Voor de ge
wone aangetekende brieven werd door
gaans dubbel port berekend, waarbij het 
aantekenrecht door de afzender moest 
worden betaald Dit aantekenrecht be
hoorde doorgaans tot de emolumenten 
van het verzendende kantoor, het aante
kenrecht vindt men dan ook meestal met 
op de bnef vermeld Brieven met geld die 
in de bnevenbussen werden gevonden, 
werden met verzonden maar aan de af
zender teruggegeven nadat deze zich ge
legitimeerd had door vertoon van zijn ca
chet (zeQe\) of door het geven van inlich
tingen, die de commies mocht controleren 
door de brief te openen 

Volgens de instructies is er tn deze tijd 
doorgaans sprake van dne verschillende 
soorten aantekenen 

- gewoon aantekenen zonder meer, 
- aantekenen met regu aan de afzender, 
- het verschaffen van een copie collatio

nee van de verzonden brief 

De laatstgenoemde mogelijkheid had met 
zozeer betrekking op geldzendingen, als 
wel op het verschaffen van een bewijs dat 
een bnef met een bepaalde inhoud aan 
een bepaald adres was verzonden Over 
deze copie collationee-d\e trouwens vrij 
duur was - vindt men in de instructies na 
1752 mets meer terug 

Postmerken 
Voor aangetekende brieven vindt men 
voor 1811 geen speciale stempels Ter 
onderscheiding van de normale bneven 
werden met rood krijt enige gekruiste lij
nen aangebracht Verder kunnen er nog 
geschreven aanduidingen als 'gerecom
mandeerd' voorkomen en het nummer 
waaronder de bnef in het register werd in
geschreven Het IS daarbij niet duidelijk of 
de bneven per expeditie dan wel over een 
langere penode werden genummerd, het 
voorkomen van hoge nummers doet het 
laatste vermoeden Mogelijk kan deze pe
node per postkantoor verschillen Verder 
werd op de brief het verschuldigde port 
vermeld (dat tot 1870 in de meeste geval
len door de geadresseerde werd betaald) 
Zoals al eerder is opgemerkt werd het 
aantekenrecht door de afzender betaald. 

het werd doorgaans met op de brief ver
meld Deze wijze van merken van aange
tekende bneven bleef tot 1 apnl 1811 (de 
datum van invoering van de Franse Post-
wet) in gebruik 

DePostwetvan1807 
In 1795 zorgden de Franse troepen er 
voor dat er een einde kwam aan de Re
publiek der Vereenigde Nederlanden Lim
burg en Zeeuws-Vlaanderen werden afge
staan aan Frankrijk De rest werd een va-
zalstaat van Frankrijk onder de naam 'De 
Bataafse Republiek' Postaal veranderde 
er met veel, al werden in 1799 de 
posterijen 'nationaal' verklaard Tot een 
wetgeving voor deze nationale posterij is 
het nooit gekomen 
Pas tijdens het Koninkrijk Holland onder 
Lodewijk Napoleon kregen we de eerste 
nationale postwet Over een regeling voor 
het verzenden van aangetekende bneven 
IS hienn mets te vinden Wel vinden we in 
artikel 10 van deze postwet iets over het 
transporteren van Speciën, Juwelen en 
Kleinodierf 

Omdat het vervoer van geldspecie echter 
gevaar inhield voor de postiljons op hun 
tochten door de vaak onveilige ge
bieden en bovendien op hinderlijke wijze 
plaatselijke zwaarte veroorzaakte in de 
valiezen, was het postbestuur van mening 
dat dit vervoer niet moest worden aange
moedigd Desondanks was in de Postwet 
van 1807 voor bedoeld vervoer een be
paald port vastgesteld, uitgaande van de 
volgende overweging Ofschoon de 
Posterijen hier te lande met geschikt zijn 
of kunnen zijn voor algemeene geldver
zending, vordert het echter eene billijke 
consideratie om, daar werklieden, militai
ren en soortgelijken somtijds in het geval 
zijn tot onderhoud van vrouw en kinderen 
eenig geld over te maken, ook eene ze
kere modificatie van den algemeenen re
gel te dien aanzien te stellen 

Inlijving bij het Franse 
Keizerrijk (1810-1813) 
In 181 o werd ons land ingelijfd bij het 
Franse keizerrijk Dit had als gevolg dat 
per 1 apnl 1811 in ons land de Franse 
postwet van kracht werd In de Alge
meene instructie voor den dienst der 
Brieven Posteryen wordt voor het eerst 
uitgebreid ingegaan op de behandeling 
van de aangetekende bneven Nieuw hier
bij IS een vast bedrag van 50 francs als 
schadevergoeding voor verloren gegane 
'aangetekende' brieven Ook wordt er 
voor de aangetekende brieven een speci
aal stempel ingevoerd^ 

Art 140 - De personen welke Brieven of 
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2 Aangetekende brief van Zwolle naar 'sGravenhage (geadresseerd aan Zijne Majesteit den Koning 
der Nederlanden, enz) d d 27 januan 1837 Op de adreszijde staat het stempel 'aangetekend' in 
schrijfletters De afzender moest alleen het aantekenrecht tjetalen in verband met het portvnjdom 
van het Koninklijk Huis 

1 Aangetekende brief van Haarlem naar Groningen d d 25 
maart 1811 (een week voor het inwerkingtreden van de Franse 
Postwet), gekruiste lijnen als aanduiding voor aangetekend en 
volgnummer in rood krijt en gerecommandeerd in inkt Verder is 
in rood krijt aangegeven het porto (zonder aantekenrecht), zijnde 
6 stuivers, en de plaats van afzending 'Haarlem 

^ 4 . u . . . 
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4 Aangetekende brief van het hulpkantoor Oirschot via het postkantoor 
Boxtel naar Leiden d d 13 juni 1869 Op het couvert is het langstempel 
van het hulpkantoor Oirschot geplaatst alsmede het dagtekeningstem
pel (2letter) Boxtel en het stempel 'Aangetekend in kastje' De zegels 
(zijnde (Xjrto en aantekenrecht) zijn volgens de voorschnften afgestem
peld met het nummerstempel 15 van het postkantoor Boxtel 

3/5 Boven aangetekende bnef van sGravenhage naar Wageningen d d 30 juni 1868 
Ambtshalve geplakte postzegel ter voldoening van het aantekenrecht, afgestempeld met het 
stempel Aangetekend in kastje' Op het couvert de geschreven aanduiding 10', zijnde het 
porto, dat door de geadresseerde werd betaald 
Rechts Aangetekende brief van Napels naar Amsterdam d d 23 juni 1809 Op het couvert 
twee verschillende stempels Charge (mogelijk een van het ontvangende kantoor Amster
dam) Porto 30 stuivers (inclusief aantekenrechf) 

Paquetten willen doen recommanderen, 
moeten dezelve gesloten ten PostKan
toor overhandigen, en daarvan vooraf het 
dubbele port betalen, 

Art 141  De Brieven of Paquetten kun
nen met gerecommandeerd worden, ten 
zy dezelve verzegeld zyn met twee Ca
chetten in lak uitgedrukt. 

Art 144  De Stempel gerecommandeerd 
(Charge) moet gedrukt worden op de 
rechter zy de van het Adres, 

Art. 154 Wanneer een aangetekende 

Brief of Paquet uiterlyk binnen veertien 
dagen, te rekenen van den dag der aante
kening af, met tot zyne bestemming geko
men IS, heeft de Verzender of de geen aan 
Wien die Brief geadresseerd was, het 
recht van reclame, en by gebreke van uit
levering binnen eene maand, moet aan 
den op het adres vermelde persoon, by 
voorkeur van den Verzender, wanneer 
tusschen hun concurrentie van reclame 
plaats heeft, 50 francs betaald worden 

Aangetekende bneven konden uitsluitend 
aan de postkantoren worden afgehaald 
De distnbutiekantoren op het platteland 

mochten uitsluitend 'ordinaire' (gewone) 
bneven verzenden en ontvangen Voor de 
verzending of ontvangst van aangete
kende bneven moest men dus steeds 
naar het postkantoor in de meest nabij ge
legen stad Het aantal verzonden 'aange
tekende' was in verhouding tot de normale 
bneven zeer genng. Bneven met het 
stempel Chargé zijn dan ook bijzonder 
schaars. De meeste bekende stempels 
stammen voornamelijk uit de penode na 
1813; ze bestaan m twee verschillende ty
pes in schrijfletters en normale hoofdlet
ters Ook zijn er stempelafdrukken bekend 
zonder het accent op de e, maar dat kan 
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een beschadiging van het stempel zijn. 
Volgens Korteweg" zouden de eerste 
Crta/gé-stempels al in 1809 in verband 
met het posttractaat met Frankrijk aan de 
postkantoren zijn verstrekt. Wij hebben ze 
echter nog nooit uit de penode vóór 1811 
gezien. Een aangetekende bnef van Haar
lem naar Groningen, gedateerd 25 maart 
1811 (een week voor de invoenng van de 
Franse Postwet en de daarbij behorende 
afstempeling) toont nog de achttiende-
eeuwse krijtstrepen. Echter, de stempels 
die in verband met het posttractaat aan de 
Nederlandse kantoren werden verstrekt 
waren uitsluitend voor de correspondentie 
met Frankrijk bedoeld. Het is dus met uit
gesloten dat het stempel Chargé in deze 
gebruiksperiode uitsluitend op aangete

kende brieven naar Frankrijk werd ge
bruikt en het dus alleen aan de grenskan-
toren is verstrekt. 

Herstel van de 
onafhankelijkheid 
Na het herstel van de Nederlandse onaf
hankelijkheid in november 1813 bleef de 
Franse Postwet, zoals vastgelegd in de 
Algemeene Instructie voor den dienst der 
Brieven Posteryen in grote lijnen van 
kracht. Nog steeds kon men uitsluitend via 
de postkantoren in de grote steden aange
tekende bneven verzenden of ontvangen. 
Het IS te begrijpen dat deze Franse Post-
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6 Extract uit hel Register der Resolutien van den Minister van Financien d d 3 
november 1848 voor de directeur van het postkantoor te Deventer betreffende het 
toestaan van de behandeling van aangetekende brieven door de onder Deventer 
ressorterende distnbutiekantoren Delden, Goor, Hengelo, Rijssen, Twello en Wijhe 

wet op de lange duur met meer voldeed. 
Vooral nadat de posthervorming in Enge
land (1840) een feit was geworden, drong 
men ook in ons land op herziening van de 
postwetgeving aan. In circulaire 384 van 
29 juli 1848 werd bepaald dat bij wijze van 
uitzondering 'ten huize' (dus niet ten kan
tore) van de distributeurs, die hiervoor in 
aanmerking zouden komen ook 'aangete
kende' bneven zouden kunnen worden 
ontvangen en verzonden, op voordracht 
van de Inspecteurs, door het Hoofdbe
stuur nader te benoemen. Slechts enkele 
maanden later werd bepaald, dat de aan
gewezen distributeurs zich ook mochten 
belasten met verzending en uitbetaling 
van geldartikelen. 
Per 1 januan 1846 was het dubbele port 
voor aangetekende brieven bij Koninklijk 
Besluit van 27 november 1845 no. 58 ver
vangen door een vast aantekenrecht van 
10 cent. Door de vermindering van het 
aantekenrecht verdubbelde het aantal 
aangetekend verzonden brieven bijna; het 
kwam in 1846 uit op 41.051. Dit aantal 
steeg snel: 

67.051 in 1850 
267.512 in 1860 
614.032 in 1870 
785.619 in 1879^ 

In artikel 15 van de Postwet van 1850 
werd aan de afzender bij vermissing van 
een aangetekende brief een schadeloos
stelling van 25 gulden gewaarborgd; tege
lijkertijd werd de mogelijkheid geopend tot 
het verzenden van 'aangetekende brieven 
met aangegeven waarde'. Het door de af
zenders te betalen recht bedroeg ander
halve cent voor elke 10 gulden of gedeelte 
daarvan, met een minimum voor elke ver
zending van 50 cent. In 1855 werd het mi
nimum tot 25 cent verlaagd. Bij de wet van 
1870 werd het recht bepaald op 5 cent 
voor elke 50 gulden met een minimum van 
20 cent. In 1878 werd dit opnieuw vermin
derd tot 2.5 cent voor elke 100 gulden, 
met een minimum van 15 cent. 
Het aantal verzonden aangetekende 
brieven met aangegeven waarde steeg 
evenredig met de gunstiger wordende 
condities voor de verzending ervan, zoals 
hieronder blijkt: 

Jaar 
1851 
1860 
1871 
1877 
1878 
1879 

Aantal 
375 

1.255 
5.140 

27.612 
47.082 
66.406 

Geldswaarde((f52)) 
f 314.822,25 
f 769.990,27 
f 3.155.877,08 
f15.252.865,59 
f28.414.725,87 
140.957.301,025 

Uitwisseling 
Al in het laatste gedeelte van de acht
tiende eeuw had een uitwisseling plaats 
van aangetekende brieven tussen de Hol
landse Statenpost en die van Pruisen. 
Ook m de postcontracten die in de loop 
van de eerste helft van de negentiende 
eeuw met andere staten werden gesloten, 
waren veelal bepalingen over de uitwisse
ling van 'aangetekende brieven'opgeno
men. Hiervoor moest, evenals bij het bin
nenlands verkeer, dubbel port worden be
taald. Pas bij de Postverdragen die in of 
na 1851 werden afgesloten, werd een vast 
'aantekenrecht' bepaald, dat vaneerde 

file:///Oiulen
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van 10 tot 25 cent Bij de verdragen van 
Bern (1874) en Parijs (1878) werd het 
aantekenrecht voor alle landen aangeslo

ten bij de UPU (Wereldpostvereniging) ge

lijkgesteld Voor Nederland was dit 10 
cent 

Aangetekende bneven met aangegeven 
waarde werden toegelaten in 

1863 in het verkeer met Pruisen 
1868 in het verkeer met OostenrijkHon

garije 
1873 in het verkeer met België 
1874 in het verkeer met Frankrijk 

Verstrekte stempels 
na 1813 
Hoewel het Chargestempel na het herstel 
van de onafhankelijkheid bij vele kantoren 
in gebruik bleef, werd vanaf 1815 een 
stempel verstrekt met het woord 'aangete
kend' in schrijfletters De lettergrootte van 
dit stempel kon sterk variëren, de tekst be
gon met een vergrote kleine letter 'a' Al
leen het kantoor 'sGravenhage kreeg een 
stempel met een hoofdletter 'A'. 

Het stempel 'aangetekend' in schrijfletters 
was een stempel met een bijzonder lange 
levensduur Hoewel voor het eerst in 1815 
uitgereikt, werd het stempel nog in 1855 
aan enkele kantoren verstrekt, zelfs nog 
nadat in 1847 een ander type  AANGE
TEEKEND in drukletters met omranding 
was ingevoerd Beide typen stempels ble
ven tot de invoering van het eerste aante
kenstrookje in juni 1882 in gebruik Inci
denteel komt op aangetekende brieven 
naar het buitenland in de periode na 1850 
het stempel Charge uit de Franse tijd voor 

Aangetekende brieven 
na 1850 
BIJ het in werking treden van de nieuwe 
postwet op 1 september 1850 werd een 
nieuwe vorm van 'aantekenen' geïntrodu

ceerd Zoals hiervoor al werd beschre

ven werd het ook mogelijk aangete

kende bneven met aangegeven waarde te 
verzenden Hoewel per 1 januan 1852 de 
postzegels werden ingevoerd, bleef men 
doorgaans de beproefde wijze van onge

frankeerde verzending van brieven trouw 
(bij de invoenng van de verplichte franke

nng, 1 januan 1871, werd slechts een op 
elke zes bneven 'franco' verzonden) Het 
aantekenrecht moest wel door de afzen

der worden voldaan Dit aantekenrecht 
werd niet in postzegels, maar administra

tief verrekend en op de daarvoor be

stemde kasformulieren geboekt Als ver

antwoording werd aan de achterzijde van 
de aangetekende brieven in inkt het cijfer 
10 (cent) aangebracht 
Dit bleef zo tot 1 januan 1868 BIJ circulaire 
van 24 december 1867 werd bepaald dat 
het 'aantekenrecht' van bneven voor het 
binnenlands verkeer, zijnde 10 cent, vanaf 
bovengenoemd tijdstip door ambtshalve 
aanhechting van postzegels moest ge

schieden Deze zegels moesten worden 
afgestempeld met het stempel 'AAN

GETEKEND' Het normale porto kon 

eA. 'o/rae 

CHARGÉ 
CHARGÉ 

Ga/naetèjzAe^nd' 

AANGETEEKEND ^Ä^JCETEEJCENÄ 

7 De door de Posterijen verstrekte stempels Charge en Aangetekend Doordat de 
stempels met de hand werden gesneden kunnen afwijkingen in grootte en vorm 
voorkomen (volgens de publikatie 300 jaar Postmerken van P C Korteweg 

^ 

N°. 33. 1 
gram. 

1 INEDEKLIND 1 

Lit. 
FSH 

/ 1 
1 r^Bi 1 

P̂  
run j 

*l gram j 

type I type II type III 
8 De dne verschillende hoofdtypen aantekenstrookjes 
zonder plaatsnaam 

door de ambtenaar ovengens nogal eens 
verzuimd 
De invoering van het 'Aantekenstrookje' 
was een wat laat gevolg van het postver
drag van Parijs, dat op 1 apnl 1879 in wer
king trad Het eerste strookje was horizon
taal gedrukt en is door de korte gebruiks
duur nogal schaars Van het verticale 
strookje zijn vijf typen bekend, zodat er 
totaal zes verschillende strookjes zonder 

Typen aantekenstrookjes zonder plaatsnaam 

Nummer Datum Druk/papier Formaat Uitvoering 

1 
Mal 
lla2 
IIb 
lic 
III 

1jutil882 
september 1883 
september 1891 
november 1897 
november 1900 
januan 1905 

zwart op roze 
zwart op roze 
zwart op roze 
zwart op lila 
zwart op oranje 
idem (dunne R) 

24x13 mm 
kastje 26 5 mm hoog 
kastje 25 0 mm hoog 

doorstoken 
doorstoken 
doorstoken 
doorstoken 
doorstoken 
getand 

hetzij door de geadresseerde worden vol
daan (het verschuldigde porto werd dan 
op de adreszijde van het couvert geschre
ven) of door de afzender door middel van 
postzegels (de zegels werden m dat ge
val met het stempel 'francokastje' ongel
dig gemaakt) Aangetekende bneven kun
nen dus metfranco zijn verzonden, waar
bij in deze periode de zegel voor het aan
tekenrecht met het stempel 'aangetekend' 
ongeldig is gemaakt BIJ franco verzonden 
bneven werd(en) de postzegel(s) voor het 
porto afgestempeld met het francostempel 
en het aantekenrecht met het stempel 
'aangetekend' Uiteraard ging hierbij wel 
eens iets mis en werden alle zegels met 
het franco of het aangetekendstempel 
afgestempeld 

BIJ de invoering van het nummer of punt

stempel (1 april 1869) werd bepaald dat 
alle zegels op volledig gefrankeerde 
brieven met dit stempel moesten worden 
vernietigd Het stempel 'aangetekend' 
werd vanaf die datum met meer gebruikt 
als vernietigingstempel, maar kreeg zijn 
oude functie terug als administratief stem

pel dat moest worden afgedrukt op de 
adreszijde van het couvert Het aanteken

recht moest uiteraard nog steeds in post

zegels worden verantwoord 

Op 1 juli 1882 werden in ons land de stem

pels 'Aangetekend' vervangen door een 
roze strookje papier waarop de letter 'R' 
van Recommande was gedrukt, alsmede 
een volgnummer en een ruimte waarop 
het gewicht van de brief kon worden inge

vuld Het invullen van dit gewicht werd 

plaatsnaam zijn te catalogiseren** (zie het 
tabelletje op deze pagina) 
J.F. Rodenburg, Delft 

Noten: 
' Overvoorde, pagina's 119 tot en met 123 
^ Ringnalda, pagina's 11 tot en met 12 
^ Algemeene Instructie, pagina's 80 tot en met 
92 
■* Korteweg, Postdienst hier te Lande, pagina 
49 
^ Verslagen Posterijen 1879 
® Versteeg, Aantekenstrookjes in Na Posttijd, 
pagina 214 

Geraadpleegde literatuur: 
W S da Costa/H P Rozema/J Vos, Aanteke 
ning en aangegeven waarde sinds 1850 (1984) 
E A B J ten Brink Het Nederlandse Postwezen 
vroeger en nu (Amsterdam 1956) 
P C Korte weg. Postdienst en poststempels 
hier te Lande tot 1811 (Jaarboekje R Ph V 
1941) 
J C VV Ie Jeune, Het bnevenpostwezen in de 
republiek der Vereenigde Nederlanden (Utrecht 
1851) 
J C Overvoorde, Geschiedenis van het post
wezen in Nederland voor 1795 (Leiden 1902) 
Posterijen, Algemeene Instructie voorden 
dienst der Brieven Posteryen (Parijs 1810) 
Posterijen, Verslagen aan den Koning betrek 
kelijk de dienst der Posterijen in Nederland in 
het jaar rS79 ('sGravenhage 1880) 
W Rmgalda, Hoofdtrekken van de geschiede
nis van het Nederlandsch postwezen ('sGra
venhage 1895) 
O M Vellinga, De poststempels van Nederland 
(Overveen 1934) 
C Versteeg, Aantekenstrookjes ('Na Posttijd', 
pagina's 213 tot en met 227) 
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OVERUSSELSE 
POSTZEGELVEIUNG B.V. (H Vleemmg) 
Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053-33.55.00 (b.g.g. 053-32.13.17) Fax 053-34.10.94. 

In de komende veiling van 20/21 september kunnen wij u het volgende aanbieden: 

* NEDERLAND naast het normale aanbod van betere zegels, series en brieven: 
Gebruikt en ongebruikt met o.a. nr. 5 in ongest. strip van 5! 
Posthistorie met EO filatelie (vooral departementstempels en distributie-
kantooraanduidingen), zeldzame tarieven, (enkel)frankeringen en 
bestemmingen. 
Het eerste deel van een collectie 1867 op brief en groot aanbod puntstempels, 
zowel op losse zegels als op brieven. 

* OVERZEESE GEBIEDEN alle gebieden aanwezig, doch vooral NED. INDIÉ met veel brieven-
materiaal. Tevens SURINAME emissie 1945 stempelproeven 10 et. t/m 10 gid. 
Proevenboek nrs. 83/97. 

* EUROPA aanbod van betere zegels, series en brieven van vrijwel alle Europese landen. 
Duitse Staten: veel HANNOVER met luxe randstukken, LÜBECK 1859 Mi.5 
met plaatfout 51 in kompleet vel. 
DENEMARKEN met gebieden: naast klassiek in meest mooie kwaliteit 
GROENLAND met veel pakketzegels en FAR OER Engelse bezetting 1941 
proefdruk 20 op 15 ore zonder balken op brief (enig bekende brief!) 
en de serie in postfrisse blokken van 4. 

* ISRAEL een zeer grote collectie uitgekaveld met o.a. 1 /9 gestempeld full tab, anti-honger vel, 
FDC's met o.a. 3 M. emissie 1948 in de zeldzame tanding 10. 

* OLYMPIADE ca. 100 kavels zegels, poststukken, literatuur, munten, penningen, souvenirs enz. 

* Meer dan 1000 kavels collecties, restanten, insteekboeken dozen enz. (zeer oven/vegend van 
particuliere inzenders). 
Aanbod in de prijsklassen van enkele tientjes tot duizenden guldens voor handelsvoorraden. 

Voor een ieder, de gewone landenverzamelaar of motiefverzamelaar, de gespecialiseerde 
posthistorie-verzamelaar of de (semi) handel is er een ruim aanbod. 
Vooral in de afdeling verzamelingen zijn de inzetprijzen laag zodat persoonlijk zaalbezoek zeer 
lonend is. Onze omschrijvingen van de aangeboden kavels zijn uitvoerig en nauwkeurig. Dit zorgt 
ervoor dat schriftelijk bieden eveneens zeer aan te bevelen is zoals onze huidige ca. 2000 relaties 
ervaren. 

INTERESSE? Op aanvraag zenden wij U de gratis catalogus van deze veiling, (telefoontje, briefkaart of fax 
is voldoende). 

DE O.P.V. REEDS 21 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND! 



Nieuws uit de 
Baltisclie landen 
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Envelop uit 1985 met ingedrukte postzegel; zowel de als bijfrankenng gebruikte 
zegel als de afbeelding op de envelop is tweetalig. Lets en Russisch (Rezekne ligt in 
Letland) 

Het streven naar onafhanke
lijkheid van de Baltische 
landen wordt ook weer
spiegeld in de filatelie. Sinds 
vele jaren is er in de bewuste 
staten sprake van  wat ge
noemd zou kunnen worden 
een 'culturele autonomie'. 
De in Rusland heel gebruike
lijke door de post verkochte 
enveloppen met ingedrukte 
postzegel die we uit Letland 
ontvangen, hebben steeds een 
tweetalig Inschrift, Lets en 
Russisch, en de onderwerpen 
zijn vaak specifiek Lets. In Let
land zijn nu door de zelfstan
digheidsbeweging enveloppen 
uitgegeven met een eigen 
waardeaanduiding. Deze zijn 
binnen de Baltische landen 

geldig als frankering. Op 
bneven naar het buitenland is 
echter een volledig Russische 
frankering vereist, die met de 
normale Russische stempels 
vernietigd wordt. 
Uit Litouwen ontvingen we een 
aantal postzegels in een brief 
die weliswaar met een Russi
sche zegel gefrankeerd was, 
maar waarop een Litouws 
stempel was geplaatst  er 
staat geen cyrillische letter 
meer in. We zagen echter ook 
verschillende naar Nederland 
verzonden brieven die uitslui
tend met de eigen Litouwse 
zegels waren gefrankeerd en 
die zonder mankeren in Ne
derland waren aangekomen. 

Fl. 

Envelop uit 1991, binnen het Baltisch gebied zonder bijfrankenng geldig, maar naar 
het buitenland officieel alleen met volledige Russische frankenng, voorzien van een 
tweetalig Russisch stempel 

Envelop uit 1991, Litouws stempel op Russische zegel 
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Door de Litouwse PTT uitgegeven zegels, met erkend door de UPU, maar in de 
praktijk wel in het internationale verkeer toegelaten  en in de nieuwe Michel Ost
catalogus genoteerdi (zie ook 'Postwaardestukken' op pagina 515) 
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Nederlandse 
stempels 
Gelegenheidsstempels 

9jul i : 
'sGravenhage eerstedagstempel 
Vierdaagsezegel (alleen op enveloppen 
van de NVPH). 

13 tot en met 20 jul i : 
Amsterdam bijzonder stempel ter gele
genheid van de negende WereldGym
naestrada 

!!*!amsterdaml991 

16totenmet19ju l i : 
Nijmegen bijzonder stempel ter gelegen
heid van de vijfenzeventigste vierdaagse 
van de KNBLO 

1991 Ol <i— 

^̂ Z' '5* 
NBLO 

V I E R D A A G S E 
17 augustus: 
Almere bijzonder stempeller gelegenheid 
van het Europees Tnathlon Kampioen
schap Te stempelen correspondentie stu
ren aan de directeur van het hoofdpost
kantoor. Postbus 99100,1300 NA Almere, 
onder vermelding van 'Stempel Tnathlon' 

almere A"
ek 

t r iathlon 

Bijzondere stempelvlaggen 

1 tot en met 20 jul i : 
Arnhem, 'sGravenhage en 'sHertogen
bosch bijzondere stempelvlag 'Wandel
sportorganisatie KNBLO Nijmegen 75e 
vierdaagse'. 

WANDELSPORTORGANISATIE 

KNBLO 
NIJMEGEN 7Se vierdaagse 

22 juli tot en met 17 augustus: 
Amsterdam bijzondere stempelvlag 'Al
mere EK Tnathlon 178'91'. 

almere,A"*'. gj^ 
' ^ '  ^ triathlon** ' . 

 ' '7891 
15 augustus t/m 13 september: 
Leeuwarden bijzondere stempelvlag '141/ 
m 21 sept '91/Agransche Dagen Frane
ker/ 400 jaar stadhuis./ historie in volle 
glorie''. Te stempelen correspondentie 
sturen aan Expeditieknooppunt, Postbus 
99111,8900 NA Leeuwarden, onder ver
melding van 'Stempelvlag Agrarische Da
gen' 

J U«m21 »pi ■91 
1 Agramch« Oagen Fra/ieker 

«i...v..iii 400 laar stadhuis 
■J^llL hislon« in voll« glorie' 

19 augustus t/m 11 oktober: 
Haarlem bijzondere stempelvlag 'CSG 
Jan Arentsz Alkmaar/ 40 jaar/ Mavo Havo 
Atheneum Gymnasium'. Te stempelen 
correspondentie sturen aan Expedi
tieknooppunt, Postbus 99100,2000 NA 
Haarlem, onder vermelding van 'Stempel
vlag CSG Jan Arentsz'. 

M«' 
HUvo 

Atheneum 

Cymrusium 

21 augustus t/m 17 september: 
Amsterdam bijzondere stempelvlag 
'Postmerken 91/1922 sept / Oude Kerk 
Amsterdam' Te stempelen corresponden
tie sturen aan Expeditieknooppunt, Post
bus 98500,1000 ND Amsterdam, onder 
vermelding van 'Stempelvlag Postmerken 
91' (zie ook de rubriek Postwaardestuk
ken elders in dit nummer) 

17 8 91 

Veldpoststempels 

23 en 24 augustus: 
Ede bijzonder veldpoststempel ter gele
genheid van de Open Dagen van de Ko
ninklijke Landmacht. 

:Koninklijke Landmacht; 

\ 23VIII3116 / 

Filatelieloketstempels 

1 juli: 
Steenbergen {SX Gummaruskerk). 

Steenbergen 
1.VII.9109 

• > r.eiieV?.

6 augustus: 
Best (Odulphuskerk). 

Best 

6.VIIL9I09 / 

'■^.'.fr\e\?y 

7 augustus: 
Samei^e/d(Ned.Herv. kerk). 

Barneveld 
. , ZVa91Q9 
••<, 

•*^eiie\?.'!"' 

Loketfrankeermachinestempels 

14 augustus: 
Amstelveenhoofdpostkantoor ingebruik
neming van een nieuwe loketfrankeerma
chine met nummer FM5181 Adres 
Hoofdpostkantoor, Postbus 99100,1180 
NA Amstelveen. 
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MUNT EN POSTZEGELHANDEL D E R U I T B R 

inkoop  verkoop  taxaties 

► K L A A S W A A L ^ 

Ook ia ons nieuwe pand gaan prijs 
en kivcditeit weer hcuid in hand! 

V E R H U I S B E R I C H T 
De op één na grootste dreigt de grootste te worden. Wegens een 
enorme groei van ons bedrijf waren wij genoodzaakt onze lokatie in 
Heerjansdam te verlaten, te meer daar wij onze klanten efficiënt van 
onze goederen en diensten willen blijven voorzien. Wij hebben ons 
gevestigd in de gemeente KLAASWAAL. Van hieruit zullen wij onze 
werkzaamheden op de gebruikelijke en indien mogelijk op een nog 
betere wijze voortzetten! 

Ons nieuwe adres is: 

Munt en Postzegelhandel D E R U I T E R 
Industrieweg 13 3286 BW 
Postbus 7080 3286 ZH 
KLAASWAAL 
Tel.: 01864 1366 
Fax: 01864  1890 

K A N T O O R A A N H U I S / B E Z O E K A L L E E N N A 
T E L E F O N I S C H E A F S P R A A K 

Ooli: in het nieuwe seizoen hopen wij het postzegelen weer samen 
met u te doen! 
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Wij lazen 
vooru 
Toeslagzegels 
In België 
Voordat de filatelistisch stille 
zomertijd aanbrak kwamen de 
postzegelbladen in de ons om
ringende landen nog met veel 
interessante informatie. In het 
juli/augustusnummer brengt 
ons Belgische zusterblad De 
'Postzegel een gedegen, met 
veel statistieken onderbouwde 
studie van W. Pieters over de 
wijze, waarop filatelisten voor 
een belangrijk deel allerlei 
goede doelen (alsook de Bel
gische PTT) financieren: door 
hun aanschaf van toeslagze
gels. Door oplagen, nominale 
waarde en toeslag per jaar te
gen elkaar af te zetten komen 
heel wat boeiende gegevens 
te voorschijn. De oorlogsjaren 
buiten beschouwing gelaten 
(Pieters heeft die overigens 
wel verwerkt in zijn studie) 
blijkt de verkoop van toe
slagzegels wat de oplagen be
treft van rond 18 miljoen in 
1962, thans een constante van 
tussen 5 ä 6 miljoen te verto
nen. De opbrengst van de ze
gels in totaal en van de toe
slagen apart groeit echter ge
staag, met toppen in 1980 en 
1990. Dit als gevolg van de 
snel stijgende tarieven. De 
laatste jaren is ook de toeslag 
als percentage van de fran-
keerwaarde weer opgelopen 

en van ongeveer 22 procent in 
1988 tot 55 procent in 1990. 
Voor het huidige jaar heeft de 
minister van PTT echter beter
schap beloofd. 

Organisaties in 
het zonnetje 
Aan de andere kant van de 
Noordzee is het British Phila
telie Bulletin, het beknopte 
maar voortreffelijke tijdschrift 
van de Britse Post, begonnen 
met een reeks artikelen over 
de verschillende filatelistische 
organisaties in Groot-Brittan-
nië. In maart werd begonnen 
met de Royal Philatelic So
ciety. Inmiddels zijn ook de 
National Philatelic Society, het 
Philatelic Congress en de Bri
tish Philatelic Federation aan 
de beurt geweest. De artikelen 
bieden een beknopte ge
schiedenis van de genoemde 
organisaties en geven een 
beeld van de huidige taak en 
doelstellingen. Ook worden 
zakelijke gegevens, zoals pu-
blikaties, adressen en toela
tingsvoorwaarden vermeld. 
Het aprilnummer van hetzelfde 
blad geeft ook de oplagen van 
de bijzondere zegels van 
1989, die gemiddeld variëren 
van rond de dertig miljoen voor 
de briefportzegel van 19 p. tot 
rond de vijf miljoen voor de ze

gel van 35 p. Uitschieters wa
ren de Kerstzegels, die on
danks een voor de Britten on
gebruikelijke toeslag (van 1 p.) 
oplagen van meer dan twee
honderd miljoen behaalden. 
Om nog even in Engeland te 
blijven: hetjuninummer van 
Stamp Magazine bericht over 
het jaarboek van het Britse 
Postal Museum, dat zeer veel 
informatie bevat, onder andere 
over de publikaties van het 
museum en zijn bijdrage aan 
Stamp World 90. Het is voor 
£ 2.- verkrijgbaar bij The Natio
nal Postal Museum, King Ed
ward Building, King Edward 
Str. London EC1 Al LP (Groot-
Brlttannië). 

De mening van 
de klanten 
In Duitsland brengt het mei/au
gustusnummer van BM-
Briefmarken een mooi geïllus
treerd artikel over honderd jaar 
luchtpost (de eerdere ballon-
post niet meegeteld). Dit in 
verband met de Lllienthal 91-
tentoonstelling, die deze 
maand (van 16 tot en met 25 
augustus) in Dresden wordt 
gehouden. 
De kwartaalbijlage van de 
Deutsche Briefmarken-Zei
tung, Markt und Marken on
derzocht wat de klanten vin
den van de verschillende Eu
ropese filatelistische diensten. 
De Scandinavische landen 
scoren daarbij hoog, Neder
land doet het redelijk (pluspunt 
is het Duitse gironummer, 
waardoor de klanten bankkos-
ten vermijden) en Spanje en 
Italië komen er relatief slecht 
vanaf. 
En dan nog Frankrijk. Timbro-
scopie, altijd haantje de voor
ste, brengtal in het juli/augus
tusnummer een evaluatie van 
de prijzen in de nieuwe Cérès-
catalogus. Klassieke en semi-
moderne zegels (vooral de 
duurdere) noteren gemiddeld 
tien procent hoger. De waar
dering voor diverse afstempe
lingen blijkt weinig te zijn ver
anderd, tenwijl moderne zegels 
van na de bevrijding soms 
prijsverhogingen laten zien 
van 20 tot 25 procent. Ook het 
iets eerder verschenen deel II 
(Franse overzeese gebieden) 
van de Vv'ert-catalogus laat 
nogal wat stijgingen zien, zo
wel bij de grote algemene ko
loniale series van voor de oor
log als bij momenteel popu
laire landen als St. Pierre-et-
Miquelon. Het grote aanbod 
aan emissies bij de Franse 
Zuidpooigebieden (TAAF) 
hebben de belangstelling doen 
afnemen, hetgeen in de prijzen 
tot uitdrukking komt. Het blad 

haakt verder met een amusant 
artikel in op de Tour de 
France. Men toont onder an
dere een mooie speciale kaart 
die in 1954, toen de Tour'm 
Amsterdam startte, werd uitge
geven. 

Lezen geeft 
plezier 
Het februarinummer (80) van 
de Studiegroep Britannia is 
met de afleveringen over het 
postverkeer tussen Groot-Brit-
tannië en het continent gevor
derd tot nummer 6. Dit num
mer bestrijkt de moeilijke post
verbindingen tijdens de Napo
leontische tijd in de periode 
1807-1815. 

studiegroep Britannia: ..postvertundin-
gen tijdens de Napoleontische tijd.. 

De Postzegelclub Wasse
naar doet in het februarinum
mer de postgeschiedenis van 
Wassenaar verder uit de doe
ken. Wassenaar kreeg na 
1748, toen de stedelijke 
posterijen - in dit geval de 
Haagse - overgingen naar het 
gewest Holland en West-Fries
land, een entreposte in Den 
Deyl. Een voetbode uit het 
dorp zorgde voor het vervoer 
tussen dorp en entreposte, 
waar de langstrekkende postil
jon de brieven afgaf of mee
nam. 

Philatelica Nieuws van Rot
terdam (nummer 2 van febru
ari) herhaalde een eerdere pu-
blikatie van andere afdelingen 
over het kiezen en indelen van 
albumbladen. Voor leden die 
willen tentoonstellen heel 
goede tips. 

Thema, het orgaan van de Ne
derlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie, heeft al
tijd een breed palet aan artike
len. Het nummer van het eer
ste kwartaal (1991 /1) biedt -
het is een willekeurige greep -
de geschiedenis van een zeer 
fortuinlijk renpaard Kincsem 

fp/m^m« 

• ff TluiMM fjf 

Dit (overigens heel mooie) blokje zorgde er voor dat de toeslagfactor' van Belgische 
zegels in 1991 op 55 procent uitkwam 
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(= Mijn Juweel) uit de jaren 
18741887. Ook de Belevenis
sen van een thematische fila
telist in Wenen z\\n sappig be
schreven. 

Deense speciaalverzamelaars 
vinden een artikeltje over 
plaatfoutjes op de zegels van 
het typeChristiaan X (15 ore 
violet) in het Dansk Filatelis
tisk Tidsskrift (nummer 3 van 
maart). 

In The Netherlands Philate
list (het blad van de Engelse 
Nederlandverzamelaars) 
nummer 3 van maart is een bij
drage opgenomen van dr. 
Fred L. Reed. Onderwerp van 
zijn studie is de papierdikte. 
De titel is veelzeggend: Dik pa
pier, dun papier, feit of verzin
sel? Een vertaling van het arti
kel zal  zo is de bedoeling 
over enige tijd in 'Philatelie' 
worden geplaatst. Verder in 
The Netherlands Philatelist 
een bijdrage van de heer F.J. 
van Beveren over post, die 

slechts gedeeltelijk door de 
lucht is vervoerd. 

Norsk Filatelistisk Tidsskrift 
(nummer 4 van april) wijdt een 
artikel aan de post tijdens het 
beleg van Parijs in 1870, waar
in onder andere aandacht 
wordt besteed aan de naar Pa
rijs gezonden brieven via Mou
lins (Allier). Dit zijn brieven die 
in een zinken bol (die circa 
zeshonderd brieven kon be
vatten) in de Seine werden 
neergelaten en met de stroom 
 onopgemerkt door de vijand 
 Parijs zouden moeten berei
ken. Jammer genoeg is van 
deze post weinig terecht geko
men. 
Het maartnummer van het
zelfde blad beschrijft de Krag
stempelmachines, die in het 
begin van deze eeuw Enge
land hebben 'veroverd'. 

Het blad van de Philatelisten
vereniging Amersfoort (num
mer 4 van april) komt die leden 
tegemoet die problemen heb

ben met het thuisbrengen van 
sommige buitenlandse zegels. 
De bijdrage, die onder de titel 
Waar komt die postzegel van
daan? wordt geplaatst begint 
met een overzicht van de munt
eenheden van vreemde 
landen. Dit is immers ook een 
methode om de naam van het 
desbetreffende land te vinden. 

Leden van 13e Postzegel
vrienden uit Leiden (vereni
gingsblad nummer 8 van april) 
krijgen de kans met een 
groepje filatelisten de partner
stad van Leiden te bezoeken. 
Dat is Oxford en met die stad 
houdt Leiden van tijd tot tijd 
een culturele uitwisseling. Wat 
een belevenis zal dat worden. 
Voor andere partnersteden 
een voorbeeld ter navolging? 

De Postzegelclub Almelo 
laat in nummer 2 van april een 
van de leden aan het woord, 
die uit een kavel massagoed 
Verenigde Staten een brief op
diepte, geschreven en onder

tekend door de latere presi
dent Franklin D. Roosevelt. 
Een ontzettend leuke vondst, 
vooral wanneer iemand zo'n 
partij voor de aardigheid heeft 
gekocht, gewoon om eens te 
zien watje ermee kunt begin
nen. 

P IS JAAKOANC. It",l.,f,.'^.klr!ainrjtj 

,.î * 

■ 1091 

ONDER 
Uil Äufß 

LOUPE 
Postzegelclub Almelo ..vondst gemeld 
van brief, getekend door Franklin De
lano Roosevelt.. 

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 engrosposten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse 

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel 034656 35 75  Straatweg 1 22, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtA'dam) 
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Nieuwe 
uitgiften 

Samenstelling: 
Mevr. A.C. van der HaarAmptmeijer 
Postbus 132 
2770 AC Boskoop 

Noten: 
a als in deze rubriek wordt ge

sproken van afbeelding melding 
3/223 dan wil dat zeggen dat de 
gegevens van de afgebeelde ze

gel kunnen worden gevonden in 
'Philatelie' van maart (3) op 
bladzijde 223; 

□ als bij een zegel geen omschrij

ving wordt gegeven dan is de 
zegel of de omschrijving ervan 
(nog) niet door de samenstel

ster van deze rubriek ontvan

gen, 
D alleen nieuwe emissies van 

landen die worden erkend door 
de Wereldpostvereniging wor

den vermeld; dit houdt echter 
niet automatisch in dat derge

lijke emissies m tentoonstel

lingscollecties mogen worden 
opgenomen. 

Europa 
ALAND (Finland) 
46'91. Noordse emissie; toerisme 
2.10,2.90 Fm. Resp. kanoën, fietsen 
(tandem). 
46'91. Aland zeventig laar auto

noom. 
16. Fm. Schilderij 'zitting van de vol

kerenbond in Geneve, 1921'. 

ANDORRA (FRANS) 
Afbeelding melding 6/454. 
246'91. Serie natuur 1991 
2.50,3.50 F. Resp. schaap ('el eer

der'), koe uit de Pyreneeën ('la vaca 
pirenenca'). 

ANDORRA (SPAANS) 
294'91. Spelen van de kleine Euro

pese staten. 

25,45 P. Resp. discuswerpen, hoog

springen en hardlopen. 

AZOREN (Portugal) 
Aanvulling melding 6/454 'Europa

CEPT* 1991': naast gemelde waarde 
een blok met tweemaal 80. e. ruimte

veer 'Hermes' en tweemaal 80. e. 
ruimtetransport 'Sänger'. 

BELGIË 
29'91. Koninklijke academie voor ge

neeskunde. 
10 F. Voorgevel van het gebouw, me

daillon van Leopold I en aesculaap 
(staf met slang). 
99'91. Herdenking Alfred Wilhelm 
Finch (18541930) 
25 F. Schilderij 'krijtrotsen van Dover' 
(Fins Staatsmuseum, Helsinki). 
169'91. Paddestoelen. 
14 F. Viermaal. Resp. groene knola

maniet, parelamaniet, gewone heksen

boleet, puntmutswasplaat. 
239'91. Internationale solidariteit. 
25 F. Tweemaal. 'Amnesty Internatio

nal' (door tralies gestoken handen, 
embleem), Artsen zonder grenzen 
(medische hulpverlening aan kind met 
op achtergrond wereldbol met em

bleem). 
309'91. Frankeerzegels; vogels. 
0.50,3,9 F. Resp. goudhaantje, 
rietgors, zanglijster. 
710'91. TELECOM 91. Geneve. 
14 F. Embleem. 
1410'91. Jeugdfilatelie, stripfiguren; 
postzegelboekje. 
14 F. Viermaal. Resp. 'Blake en Morti

mer', 'Cori de scheepsjongen', 'de 
duistere steden', 'Bollie en Billie'. 
2810'91. Culturele serie; de Belgi

sche film; toeslagzegels. 
10 H 2,14 f 3,25 I 6 F. Portretten 
van resp. C Dekeukeleire, J. Ledoux, 
J. Feyder met gedeelte filmstrook. 

BULGARIJE 
75'91. Honderdste verjaardag van de 
filatelistische pers. 
30 St. Postbode op fiets met envelop

pen en krant. 
105'91. EuropaCEPT* 1991; thema 

'Europa en de ruimte'. 
43,62 St. Resp. weersatelliet 'Meteo

sat', draagraket 'Ariane'; embleem en 
vermelding ESA*. 
215'91. Paarden 1991. 
5,10,25,35,42,60 St.; blok met de 
zes waarden. 
66'91.'EXP0 91 Plovdiv'. 
30 St. Tekst'EXPO 91' . 
27'91. Tweehonderdste sterfdag van 
Mozart. 
62 St. Portret. 

CYPRUS 
Afbeelding melding 5/382. 
47'91. Vogels; Oenanthe cypriaca 
('Cyprus wheatear'). 
5, 7,15,30 c. Resp. jonge vogel, vo

gel in herfsttooi, mannetje, vrouwtje. 

DENEMARKEN 
228'91. Deense kunst; gebruiks

voorwerpen. 
3.25,3.50,4.75,8.25 kr. Resp. va

zen van Christian Poulsen, stoel van 
Hans J. Wegner, zilveren bestek (vork, 
mes en lepel) van Kay Bojesen, PH

lamp van Poul Henningsen. 

DUITSUND 
Afbeelding melding 6/454. 
97'91. Eerbetoon aan Otto Lilienthal 
1991; toeslagzegel ten bate van de 
'stichting ter bevordering van filatelie 
en postgeschiedenis'. 
Blok met zegel van 100 + 50 Pf. Por

tret van deze luchtvaartpionier, 
'vliegtuig'; op het blok tentoonstel

lingsvignet. 
97'91. Veertigste verjaardag van de 
vluchtelingenconventie van Geneve. 
100 Pf. Hand houdt om schouders ge

slagen deken bijeen; embleem. 
97'91. Inheemse libellen. 
50,70,80,100 Pf. Resp Libellula 
depressa, Sympetrum sanguineum, 
Cordulegaster boltonii, Aeshma viri

dis. 
Blok met herwaardering van 60 Pf. 
voor alle waarden. 
97'91. Internationale tentoonstelling 
van radiotoestellen en technische on

derdelen. 

100 Pf. Grafische afbeelding. 
97'91. Verkeersveiligheid. 
100 Pf. Verkeer met auto's, bussen, 
fietsers, motorrijders en voetgangers. 

FAERÖER 
36'91. Noordse emissie 1991. 
370,650 öre. Resp. oude dorpje Sak

sun (noordelijk deel van eiland Strey

moy); de rotsen van Vestmanna op 
west Streymoy ('Westmannabjor

gini'). 
36'91. Vogels. 
370 öre. Tweemaal. Resp. Sterna 
paradisaea, Rissatridac^la. 

FINUND 
46'91. Noordse emissie; toerisme. 
2.10,2 90 Fm. Resp. openluchtmu

seum 'Seurasaari'eiland, meer van 
Saimaa (met plezierboot). 
76'91. EuropaCEPT* 1991; thema 
'Europa en de ruimte'. 
2.10, 2.90 Fm. Symbolische voorstel

lingen resp. kaart van Europa, cirkels 
met mensen en ruimtevaarders; kaart 
van Europa, cirkels en satellieten. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 6/454. 
36'91. Tweehonderdste verjaardag 
van de Franse Revolutie. 
Blok met vier zegels van 2.50 F. Resp. 
portret van legerkapitein Théophile 
Malo Corret de La Tour d'Auvergne 
(17431800); planten van vrijheids

boom; nationale gendarmerie (1791

1991); portret van LouisAntoineLéon 
Saint Just (17671794), schrijver van 
'Esprit de la Revolution et de la Consti

tution de la France'. 
246'91. 'WasquehalNord'; muziek. 
4. F. Het orgel van 'WasquehalNord' 
(bouwer: Gérard Guillemin). 
87'91. 'La Vallée de Munster'. 
4. F. Gezicht op de in het dal gelegen 
stad. 
87'91.'CarennacLot'. 
2.50 F. Gezicht op het kasteel. 
157'91. Gaston Fébus (13311391). 
2 50 F. 
58'91. Olympische winterspelen, Al

bertville 1992. 
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2 50 + o 20 F Demonstratie kunst
skien in Tignes 
19-8-'91. Olympische winterspelen, 
Albertville 1992 
2 50 + O 20 F Alpme-skien m Val 
d'lsere 

GIBRALTAR 
30-5-'91. WWF*, vogels 
Blok met vier zegels van 13 p Resp 
Ciconia nigra, Alectons barbara, Pha-
lacrocorax aristotelis. Neophron per-
cnopterus, embleem 

GRIEKENLAND 
25-6-'91. Spelen van de Middellandse 
Zee 
10, 60, 90,130, 300 Dr Resp zwem
men, basketbal, evenwichtsbalk, ge
wichtheffen, kogelslmgeren 

GROOT-BRinANNIÉ 
Afbeelding melding 6/454 
16-7-'91. Flora, rozen 
22, 26, 31,33, 37 p Resp 'Silver 
Jubilee', 'Mme Alfred Carrière', 'Rosa 
moyesii', 'Harvest Fayre', Rosa muta-
bilis' 

GUERNSEY 
Juli '91 . Honderdste verjaardag van de 
zeilclub op Jersey 
15,21,26,31,37 p Resp 'Sailing 
Trust', 'Guernsey Regatta', 'Channel 
Islands Challenge' (handicaprace), 
'Rolex Swan Regatta', 'Old Gaffers' 
Association' 

HONGARIJE 
30-4-'91. Europa-CEPT* 1991, thema 
'Europa en de ruimte' 
12- , 30-Ft Resp sonde'Ulysses' 
(richting planeet Jupiter, 1992), ruim
tesonde 'Cassini-Hughes' (studie van 
planeet en grootste maan van Satur-
nus, 1996) 
30-4-'91. 'Pro Juventute', toeslagze
gel voor de jeugdige postzegelverza
melaar 
12 - + 6 - Ft Wandkleed met afbeel
ding van 'Peter en de wolf' (symfo
nisch gedicht van Prokofjew, 1891-
1953) van de hand van Gabriella Haj-
nal 
15-5-'91. Honderdvijfentwintigste ver
jaardag van de dieren/botanische tuin 
m Boedapest 
7 - en driemaal 12 -, 20 - Ft Resp 
Gorilla, rhinoceros, toekan, ijsbeer, 
orchidee 
24-5-'91. Vijftigste sterfdag van graaf 
Pal Teleki (1879-1941) 
12-Ft Portret van deze politicus en 
geograaf 
13-6-'91. Vierenveertigste wereldkam
pioenschap schermen 1991 m Boeda
pest 
12 - Ft Zegel in nationale kleuren, 
twee schermers, embleem 
17-6-'91. Maria-bedevaartplaatsen, 
emissie ter gelegenheid van het bezoek 
van paus Johannes Paulus II 
7 -, 12 - (driemaal), 20 - Ft Vijf ver
schillende bedevaartplaatsen met Ma-
nabeelden 
17-6-'91. Tweehonderdste geboorte
dag van Karoly Marko (1791-1860) 
12 - Ft Portret van deze schilder en 
schilderij 'landschapsbeeld uit Ap-
peggi' 
27-6-'91. Frankeerzegels, serie 'kaste
len' 
7 - Ft 'Esterhazy'-kasteel m Papa 

IERLAND 
2-7-'91. Gedenkdagen 
28 p Portret van staatsman John A 
Costello 
32 p Honderdste sterfdag van Charles 
Stewart Parnell (1846-1891), portret 

52 p Tweehonderdste verjaardag van 
de 'United Irishmen', schilderij met af
beelding van de 'United Irishmen' 

ITALIË 
27-5-'91. Sene sport, nationaal voet
balkampioenschap 1990-1991 
3000 L 'Sampdoria' kampioen van 
Italië, voetbal, 'Lanterna' (vuurtoren) 
van Genova 
5-6-'91. Serie sport, basketbal 
500 L Spelmoment (handen met bal) 
14-6-'91. Rechten van het kind 
600,750 L Resp twee kinderen, vlin
ders, vogels, zon, kind met ballon zit 
op schouders van ouder 
21-6-'91. Sene 'artistiek en cultureel 
erfgoed' 
600,3200 L Resp beeldhouwwerk 
van Pende Fazzini 'jongen met 
meeuw', tentoonstellingspaleis van 
Torino van Pier Luigi Nervi (1891-
1979) 

JERSEY 
3-9-'91. 'Overseas Aid' (ontwikke
lingshulp) 
15,20,26,31,37,44 p Resp water
voorziening in Ethiopië (water halen bij 
vrachtwagen met boorapparatuur), 
huizenbouw in Roewanda (onderwijs 
aan bouwvakkers), onderwijs m Kenia 
('polytechnisch' dorp), hulp aan lepro
zen m Tanzania (oogonderzoek), land
bouw in Zambia (land bewerken met 
ossenploeg), gezondheidszorg in Le
sotho (inenting) 

JOEGOSLAVIË 
4-3-'91. Honderdvijfentwintigste ver
jaardag van de academie voor kunsten 
en wetenschappen 
2-dm Portret van Josip Juraj Stross-
mayer (1815-1905), bisschop en op-
nchter van de academie 
20-3-'91. Tweehonderdste sterfdag 
van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791) 
7 50 dm Portret (schilder PA Lo-
renzoni) 
1-4-'91. Honderdste verjaardag van de 
eerste vliegpogmg van Otto Lilienthal 
7 50,15 - dm met samenhangende 
vignetten Resp portret Edvard Rus
jan (1886-1911), piloot en vliegtuig
bouwer, 'vliegtuig', portret van O Li-
lienthal (1848-1896), Duits ingenieur 
en vliegpionier, 'vliegtuig' 
24-4-'91. Eerste traverse (doorsteek) 
van het 'Lhotse'-gebergte (zuidwand) 
viaTomo 
7 50 dm Lhotse, bergbeklimmers 
6-5-'91. Europa-CEPT* 1991, thema 
'Europa en de ruimte' 
7 50,15-dm Resp satelliet en we
reldbol, satelliet, paraboolantenne en 
telefoon 
10-5-'91. Zevenhonderdste verjaardag 
van het Franciscanerklooster m de ves
ting Trsat, Rijeka 
3 50 dm Icoon 'de moeder Gods van 
Trsat' 
15-5-'91. Conferentie van 'Donau'-
landen 
7 50,15 - dm beide met vignet 
Resp schepen op de Donau (vignet 
naar VIS duikende watervogel), schip 
op de Donau (landschap met vogels) 
Blok met zegel van 20 - dm Landkaart 
met stroomgebied van de Donau 

LIECHTENSTEIN 
2-9-'91. Frankeerzegels 
3 - ,3 40 F Resp prinses Marie van 
Liechtenstein, prins Hans-Adam II van 
Liechtenstein 
2-9-'91. LIBA92, nationale postzegel
tentoonstelling in Vaduz, filatelistische 
enveloppen 
90 r Twee verschillende enveloppen. 

waarvan een gefrankeerd met fran
keerzegels pnnselijk paar 

MADEIRA (Portugal) 
Aanvulling melding 6/455 'Europa-
CEPT* 1991' naast gemelde waarde 
een blok met tweemaal 80 - e satelliet 
ERS-1'en tweemaal 8 0 - e satelliet 
'Spot' 

NOORWEGEN 
Afbeelding melding 6/455 
11-10-'91. Noorse Olympische kampi
oenen 
4 - kr Knut 'Kuppern' Johannesen 
(schaatsen), blok met vier zegels 
Resp BirgerRuud(schansspnngen), 
Johan Grottumsbraten (langlaufen), 
Knut 'Kuppern' Johannesen, Magnar 
Solberg (biatlon tweekamp) 
11-10-'91. Nationale dag van de post
zegel 
2 70,3 20,4 -, 5 -, 5 10 kr Geen 
verdere gegevens 

OOSTENRIJK 
5-7-'91. Vijfde verjaardag van St Pol
ten als hoofdstad van deelstaat 
5 - S Stadhuis van St Polten 
12-7-'91. Beeldende kunst, honderd-
vijftigste geboortedag van Otto Wag
ner 
4 50 S Stationsgebouw 'Karlsplatz' 
van de 'Wiener Stadtbahn' 
20-8-'91. Wereldkampioenschap 
roeien en kanovaren (junioren) 
5 - S Dubbelvier met stuurman 

POLEN 
Correctie melding 6/455 'vruchten van 
coniferen' Pinus strobus 
9-4-'91. Slag bij Liegnitz 750 jaar gele
den 
1500 zl Treffen van Duits-Poolse en 
Mongoolse leger (afbeelding ontleend 
aan de 'Schlackenwerther'-codex, 
1350) 
22-4-'91. Iconen uit het museum in 
Zielona Gora (Grunberg) 
500, 700,1000,1500, 2000, 2200 zl 
Resp de heilige maagd van Nazareth, 
de 'Acheirophyte'-verlosser, de heilige 
maagd van Vladimir, de heilige maagd 
van Kazan, St Johannes de Doper, 
Christus Pantakrator 
26-4-'91. Geneeskrachtige planten 
700 zl Convallaria majalis 
30-4-'91. Serie 'Poolse koningen' 
1000,1500 zl Resp Boleslaw IV, 
Mieszko III 
2-5-'91. Tweehonderdste verjaardag 
van de grondwet van 3 mei 
2000, 2500 z l , blok van 3000 zl 
Resp titelpagina van de grondwet van 
3 mei 1791, gravure 'afleggen van de 
eed', fragment van schilderij 'grond
wet van 3 mei' van Jan Matejko (1838-
1893) 
6-5-'91. Europa-CEPT* 1991, thema 
'Europa en de ruimte' 
1000 zl Satelliet met antennes, we
reldbol, embleem 
21-5-'91. Vijftigste verjaardag van de 
operatie 'Piorun' tegen de 'Bismarck' 
(Poolse strijdkrachten m het westen) 
2000 zl Stnjdtoneel en situatieteke
ning 
21-5-'91. Conferentie 'cultureel erf
goed -veiligheid en samenwerking m 
Europa' 
2000 zl Wapen van Krakow uit het 
'Kazimierz Wielki'-tijdperk (gekroonde 
letter K) 
1-6-'91. Vierde bezoek van paus Jo
hannes Paulus II 
1000,2000 zl Twee verschillende af
beeldingen van de paus en wapen van 
Polen 

PORTUGAL 
Aanvulling melding 6/455 'Europa-
CEPT* 1991' naast gemelde waarde 
een blok met tweemaal 80 - e 'Eutel-
sat II'en tweemaal 8 0 - e 'Olympus 
I' 
27-5-'91.Europalia91 
Blokje van 300 - e Portretten van Isa
bel van Portugal (1397-1472) en Philip 
Ie Bon (1396-1467) 
27-5-'91. Schepen van ontdekkings
reizigers 
3 5 - , 7 5 - , 8 0 - , 110-e Resp kar
veel uit de zestiende eeuw, 'nau' ('man 
of war') uit de zestiende eeuw, idem 
maar andere afbeelding, galjoen uit de 
zestiende eeuw 
7-6-'91. Flora 
35- , 65- , 70 - , 110-e Resp Man-
gifera indica, Uniflora, Psidium 
cattleyanum, Canca papaya 
8-7-'91. 'Koninklijke schatten' 
35 -, 60 -, 80 -, 140 - e Resp met 
juwelen versierde decoratie (strik), 
koninklijke scepter met het kruis van 
de 'orde van Christus', korte sabel 
van Don Miguel, Portugese konings
kroon 
(tot op heden m gebruik) 

ROEMENIË 
Oktober '90. Kloosters 
50 b , 1 50, 2 -, 3 - , 4 - , 5 - L 
Kloosters in resp Putna, Curtea de 
Arges, Varatec, Agapia, Golia, Sucevita 
29-3-'91. Honderdste sterfdag van 
Vincent van Gogh (1853-1890), schil
derijen 
50 b , 2 -, 3 -, 3 50,5 - L Resp 
'irissen', 'kamer van de kunstenaar', 
'caféterras bij nacht', 'bloeiende 
boomgaard', 'zonnebloemen' 
3-4-'91. Vogels 
50 b , 1 -, 1 50, 2 -, 3 -, 3 50,4 -, 
5 -, 6 -, 7 - L Resp Larus mannus. 
Sterna hirundo, Recurvirostraavo-
setta, Stercovarius pomannus, Vanel-
lus vanellus, Mergus serrator, Egretta 
garzetta, Calidris alpina, Limosa li-
mosa, Chlidonias hybnda 
Mei ' 91 . 2 - L Europa-CEPT* 1991, 
thema 'Europa en de ruimte' 
2 - L 

SAN MARINO 
4-6-'91. Serie 'dingen, gebaren en ge
voelens van alledag', I (huisdieren) 
500, 550,750,1000,1200 L Resp 
achter vlinder jagende poes, in molen 
rennende hamster, grote hond (boxer) 
en schoothondje (poedel), vissen m 
aquarium, dne vogels in kooi 
4-6-'91. Honderd jaar basketbal 
650,750 L Resp spelmomenten, 
portret van James Naismith (moderne 
spelregels in 1891) en spelmoment 

SOVJETUNIE 
Afbeelding melding 6/455 
18-4-'91. Frankeerzegels 
2,7,12,15 k 
7-5-'91. Flora, orchideeën 
3,5,10,20, 25 k Resp Cypripedium 
calceolus. Orchis purpurea, Ophrys 
apifera. Calypso bulbosa, Epipactis 
palustris 
14-5-'91. Nobelprijswinnaars, II 
15k Driemaal AD Sacharov(Nobel
prijs voor de vrede), 11 Metschnikov 
(geneeskunde), I P Pavlov (fysiolo
gie) 

SPANJE 
3-5-'91. Europa-CEPT* 1991, thema 
'Europa en de ruimte' 
25,45P Resp Inta-Nasa ruimtesta
tion m Robledo de Chavela, satelliet 
Olympus I van de ESA* 
3-5-'91. Nationaal erfgoed, porselein 
en keramiek 
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N i e u i 

100 Autos 
200 Autos 
300 Auto s/Voitures 
500 Auto sA/oitures 
100 Bloemen 
200 Bloemen 
300 Bloemen 
500 Bloemen 

1000 Bloemen 
2000 Bloemen 

100 Dieren 
200 Dieren 
500 Dieren 

100O Dieren 
2000 Dieren 
3000 Dieren 
4000 Dieren 

750 
20 — 
55 — 

100 — 
7 — 

1150 
17 — 
35 50 
90 — 

300 — 
550 

11 50 
27 50 
62 50 

175 — 
300 — 
600 — 

1 1450 Dieren compl senes 175 — 
100 Dnehoeken 
200 Driehoeken 
100 Groente/fruit 
200 Groente/fruit 
100 Godsdienst 
200 Godsdienst 
100 Hond/kat 
200 HondAat 
300 Hond/kat 
500 Hondfltat 
100 Kerstmis 
200 Kerstmis 
300 Kerstmis 
100 Klederdracht/ 

haardracht 
200 Klederdracht/ 

haardracht 
100 Larxlkaarten 
200 Undkaarten 
400 Undkaarten 
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/njimtevaan 
200 Raket/njimtevaart 
300 Raket/oiimtevaart 
500 Rakel/ruimtevaart 

1000 Raket/ruimtevaart 
2000 Ruimtevaart 

100 Schepen 
200 Schepen 
300 Schepen 
500 Schepen 

1000 Schepen 
100 Schilderiien 
200 Schilderijen 
300 Schilderijen 
500 Schilderijen 

1000 Schilderijen 
2000 Schilderijen 
3000 Schilderijen 

100 Sport 
200 Sjxirt 
500 Sport 

1000 Sport 
2000 Sport 
3000 Sport 

100 Treirwn 
200 Treinen 
300 Treinen 
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 Voettml 
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 

Ook abonnementen 

P O S T 

10 — 
25 — 

8 75 
20 — 
750 

15 — 
e — 

l e 
ss— 
65 — 

7 — 
15 — 
35 — 

7 — 

15 — 
7 — 

15 — 
60 — 

7 — 
47 50 

9 — 
20 — 
35 — 

7 — 
1950 
37 50 
85 — 

2 0 0 
7 — 

1150 
55 — 
10 — 
2 2 
42 — 
10 — 
25 — 
9 — 
550 

1150 
20 — 
40 — 
90 — 

300 — 
750 

11 50 
19 — 
45 — 

100 — 
550 

14 — 
21 — 
27 50 
65 — 

165 — 
350 — 

7 — 
14 — 
26 — 
65 — 

165 — 
300 — 

750 
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 — 
650 

11 — 
35 — 

L 
van de 

Zi 
R o 

l e v e l 
g e b r i 
5000 Wereld 

20000 Wereld 
1000 Afnka 
2000 Afnka 
1000 Amerika N/Z 
2000 AnnenkaNC 
3000 ArrwnkaN/Z 
1000 A2ie 
2000 A2ië 
3000 Azië 
2000 Brits Azié 
3000 Brits Azié 
5000 Europa 

10000 Europa 
1000 Scandinavië 
2000 Scandinavië 
3000 Scandinavië 
4000 Scandinavië 
200 Afgtianistan 
300 Afghanistan 
400 Afgfianistan 
200 Albanië 
300 Albanië 
400 Albanië 
500 Albanië 

1000 Albanië 

■bi 
uil 

135 — 
300 — 
950 — 
90 — 

150 — 
50 — 

120 — 
200 — 
50 — 

100 — 
250 — 
1 6 5 
400 — 
200 — 
450 — 

65 — 
300 — 
750 — 

2000 — 
100 — 
160 — 
2 9 0 

14 — 
40 — 
60 — 
90 — 

360 — 
68 komptete series Albanië + 

16 blokken Yvert Fr 749 25 
Nu slechts 125 — 

100 Algenie 
200 Algenjo 
300 Algenie 
400 Algenje 

50 Andorra 
100 Andorra 
100 Angola 
200 Angola 
300 Angola 

1000 Arab Stalen 
3000 Arab Staten 

300 Argentinië 
500 Argentinië 

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

75 Austr Antart Terr 
100 Azoren 
100 Barbados 
100 Bahrein 
300 Bangladesh 
100 Bezet Polen 
168 Bezet Polen compl 
i e i Bohemen en Morav 
200 Beieren 
300 Brazilië 

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

1000 Brits West Indië 
200 België 
300 België 
500 België 

1000 België 
1500 België 

100 Belgische Kol 
500 Belgische Kol 

1000 Belgische Kol 
100 Berlijn West 
200 BoriiinWest 
300 BerliinWest 
400 BerliinWest 
500 BerliinWest 
100 Bennuda 
100 Bhutan 
200 Bhutan 
300 Bhutan 
100 Burundy 

1000 Burundy complete 
series 

100 Brunei 
150 BohenMoravië 
200 Bolivia 
100 Botswana 
100 Brits Guyana 
100 Bulgariie 
200 Bulgarije 
500 Bulgarije 
800 Bulgarije 

1000 Bulgarije 
1300 Bulgarije 
100 Burma 
200 Burma 
300 Burnia 
100 Canada 
200 Canada 
300 Canada 
400 Canada 
500 Canada 
600 Canada 
700 Canada 
800 Canada 
100 Curacao/Ant 
200 Cura?ao/Ant 
300 Curaïao/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 

1000 Cuba compl senes 

11 — 
2 2 
60 — 

100 — 
25 — 
70 — 
12 — 
30 — 

135 — 
37 50 

300 — 
10 — 
20 — 

120 — 
10 — 
18 — 
40 — 
60 — 
95 — 

125 — 
80 — 
33 — 
75 — 
34 — 
75 — 

600 — 
285 — 
180 — 
2 5 

400 — 
55 — 

325 — 
5 — 

24 — 
47 50 

150 — 
7 — 

11 — 
21 — 
75 — 

225 — 
5 — 

45 — 
I S O 

I S 

s o 
n s 
290 — 
4 7 5 
4 5 
1650 
60 — 

110 — 
750 

200 — 
eo— 
33 50 
25 — 
45 — 
30 — 
450 
6 50 

26 — 
105 — 
130 — 
270 — 

I S 
S S 
95 — 

2 75 
6 — 

14 — 
30 — 
57 50 

145 — 
200 — 
250 — 
s o 
e s 

210 — 
400 — 

20 — 
55 — 

110 — 
6 — 

19 — 
67 50 

S — 
1250 
27 50 

200 — 

ovenng tegen rembours ƒ 9 
Bestelling op girok 

jehe le wereld landen en mo 

E C E L H i 
e m e r V i s s c h e r s t r a a t 1 

l a r Ri 
kt . . 

100 Chili 
200 Chih 
300 Chili 
500 Chili 
600 Chill 
500 China 

10OO China 
too Columbia 
200 Columbia 
300 Columbia 
100 Comoren Isl 
150 Comoren Isl 
200 Comoren Isl 
250 Comoren Isl 
200 Costa Rica 
too Chaad 
200 Chaad 
300 Chaad 
400 Chaad 
500 Chaad 
100 Centraal Afnka 
250 Centraal Afnka 
200 CapeVenle 
too 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 

400 Denemarken 
500 Denemarken 
600 Denemarken 
700 Denemarken 
600 Denemad<en 
900 Denemarken 
200 Diibouti 
200 Dominica 
100 Domin Rep 
20O Domin Rep 
400 Oomin Rep 
500 Duitshnd DDR 

1000 Duitslincl DDR 
2000 Duitshncl DDR 
3000 Duitsl inol DDR 
4000 Duitsl incl DDR 
200 Duitsl West 
300 Duitsl West 
400 Duitsl West 
500 Duitsl West 
600 Duitsl West 
eoo Duitsl West 

1000 Duitsl West 
1200 Duitsl West 
200 Duitsl 1875/32 
300 Duitsl 1875/32 
400 Duitsl 1875/32 
500 Duitsl 1875/32 
100 Duitsl 193S/45 
200 Duitsl 1933/45 
300 Duitsl 1933/45 
400 Duitsl 1933/45 

50 Duits Kol 
100 Equatonaal Gum 
200 Equatonaal Gum 
100 Entree 
300 Equador 

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

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

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

1000 Finland 
100 Fiume 
500 Formosa 
100 Frankrijk 
200 Frankrijk 
300 Frankrijk 
500 Frankrijk 
800 Frankrijk 

1000 Franknjk 
1200 Frankrijk 
1500 Frankrijk 
2000 Franknjk 
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 
20O Frans Guinee 
300 Frans Guinee 
400 Frans Guinee 
600 Frans Guinee 

Lisi 
■ 

4 — 
650 

16 — 
70 — 

100 — 
47 SO 

1 2 5 
5 — 

1250 
20 — 
40 — 
70 — 
90 — 

125 — 
37 — 
15 — 
4e — 
90 — 

100 — 
190 — 
20 — 
90 — 

.125 — 
2 5 
14 — 
50 — 
g o 
s s 

175 — 
3 25 
650 

S S 
I S O 
SOO — 

2 , 
4 75 

11 — 
29 — 
45 — 

1 2 5 
250 — 
500 — 
900 — 

40 — 
100 — 

9 — 
25 — 
6 5 
12 75 
34 — 

1 0 5 
260 — 
7 5 0 

10 — 
22 — 
37 50 
44 — 
es— 

125 — 
200 — 
3 2 5 
2 5 
60 — 

110 — 
220 — 

35 — 
110 — 
2 7 5 
650 — 
220 — 

10 — 
2 5 
70 — 
40 — 

400 — 
SSO 

22 — 
60 — 
3 — 
650 

17 — 
40 — 
62 — 
90 — 

105 — 
3 5 0 

S O 
O S 

17S — 
495 — 

4 — 
12 — 
26 — 
50 — 
70 — 

150 — 
450 — 

1600 — 
S O 
SO— 

5 — 
10 — 
18 — 
40 — 

t o o 
160 — 
2 1 5 
400 — 
S75 — 

750 
15 — 
3 2 
65 — 

200 — 
300 — 
7 5 0 

1450 — 
10 — 
20 — 
S O 
S O 

100 — 

BIJ AANKOOP BOVEN [ 
 of vooruitbetaling ƒ 3 00 f 

aart is voldoende Grotere s 
tief leveren wij tegen concu 

een of meerdere abonnen 
Prijswij 

VNDE 
zigingen 

1. . 
1 4 , 3 1 3 2 E V V l a a r d l n < 

l a n d 1 
■ ■ ■ ■ 
1 800 Frans Guinee 

19! 
■ 

160 — 
1 100 Frans Equatoriaal Afr SO — 

100 Frans Guyana 
100 Frans Sudan 
50 Frans Polynesié 

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

1000 Griekenland 
50 Guadeloupe 

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

100 Groenland 
too Guinee Bissau 
100 Haiti 
200 Haiti 
500 Haiti 
100 Honduras 
200 Honduras 
too Hong Kong 
200 Hong Kong 
300 Hong Kong 
500 Hongarije 

1000 Hongarije 
2000 Hongarije 
3000 Honganje 

100 Israël 
200 Israël 
500 Israël 
100 Ivoorkust 
200 Ivoortiust 
300 Ivoorkust 
100 Indo China 
200 Indo China 
200 Italië 
300 Italië 
500 Italië 

1000 Italië 
2000 Italië 

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

1000 India 
500 Indiase Staten 
100 Ihdonasi* 
200 Irak 
400 Irak 
100 Iran/Perzië 
200 Iran/Perzië 
300 Iran/Perzië 
400 Iran/Perzië 
SOO Iran/Perzië 

1000 Iran/Perzië 
300 Indonesië/Kol 
500 Indonesië/Kol 
600 Indonesië/Kol 
100 Japan 
200 Japan 
SOO 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 
SOO Korea Noord 
555 Korea Noord 
50 Korea Zuid 

100 Ken Ug Tan 
200 Ken Ug Tan 
300 Ken Ug Tan 
100 Kuweit 
300 Kuweit 
400 Kuweit 
100 Laos 
300 Laos 
200 Libanon 
300 Libanon 
800 Libanon 
100 Libena 
300 Liberia 
300 üble 
100 Luxemburg 
200 Luxemburg 
300 Luxemburg 
500 Luxemburg 
600 Luxemburg 
700 Luxemburg 
900 Luxemburg 
100 Liechtenstein 
200 Lechtenstein 
300 Liechtenstein 
200 f^idden Congo 
10O Malaya 
200 Malaya 
SOO Malaya 
800 Malaya 
100 Maledive 
100 Malta 
200 Malta 
300 Malta 
50 Martinique 

40 — 
80 — 
25 — 
s o 
e s 

200 — 
1250 
30 — 

120 — 
220 — 
390 — 

20 — 
s o 
l o — 
21 — 
75 — 
1250 
40 — 

2 2 5 
6 — 
650 

30 — 
1 5 5 
12 — 
32 50 
22 — 

1 7 5 
5 7 5 

10 — 
37 50 

150 — 
490 — 

7 — 
19 — 

105 — 
22 — 
O S 

I S O 
20 — 
90 — 
550 

10 — 
24 — 
75 — 

600 — 
5 5 

400 — 
9 — 

s o 
l e s 

3 
S O 
S O 
7 5 

125 — 
320 — 
150 — 

4 — 
22 — 
65 — 

5 
12 — 
25 — 
40 — 

195 — 
300 — 

16 — 
40 — 
5 5 

4 — 
18 — 
27 50 
75 — 

4 — 
8 

19 — 
6 5 

280 — 
10 — 

360 — 
27 — 
60 — 

4 25 
12S0 
3 5 
5 — 
7 — 

IS — 
45 — 
37 50 

1 6 5 
350 — 

S — 
150 — 
2 5 
90 — 

700 — 
12 — 
60 — 

250 — 
950 

24 — 
40 — 

130 — 
200 — 
300 — 
750 — 
45 — 

120 — 
310 — 

70 — 
750 

11 — 
52 50 

150 — 
l o 
t s 
5 3 

160 — 
25 — 

DE ƒ 1 0 0 - 5 % KORTING 
)orto/verzendkosten 
amenstellingen van 

Boven 
anden i 

rrerende pnjzen Een insteek 
lenten Vraag inlichtingen 
voorbehouden 

J . A . J . 
g e n - T e l e f o o n 0 1 0 - 4 

100 Martnique 
100 Mall 
100 Macao 
100 Madagaskar 

300 Madagaskar 
400 Madagaskar 
500 Madagaskar 
100 Marokko 
200 Marokko 
300 Marokko 
100 Mauretaniö 
200 Mauretanië 
100 Muscat et Oman 
150 Muscat et Oman 
100 Memel 
100 Mongolia 
200 Mongolië 
500 Mongolië 
800 Mongolië 

1000 Mongolië 
100 Monaco 
200 Monaco 
50 Nederland 

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

1000 Nederland 
1100 Nederland 
1200 Nederland 
1300 Nederland 
100 Ned Indië tot 1949 
300 Ned Indië tot 49 
100 N Rodesia/Zambia 
75 Nyassaland/Malawi 

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

1000 Oostenrijk 
1200 Oostenrijk 
1500 Oostenrijk 
2000 Oostenrijk 

100 Opper Volta 
200 C^per Volta 
300 Opper Volta 
350 Opper Volta 
100 Pakistan 
200 Pakistan 
300 Pakistan 
400 Pakistan 
500 Pakistan 
25 PapuaNw Guinea 

100 PapuaNw Guinea 
200 Papua Nw Guinea 
200 Paraguay 
300 Paraguay 
400 Paraguay 
100 Peru 
100 Portugal 
200 Portugal 
300 Portugal 
500 Portugal 

1000 Portugal 
1000 Portugese Kol 
2000 Portugese Kol 
4500 Portugese Kol 

200 Portugees India 
200 Polen 
500 Polen 

1000 Polen 
2000 Polen 

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

1000 Roemenië 
2000 Roemenië 

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

1000 Rusland 
2000 Rusland 
3000 Rusland 

Rusland P J O 
1959/69 
1970/79 
1980 
1981/82 
1983 
1984 
1985/87 
1988/69 

100 Saar 

3 
l o o 
se— 
38 — 
1250 
28 — 
62 — 
90 — 

210 — 
10 — 
30 — 
50 — 
35 — 
90 
50 — 

150 — 
260 — 

3 75 
9 50 

99 — 
220 — 
325 

30 
70 — 
0 75 
250 
650 

14 — 
27 50 
35 — 
70 — 

100 — 
160 — 
390 — 
650 — 
900 — 

1200 — 
10 — 

150 — 
40 — 
20 — 
75 — 
23 — 
67 50 
20 — 
90 — 
14 — 
36 — 

100 — 
100 — 

4 — 
10 — 
23 

100 — 
230 — 
450 — 

450 
14 — 
36 — 
70 — 
85 — 
14 
29 

125 — 
220 — 
390 — 
875 — 

23 — 
50 — 
98 — 

150 — 
5 

15 — 
26 50 
70 — 

220 — 
3 — 

35 — 
125 — 
1750 
28 — 
60 — 
4 — 
6 — 

16 — 
1950 
41 — 

250 — 
225 — 
575 — 

3500 — 
85 — 

4 — 
1250 
55 

270 — 
550 

27 50 
90 — 
5 — 

1250 
25 — 
45 — 

165 — 
49 — 

120 — 
12 — 
60 — 
90 — 
1650 
51 — 

250 — 
425 — 

32 50 
35 — 
50 — 
30 
21 
35 — 
20 — 
30 — 
45 — 

de ƒ 150 - geen portokoster 
s meestal mogelijk 
boek van ƒ 6 50 of de eerste 

M . D E G 
340085 - GIRO 14657 

to.-
200 Saar 
SOO Saar 
too San Menno 
400 San Menno 
500 San Marino 
100 Spanie 
300 Spanje 
500 Spanje 
200 Sp kolonie 
300 Sp kolome 
500 Sp kolome 
600 Synë 
too Sunname 
200 Sunname 
300 Sunname 
400 Sunname 
500 Sunname 
600 Sunname 
700 Sunname 
800 Sunname 
too St Pierre 
50 Somalië Frans 

too Senegal 
200 Senegal 
300 Senegal 
300 Singapure 
300 Thailand 
200 Tsjechoslow 
300 Tsjechoslow 
500 Tsjechoslow 

1000 Tsjechoslow 
2000 Tsjechoslow 

100 Turtuje 
SOO Tuduje 
500 Turkije 

1000 Turkije 
2000 Turkije 

too Togo 
200 Togo 
300 Togo 
500 Togo 
800 Togo 

1000 Togo 
SOO Tonga 
100 Tunes« 
200 Tunesië 
300 Tunesie 
400 Tunesië 
50 Transvaal 

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

1000 USA 
1500 USA 
1800 USA 

50 Uruguay 
too Uruguay 
200 Uruguay 
300 Unjguay 
400 Uruguay 
too Vatikaan 
200 Vatikaan 
300 Vatikaan 
400 Vatikaan 
500 Vatikaan 
600 Vatikaan 
too Vietnam 
200 Vietnam 
too Virgineil 
too Venezuela 
200 Venezuela 

110 — 
320 — 
t o 
e s -

140 — 
8 -

25 — 
47 50 
22 50 
40 — 
75 — 

300 — 
25 — 
65 — 

165 — 
240 — 
390 — 
550 — 
790 — 
990 — 
t o o 
l s -
22 — 

120 — 
250 — 
310 — 
62 50 

3 75 
550 

13 — 
43 — 

SOO — 
3 — 
9 — 

15 — 
75 — 

225 — 
14 — 
23 — 
39 — 
6 5 -

170 — 
SSO — 
SSO — 

1250 
31 — 
65 — 

110 — 
1250 
30 — 
37 50 
S O -

I S O -
90 — 
4 — 
5 75 
9 — 

19 — 
SO — 
70 — 
90 — 

I S O -
600 — 

1 25 
350 
7 50 

1850 
35 — 
20 — 
s o 

t t o -
200 — 
300 — 
600 — 

5 — 
l o 
g o -
1250 
35 — 

200 Verenigde Naties UN 8 0 — 1 
325 Verenigde Naties UN 350 — 1 
SO Württemberg 

too Württemberg 
SO Walks et Fortuna 

100 Walks et Fortuna 
100 Yemen 
too 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 
too ZuidAInka 
200 Zuid Afnka 
300 Zuid Afnka 
400 Zuid Afnka 
100 Zaïre/Congo 
100 Zwitserland 
200 Zwitserland 
SOO Zwitserland 
500 Zwitserland 
600 Zwitserland 
700 Zwitserland 
800 Zwitserland 

1000 Zwitsertand 
1200 Zwitserland 
1400 Zwitserland 

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

170 — 
3 7 5 -

1100 — 
4 — 
7 — 

15 — 
26 — 
38 — 
52 — 

1 3 5 -
2 2 5 -
320 — 
8 0 0 -

70 — 
450 

15 — 
SS — 

110 — 
750 
550 

13 — 
25 — 
9 5 -

109 — 
200 — 
270 — 
4S0 — 
8 5 0 -

1 7 5 0 -

P S De Kolomen zijn incl navolgstaten j 
Alle samenstellingen ziin verscmilende 1 
zegels incl types watennerken 
nes 

1 

en vana 

/ 5 - gratis bii aangaan van 1 

i R A A F F 
72. 
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Postzegelveiling 
Wiggers de Vries »v 
G. J. Garritsen beëdigd taxateur. 

Onze volgende veiling wordt gehouden in 

ARTIS , 
Plantage Middenlaan 41a, 
Amsterdam 
op 5, 6 en 7 september 1991 
De kijkdagen, eveneens in ARTIS, zijn op 
woensdag 4 september van 10.00-17.00 uur; 
donderdag 5 september en vrijdag 6 september 
van 10.00-16.30 uur en van 18.00-22.00 uur; 
alsmede zaterdag 7 september van 8.00-10.00 uur 

Wederom een groot aanbod van Nederland en O.R. 
series Europa en overzee, uitgebreide 
landenverzamelingen, motie f collecties, 
engrospartijen etc. 

Volgende veilingen vinden plaats van: 
6 t/m 9 november 1991, 9 t/m 11 januari 1992 en 
27 t/m 29 februari 
inzendingen hiervoor kunnen te allen tijde 
aangenomen worden. 

Singel 282 - 1016 AD Amsterdam 
Telefoon: 020-6249740-6249749 
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Tweemaal twee zegels van 25 P. in sa
menhang, Resp. apothekerspot ('tala-
vera') uit de zeventiende eeuw, 'Buen 
Retiro' (in gedachten verzonken fi
guurtje) uit de achttiende eeuw, vaas 
van Chinees porselein ('Pickmann') uit 
de negentiende eeuw, bord ('La Mon-
cloa') uit de negentiende eeuw. 
6-6-'91.Gedenkjaren. 
15 P. Tweemaal. Resp. broeder Luis 
Ponce de León (met boek over Chris
tus), San Juan de la Cruz (werktafel 
met kruis). 
25 P. Tweemaal. Resp. San Ignacio 
de Loyola (Jezuïetenorde), Abd Al 
Rahman III (met zwaard). 

TSJECHOSLOWAKIJE 
6-5-'91. Europa-CEPT* 1991; thema 
'Europa en de ruimte'. 
6.- Kcs. Satelliet 'Magion II', wereld
bol, embleem. 
10-5-'91. Honderdste verjaardag van 
de wereldtentoonstelling in Praag. 
1.- Kcs. Tentoonstellingspaviljoen uit 
1891. 

TURKIJE 
Correctie melding 4/303 'archeologi
sche kunstvoorwerpen'; vrouwenfi
guur (300 L.) uit eerste helft vijfde mil
lennium voor Christus, sistrum (rinkel
instrument) uit einde derde millen
nium voor Christus. 
27-3-'91. Dienstzegels; overdrukken. 
100, 250 L 
24-4-'91. Meren in Turkije. 
250, 500,1500 L. Resp. meer van Ab-
ant, meer van Egirdir, meer van Van. 
6-5-'91. Europa-CEPT* 1991;thema 
'Europa en de ruimte'. 
1000,1500 L. Twee verschillende gra
fische afbeeldingen. 
9-5-'91. Frankeerzegel; dag van de 
statistiek. 
500 L. Symbolische voorstelling (we
reldbol met statistiek). 
13-5-'91. Frankeerzegels; serie 'inge
bruikneming van kabel Emos 1'. 
22-5-'91. Europese conferentie van 
ministers voor verkeer in Antalya, mei 
1991. 
500 L. Symbolische voorstelling. 
26-6-'91. Liefdadigheidszegels "/unus 
Emre, jaar van de liefde'; toeslagze
gels. 
500 + 100,1500 -I-100 L. Symboli
sche voorstellingen resp. met gezicht, 
met wereldbol en boom. 
24-7-'91. Tweehonderdste sterfdag 
van Mozart (1756-1791); toeslagzegel. 
1500 -HlOO L. Portret van Mozart en 
muziekschrift. 

VATICAAN 
23-5-'91. Honderdste verjaardag van 
de encycliek 'Rerum Novarum' (arbei
dersvraagstuk). 
600,750,3500 L. Resp. titelblad van 
de encycliek; symbolische voorstelling 
van de kerk met kruis en encycliek, 
arbeidersgezin en werkgevers (afbeel
ding ontleend aan pontificaatsmedaille 
ontworpen door Francesco Bianchi in 
1892); profielportret van paus Leo XIII 
en jaartallen 1878-1903 (ontleend aan 
dezelfde medaille); alle waarden met 
wapen van paus Leo XIII, tekst 'Enci-
clica Rerum Novarum' en jaartallen 
1891-1991. 

IJSLAND 
Afbeelding melding 6/455. 

ZWEDEN 
Afbeelding melding 6/455. 

Buiten Europa 
AITUTAKI 
Afbeelding melding 6/456. 

ALGERIJE 
26-4-'91. Luchtpostzegels. 
10.-,20.-Dh. 
3-6-'91. Kindertekeningen. 
3.-,4.-Dh. 

ANGOLA 
5-4-'91. Muziekinstrumenten. 
6.- Nkz. Viermaal. Resp. 'marimba' 
(ratel samengesteld uit kalebassen), 
'mucupela' (trommel), 'ngoma la 
txina' (tamboerijn), 'kissange' (instru
ment waarbij men metalen plaatjes 
met de duimen aanslaat). 
25-6-'91. Jaar van het Afrikaanse toe
risme. 
3.-, 7.-, 35.-, 60.- Nkz. Resp. 'lona'-
nationaal park (met giraffes), waterval 
van Kalandula, baai van Lobito (met 
palm en zeilschepen), Welwitchia mi-
rabilis; alle zegels met embleem. 

ANGUILLA 
24-9-'90. Belangrijke jaren en gebeur
tenissen. 
$ 1 . - , 1.35, 2.50, 5.-. Resp. Expo 
'90, internationaal alfabetiseringsjaar 
1990, wereldvoetbalbeker 1990, ne
gentigste verjaardag van de koningin
moeder. 
5-11-'90. Vlaggen. 
50, 80 c , $ 1.-, 5.-. Resp. 'zeemeer-
minnen'-vlag, nieuwe staatsvlag, 'drie 
dolfijnen'-vlag,gouverneursvlag. 

ANTIGUA & BARBUDA 
11-3-'91. Tweede Wereldoorlog. 
10,15,45 c., $ 1 - , 5.-; blok van 
$ 6.-. Troepen van de VS trekken 
Duitsland binnen (1944), strijd in 
Noord-Afrika (1943), Roosevelt en 
Churchill in Casablanca (1943), 
Mountbatten benoemd tot hoofd van 
de SAC/SEA (1943), 'Operation 
Torch'; 'Pearl Harbor' 
15-4-'91. Vlinders. 
35,50 c , $ 1.-, 5.-; blok van $ 6.-. 
Resp. Marpesia petreus, Anartia ama-
thea, Battus polydamas, Hamad ryas 
feronia; Danaus plexippus. 
De volgende Caribische eilanden geven 
een 'Columbus'-onlnibusserie uit: 
Antigua & Barbuda' Dominica, Gre
nada, Grenada/Grenadinen, Nevis. St. 
Vincent, Turks en Caicoseilanden. 
22-4-'91. Columbus-omnibusserie; 
'de jaren van vroeger'. 
10,60 c., $ 1.-, 5.-. Schepen resp. 
van de Carthaagse zeevaarder Hanno, 
450 jaar voor Christus; Viking Leif 
Ericson (jaar 1000); Scylax de Griek 
(jaar 518); St. Brendan van Ierland 
(jaar 500). 
Blok van $ 5.-. Christoffel Columbus 
op zegel; op blok wapen en onder
scheidingstekens van 'admiraal ter 
zee'. 
13-5-'91. Vincent van Gogh (1853-
1890); schilderijen. 
10,15,40 c., $5.- ; blok van $5.- . 
Resp. 'portret van Armand Roulin', 
'jonge vrouw met strohoed in koren
veld', 'portret van Doctor Gachet', 
'zelfportret uit 1888'; 'bloeiende tuin'. 
De volgende twaalf Britse Gemene-
bestlanden geven een omnibusserie uit 
ter gelegenheid van de vijfenzestigste 
verjaardag van koningin Elizabeth II: 
Antigua & Barbuda, Dominica, Gam
bia, Grenada, Grenada/Grenadinen, 
Maladiven, Nevis, Oeganda, St. Vin
cent, St. Vincent/Grenadinen, Sierra 
Leone, Turks en Caicoseilanden; 
iedere serie bestaat uit vier zegels en 
een blok met afbeeldingen van de ko
ninklijke familie. 

Idem voor de tiende trouwdag van de 
prins en prinses van Wales; iedere se
rie bestaat uit vier zegels met afbeel
dingen van prins Charles, prinses Di
ana en de prinsen Henry en William. 
Juli '91. Koningin Elizabeth 65 jaar. 
15, 20 c., $2.- , 4.-; blok van $4.- . 
Juli '91. Trouwdag prinselijk paar van 
Wales. 
10,40 c., $ 1 . - , 5.-; blok van $4.- . 

ARUBA 
29-5-'91. Geneeskrachtige planten. 

65,75,95 V. Resp. Ocimum sanctum, 
Jatropha gossypifolia, Croton Havens. 

ASCENSION 
De volgende zestien landen geven een 
omnibusserie uit ter gelegenheid van 
de vijfenzestigste verjaardag van ko
ningin Elizabeth II en de zeventigste 
verjaardag van prins Philip hertog van 
Edinburgh: Ascension, Bahamas, Be
lize, Bermuda, Kiribati, Mauritius, Pit-
cairneilanden, Salomonseilanden, Sa
moa, Seychellen, St. Christoffel, St. 
Helena, Swaziland, Vanuatu, Zil El-
wannyen Sesel, Zuid Georgië en Zui
delijke Sandwicheilanden; voor elk 
land twee waarden met afbeelding van 
resp. koningin en prins; vellen met 
tweemaal vijf zegels (verticaal), ver
bonden door vijf vignetten. 
17-6-'91. Emissiedatum verjaardagen 
koningin Elizabeth II en prins Philip 
(vooralle landen, uitgezonderd Ber
muda: 20-6-'91). 
Waarden niet gemeld behalve voor 
Bermuda. 

AUSTRALIË 
Afbeelding melding 5/384. 

BARBUDA 
17-9-'91. Eerste verjaardag van de 
wervelstorm Hugo. 
Overdrukken van $ 5.- en $ 7.50. 

BERMUDA 
16-5-'91. Schilderijen, III. 
20 c. Bermuda, 1916 (Prosper Se
nate). 
55 c. Huisje op Bermuda, 1930 (Frank 
Allison). 
70 c. 'Old Maid's Lane', 1934 (Jack 
Bush). 
$ 2.-. 'St. George's', 1953 (Ogden M. 
Pleissner). 
20-6-'91. Koningin Elizabeth II65 jaar, 
prins Philip hertog van Edinburgh 70 
jaar. 
55,70 c. Resp. Prins Philip, koningin 
Elizabeth. 

BIRMA 
Nieuwe landsnaam: Myanmar (18-6-
'89). 
1990. Frankeerzegels; folkloristische 
kleding. 
15, 50 p., 1.-K. 
20-12-'90. Veertig jaar ontwikkelings
programma van de Verenigde Naties. 
2.- K. Embleem, kaart van Myanmar. 
26-1-'91.'Nawata'-robijn. 
50 p. De robijn. 

BOPHUTHATSWANA 
4-7-'91. Treinen. 
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25,40, 50,60 o Resp locomotief 
(klasse 6A) permanent gekoppeld aan 
waterwagons en personeelswagon, lo

comotief klasse 7A, 'Cecil John Rfio

des'begrafenistrein (1902) met loco

motief klasse 6Z, locomotief klasse 8 
op het 'Mafeking'station in 1900 
47'91. Miniatuurvelletje met een ver

koopprijs van 1 50 R (bestemd voor 
de promotie van nationale en internati

onale postzegeltentoonstellingen), af

beelding van 60 c 'tremen' 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 6/456 
Mei ' 91 . Frankeerzegels, flora 
200 , 500  Cr Resp Jacaranda mi

mosifolia, Caesalpinia peltophoroides 
56'91. Milieu en ontwikkelingscon

ferentie van de Verenigde Naties, 
fauna 
45  Cr 'Orinoco'gans (Neochen ju

bata) 
66'91. Serie Braziliaanse musea, 
fauna (slangen en prehistorische die

ren) 
45  Cr Viermaal Resp Bothrops ja

raraca, Corallus caninus, Theopoda, 
Sauropoda (Dinosaurussen) 

BURKINA FASO 
175'91. Tweehonderdste geboorte

dag van Samuel Morse (17911872) 
200 F Portret en seintoestel, em

bleem UIT*. 

CANADA 
Afbeelding melding 5/384 
225'91. Botanische tuinen in Ca

nada 
40 c Vijfmaal Resp 'Butchart Gar

den', 'Peace Garden', 'Royal Botanical 
Gardens', 'Jardin botanique de Mon

treal' 'Hallfax Public Gardens' 
245'91. Frankeerzegel 
40 c Type 'portret koningin Elizabeth 
II' 
286'91. Dag van Canada 
40 c Gestileerde bloem 
187'91. Kleine boten 
Blok met viermaal 40 c Resp kajak, 
roeiboot, zeildinghy, kano 

CENTRAAUFRIKAANSE REPUBLIEK 
1990. Oprichting vereniging tot be

houd van bossen (1989) 
160 F Landkaart als kroon van boom 

CHILI 
1611'90. Frankeerzegels, kerstmis 
1990 
35 c Tweemaal Kinderen versieren 
kerstboom 
2011'90. Kerstmis 1990, kinderteke

ningen 
35,150 P Tekeningen van Carla Levill 
(7 jaar) 'Santa Claus landt op vreemde 
planeet', Jose M Lamas (12 jaar) 'on

derwaternederzetting' 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
126'91. Flora, II 
2 , 3 , 7 50,9  Resp Gaultheria 
itoana, Lysionotus montanus, Leonto

podium microphyllum, Gentiana flavo

maculata 
296'91. Folkloristische kostuums 
2  , 3  , 7 50,12 Resp 'Mang'

mantel met winterhoed, overmantel 
met zomerhoed, dienst(winter)mantel, 
reisjas met hoofddeksel, alle kostuums 
uit de 'Ch'ing'dynastie (16441911) 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
511'90. Berg'Hengshan' 
8,10,20,50 f Verschillende afbeel

dingen van de berg 
1011'90. Frankeerzegels, huizen in 

verschillende provincies 
15,25f 
2811'90. Congres van de filatelisti

sche bond 
Blok met zegel van 2 Yuan Oud post

kantoor 
1012'90. Chinese literatuur, II 
20 (tweemaal), 30,50 f Afbeeldingen 
uit 'de romance van de drie koninkrij

ken' 
2012'90. Schilderijen 
50 f Vijfmaal Doorlopend beeld 'Het 
nachtelijke pnve leven van Han Xizai' 
(schilderij van Gu Hongzhong) 
51'91. Jaar van het schaap (Chinese 
maankalender) 
20 f Schaap 
202'91. 'Dujiangyan'irrigatiepro

ject 
20,50,80 f Verschillende afbeeldin

gen van het project 
183'91. Honderdtwintigste verjaar

dag van de opnchting van de com

mune van Panjs 
20 f Muur met lauwerkrans. 

CISKEI 
18'91. Frankeerzegels, II, het zonne

stelsel 
Vel met drie rijen van vijf zegels 
RIJ 1 5 , 2 , 1  R , 90, 50 c Resp 
zon, Mercurius, Venus, aarde, maan 
RIJ 2 40, 35, 30, 25, 20 c Resp 
Mars, Planetoiden, Jupiter, Saturnus, 
Uranus 
RIJ 3 10,7,5,2,1 c Resp Neptu

nus, Pluto, meteoriet, Trojaanse aste

roide, kern van komeet 

COLOMBIA 
1611'90. 'LasLajas'kerk m Narmo 
70 P De kerk 
82'91. Tweehonderdste verjaardag 
van het dagbladwezen m Colombia 
170 P Symbolische afbeelding (open

geslagen blad en getal 200) 
283'91. Bedevaartsoord Buga 
70 P Kruisbeeld m de kerk van Buga 

CONGO 
Afbeelding en aanvulling melding 5/ 
385 'internationaal jaar van het toe

risme' resp man met peddel in boot 
en palm, landkaart met zebra 
66'91. Honderdste verjaardag van de 
Transsiberische spoorlijn 
120, 240 F 
296'91.'Telecom 91' 
75,120 F 
27'91. Schadelijke insekten 
75,120, 200, 300 F 
167'91. 'Water betekent leven' 
75 F 
Zonder datum. Geneeskrachtige plan

ten 
15, 20, 30, 60, 75,100,120 F 

COOKEILANDEN 
224'91. Vijfenzestigste verjaardag 
van koningin Elizabeth II 
$ 10  Opdruk op frankeerzegel 'por

tret koningin Elizabeth II en koraal Me

lithaea albitincta' 

CUBA 
248'90. Internationale postzegelten

toonstelling 'New Zealand 90', vogels 
2,3, 5,10, 30, 50 P Resp Podiceps 
cnstatus, Gallirallus australis. Nestor 
notabilis, Xenicus longipes, Cracticus 
torquatus, Prostemadera novaeseelan

diae 
Blok met zegel van 1  P Kiwi 
278'90. Achtste VNcongres 'pre

ventie misdaad en reclassering delin

quenten' 
50 P Symbolische voorstelling (em

bleem en toren) 
1210'9O. UPAE*, hetmiheu dat de 
ontdekkingsreizigers vonden 

5,20 P Resp schip en het nieuwe 
land, portret van Columbus en neder

zetting 
1210'90. Veertigste verjaardag van 
de Cubaanse televisie 
5P Man met videocamera 
1310'90. Dertigste verjaardag van de 
nationalisering van de spoorv^regen 
50 P Stationsgebouw en locomotief 
2710'90. Latijnsamerikaanse ge

schiedenis, V 
Vel met twintig zegels, waarvan zes

tien met paar in klederdracht en vlag

gen en vier met 'zegel op zegel' 
Vijf zegels van 1 c Paar en vlag van 
resp Argentinië, Bolivia, Yvert nr 92, 
Colombia, Costa Rica 
Vijf zegels van 5 c Resp Cuba, Chili, 
Yvert nr 92, El Salvador, Ecuador 
Vijf zegels van 10 c Resp Guatemala, 
Mexico, Yvert nr 101, Nicaragua, Pa

nama 
Vijf zegels van 20 c Resp Paraguay, 
Peru, Yvert nr 90, Puerto Rico, Vene

zuela 
1411'90. Elfde wereldkampioen

schap 'Peloto Vasca' 
30 P met aanhangend vignet Speler, 
vignet met embleem 
1511'90. Elfde Panamerikaanse spe

len, Havana 1991 
5 (vijfmaal), 10,20,30,35, SOP 
Resp paardrijden, kanoen, judo, zei

len, roeien, tafeltennis, turnen (brug 
heren), honkbal, handbal, voetbal, alle 
zegels met embleem 
2011'90. Zestiende Centraalameri

kaanse en Caribische spelen 
5,30,50 P Resp boksen, honkbal, 
volleybal 
251■91 .Vlinders 
2,3,5,10,30, 50 P Resp Chioides 
marmorosa, Composia fidelissima, 
Danaus plexippus, Hypolimnas misip

pus, Hypna iphigenia, Hemiargus am

mon 
202'91. Olympische zomerspelen 
Barcelona 1992 
1,2,3,5,40,50 P Resp versprin

gen, speerwerpen, hockey, gewicht

heffen, wielrennen, turnen (even

wichtsbalk) 
Blok met zegel van 1 P Fakkeldrager 

DJIBOUTI 
44'91. Traditionele spelen 
250 F 
255'91. Spoorwegen 
85 F 
106'91. Dag van het milieu 
110F 

DOMINICA 
84'91. 'Columbus'omnibusserie 
(zie Antigua), 'reizen rond Afrika' 
10,60 c , $ 2 , 4  Schepen resp 
van Gil Eannes (14331434), Vasco da 
Gama (14971499), Aloisio Cada

mosto (14561458), Diogo Gomes 
(1457) 
Blokvan$6 Zegel vogelMacrocer

cus ararauna, blok met vlaggeschip 
van Columbus 
36'91. Paddestoelen 
10,60 c , $ 1 , 5 , b lokvan$6

Resp Craterellus cornucopioides, 
Cantharellus cibarius, Lepista nuda, 
Armillaria mellea, Fistulina hepatica 
Juli '91. Koningin Elizabeth 65 jaar 
(zie Antigua) 
1 0 , 6 0 c , $ 2  , 4  , b lokvan$5

Juli '91. Tiende trouwdag pnnselijk 
paar van Wales (zie Antigua) 
1 5 , 4 0 c , $ 1 , 2  , b lokvan$5

ECUAOOR 
291'91. UPAE*, het milieu dat de 
ontdekkingsreizigers vonden 
100,200 S Resp Incavestmg'Inga

pirca', 'Awa'indianen in het oerwoud 
282'91. Nationale vereniging van 
journalisten (UNP) 
200,300,400 S Resp communica

tiemiddelen, portret van journalist Eu

genio Espejo, embleem UNP 

EGYPTE 
2212'90. Milieubescherming, 'Ras 
Mohammed Park' 
10,20P Beide tweemaal Doorlopend 
beeld Onderwaterleven van de Rode 
Zee (vissen en koralen) 
3012'90. Belangrijke Arabische per

soonlijkheden 
10 P Tweemaal Portretten van resp 
pionier op gebied van onderwijs Naba

weyaMoussa (18901951), Dr Moha

med Fahmy Abdel Meguid bey 
December '90. Dag van de gehandi

capten 
10 P Embleem (gestileerde figuren 
rolstoel en gehandicapte met geampu

teerd been) 
21  ' 91 . Honderdvijfentwintigste ver

jaardag van de eerste postzegel, zegel 
op zegel 
5,10,20 P Yvert nrs 1,2,3 
Februari '91. Vijftigste verjaardag van 
het syndicaat voor veeartsenij 
10 P Afbeelding uit de periode van de 
farao's (geboorte van kalfje) 

ETHIOPIË 
186'91. 'Het kanon van Tewodros' 
O 15,0 85,1  Birr Drie verschillende 
afbeeldingen 

GABON 
175'91. Wereldtelecommunica

tiedag 
175 F Symbolische voorstelling 
Mei'91.'RabiKounga' 
175 F 
177'91. 'Les lavandières de la Ngou

nie' 
100 F 

GAMBIA 
135'91. 'Dieren m het wild' 
Vel met zestien zegels van 1  D in 
vier rijen van vier zegels 
RIJ 1 Vlinders Bebeana senegalensis, 
Graphium ridleyanus. Precis antilope, 
Charaxes ameliae 
RIJ 2 Zoogdieren Addax, Sassaby, Ci

vet, g(T3ene aap 
RIJ 3 Vogels 'Spurwing Goose, Red

Billed Hornbill, Osprey, Glossy Ibis' 
RIJ 4 Vogels 'Egyptian Plover, Gol

denTailed Woodpecker, Green Wood

hoopoe, Gaboon Viper' 
Blok van 18  D Hippopotamus 
16'91. Vlinders 
2 0 b , 1 50 ,3  , 1 5  D , blok van 18

D Resp Papilio dardanus, Amphi

callia tigris, Hypolimnes dexithea. Pre

cis octavia, Danaus chrysippus 
Jull '91. Koningin Elizabeth 65jaar 
(zie Antigua) 
5 0 b , 1 , 1 2 5 , 1 2  D , blok van 18

D 
Juli '91. Tiende trouwdag prinselijk 
paar van Wales (zie Antigua) 
20, 75 b, 1 50 ,15D, blok van 18

D 

GHANA 
25'91. Mineralen 
20, 60, 80, 200,350 Cs, blok van 
600 Cs Resp mangaan, ijzer, 
bauxiet, goud, diamant, diamant 
155'91. Flora, I 
20,60,80, 200,350 Cs , blok van 
600 Cs Resp Amorphophallus dra

contioides, Anchomanes difformis, 
Kaempfena nigerica, Aframomum 
sceptrum, Amorphophallus flavo

virens, met geïdentificeerd 
175'91. Flora, II 
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VERENIGD vanaf 

EUROPA 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 
1990 
81/90 

TOTAAL 

c o GO 
^ UJ 

& 
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 
1990 
81/90 
TOTAAL 

CEPT 

5 5 0 

1 3 7 

1 4 

1 6 

2 8 1 

O 
9 0 
6 8 

9 
8 

189

975, 355, 

34
67
70
62
52
38
47
50
92
58

3 3 

5 1 

5 3 

4 2 

4 3 

3 3 

3 6 

4 1 

7 6 

4 2 

559, 439,

65
321

82
117
110

96
117
103

89
68

50
229

59
86
89
74

101
88
74
56

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 

1 6 5 

7 7 

1 0 2 

1 4 6 

1 1 9 

1 3 5 

1 3 5 

1 3 1 

1 4 4 

1 6 9 

1 5 9 

1550, 1295,

4150, 2850, 1325, 1039 

MEELOPERS 

63

5 1 

1 1 

O 
3 0 

47
9

120, 85,

6 

1 0 

1 4 

1 6 

6 

1 6 

3 5 

1 5 

4 9 

8 6 

3 

6 

1 2 

1 5 

6 

8 

2 3 

1 2 

3 6 

6 3 

248, 1 8 0 , 

1 3 

1 9 

3 4 

1 3 

9 4 

2 4 

4 9 

3 1 

5 0 

3 6 

1 3 

1 9 

7 

7 6 

1 4 

3 7 

2 3 

3 5 

2 7 

356, 254,

3 3 

3 7 

7 7 

3 2 

6 1 

7 7 

6 4 

8 9 

9 0 

7 4 

25
35
60
23
50
57
47
47
85
69

625, 520,

LITOUWEN 

>
LU 
CO 

CS 

Yvert 
295
1 4 1 

425,

102
35 
20 
15
27 
17
13
13
23 
42 

299,

82 
33 
36 
57 
64 
6 1 
4 3 
5 8 
5 3 
4 9 

535,

1225.

Yvert 
245

94

335,

1 4 7 
6 5 
1 8 
1 5 
1 8 
3 2 
2 7 
1 5 
2 0 
21 

47
40
69
58
55
61 
52
54
50
49

5 2 5 , 

1195,

LU 
CO 

Yvert 

4 3 
2 2 
1 5 
4 0 

8 
4 0 
1 5 
2 6 

1 9 9 , 

4 6 
3 8 
51 
5 0 
81 
5 7 
6 2 
61 
5 2 
7 2 

S6S,

750,

Yvert 

5 0 
1 4 
3 5 
2 2 
21 
1 5 

155,

17
20
62
55
43
59
50
53
49
49

440,

De nieuwe ui tg i f ten van de 
Republ iek LITOUWEN 

19901e uitgifte 4 w onget 2,95 
1990 2e uitgifte 4 w onget 2,95 
1990 4 velletjes ongetand 59,50 
1990 Frankeer, 5 waarden 22,50 
1991 Nationale dag 1w 0,75 
1991 Frankeer, Engel 1 w 0,75 
1991 Nat Symbolen 4 w 15 00 
1991 Frankeer, 1 w onget 0,60 

KOLLEKTIE Alle bovengenoemde 
uitgiften postfris 105,

TIP Neem nu een nieuwtjesabonne

ment LITOUWEN, dan blijft uw ver

zameling kompleet' 

Pnjzen LITOUWEN onder voorbehoud 

NIEUWE AANBIEDINGEN (gebruikt) 
10 verschillende WESTEUROPA 25,00 
10 verschillende HONGKONG 37,50 
10 verschillende JAPAN 32,50 
10 verschillende ZUIDKOREA 52,50 
lOversch MALEYSIE/SINGAPORE 37,50 

KOLLEKTIE Deze 50 verschillende 
TELEFOONKAARTJES slechts ƒ 1 6 9 -

Spec ia le aanb ied ing JAPAN 
Groot assortiment prachtige kaartjes 

25 verschillende kaartjes 75,00 
50 verschillende kaartjes 145,00 

100 verschillende kaartjes 275,00 

Slechts l x in voorraad: 
500 verschillende JAPANSE gebruikte 
kaartjes, uniek ƒ1675,00 

VERENIGDE NATIES NEWYORK 
1951 6 4 -
1952 1 0 -
1953 5 2 -
1954 112-
1955 575-
1956 1 8 -
1957 
1958 
1959 
1960 

3-
3-
4-
19-

51/60 850 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

7-
13-
14-
8-

13-
10-
9-

1968 24-
1959 6-
1970 9-
61/70 109 -

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 14 
1979 1 6 -
1980 2 3 -
71/80 139 -

575,-

AANBIEDING 495 
1955 NEW YORK 0 225.-
BLOK I F D C 250,-

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

29-
30-
33-
41 -
50-

1986 54-
1987 35-
1988 35-
1989 30-
1990 17-
81/90 345. 

GENEVE 
1969 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

4 5 -
2 3 -
2 7 -
19 
21 -
2 7 -
37 
2 4 -
21 -
27-
18 

69/80 285. 

1981 
198? 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

IB 
18 
21 
21 
?8 
36 
30 
36 
21 
41 

81/90 260. 

WENEN 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

7 
?7 
14 
11 
26 
26 
26 
36 
27 

1989 
1990 

18 

79/90 2 7 0 . -

KOMPLETE 
KOLLEKTIES 
VER. NATIES 

New York 1951-1990 1395-
Geneve 1969-1990 525-
Wenen 1979-1990 270-
Geheel kompleet 2100,-

GRATIS prijslijsten van 
NEDERLAND en INDONESIË 

speciale aanbiedingen 

W I J A C C E P T E R E N 

Geef bij bestelling uw nummer en datum op' 

Vri jb l i jvende aanb ied ing 

A R U B A 
Postfris FDC 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

3 6 , -
2 3 , -
2 8 , -
2 8 , -
2 9 , -

Kompleet 145,-

42 , -
29 , -
34 , -
35 , -
35 , -
175,-

P.T.T.-POSTZEGELMAPJES NEDERLAND 
1982 I 1983 1 1984 I 1985 I 1986 I 1987 | 1988 I 1989 I 1990 
850 
850 

14 — 
7 — 
7 75 
7 — 

1050 
6 25 

12 25 

10 7 -
11 9 50 
12 7 -
13 6 25 
141050 
15 6 25 
16 9 -

54,-

UIBDIIG: 

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 9 75 

6 2 , -

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

46,-

m. KOLLEKTE PTT-

34 5 50 
35 5 50 
36 7 50 
37 5 50 
38 5 25 
39 4 75 
40 6 -
41 5 50 
42 6 50 

5 50 
5 25 
5 25 
6 75 
5 25 
4 75 
5 50 
5 50 
5 50 
5 50 

5 3 , -

53 9 -
54 9 -
55 5 25 
56 4 75 
57 5 -
58 5 25 
59 5 25 
60 5 25 
60a12-
61 5 25 

63,-

62 5 -
63 4 75 
64 5 -
65 7 -
66 4 75 
67 4 50 
68 5 -
69 5 -
70 6 -

POSIZEGELMAPJES * 80 STUKS * SLECHTS ƒ475, 

71 5 25 
72 5 -
73 6 -
74 4 25 
75 4 75 
76 4 75 
77 5 25 
78 4 75 
79 5 50 

4 4 , -

NEDERLAND 
KINDERVELLETJES 

965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 

854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1150 
1171 
1190 
1214 
1236 
1279 
1299 
1320 
1344 
1366 
1390 
1418 
1438 
1460 

postlris gestempeld 

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 
6 50 

34 50 
4 25 
9 50 
17 50 
17 50 
28 — 
21 — 
14 — 
21 — 
8 75 
5 95 
3 85 
3 85 
3 85 
3 85 
3 50 
3 50 
3 50 
6 25 
6 25 
6 25 
5 95 
5 95 
6 50 
6 50 
6 50 

AANBIEDING: 26 KINDERVEUETJES 
KOMPLETE KOLLEKHE 

POSTFRIS 295-GESTEMPELD ƒ 245,-

AUTQMAATBOEKJES 
17 50 
24 50 
8 50 
7 — 
6 50 
5 25 

6a 15 — 
6b 195 — 
6c 57 50 
6d 57 50 
6e 15 — 
6eF 7 — 
6fF 7 — 
6fQ 85 — 
7a 8 — 
7b 8 — 
7bF 15 — 
8a 18 50 
8b 18 50 
8c 52 50 
8aF 18 50 
8bF 18 50 
8cF 71 50 
9a 37 50 
9b 195 — 
9d 155 — 
9e 127 50 

9f 155 — 
9g 42 
9h 37 50 
9aF 18 50 
9cF 77 50 
9dF 99 
9eF 155 
9fF 155 
9gF 47 50 
9hF 18 50 
10a 17 50 
lOaF 24 50 
lObF 35 50 
11a 35 — 
11b 35 
12 39 50 
13 60-
14a 21 -
14b 21 -
15 
16a 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 

13 — 
3 50 
3 25 
9 
9 
3 75 
3 75 
4 50 

19b 4 50 
20 4 50 
21 4 50 
22a 4 50 
22b 4 50 
22c 4 50 
23a 4 50 
23b 4 50 
24 4 50 
25 4 50 
26 4 50 
27a 4 50 
27b 4 50 
28 4 50 
29 16-
30 17 50 
31 14-
32 12 — 
33a 4-
33b 4 — 
34 4-
35 12-
36 10-
37 20 — 
38 10 50 
39 7 50 
40 5 50 

AANBIEDING KOMPLETE 
KOLLEKTIE AUTOMAATBOEKJES 

• 81 STUKS • ƒ 1995,-

BESTELLEN 
PER POST HOLLANDS GLORIE 

Hoogewerfstraal 18 
2181 EJ HILLEGOM 

PER TELEFOON 02520-24352 of 
02520 16510 PER FAX 02520-15422 
VIA VIDITEL Antwoordbus * 3135818 # 

LEVERING 
Geen portokosten bij bestelling tx>ven 
ƒ 50 - Onder ƒ 50 - berekenen wij een 
kleine kostenbijdrage van ƒ 4 50 

VERZEKERING 
Verzekenng per zending slechts ƒ O 50 u 
loopt hierdoor geen enkel nsiko 

BETALING 
Na ontvangst van uw zending faktuur en 
acceptgiro worden bijgesloten gaarne 
betaling binnen 8 dagen 
CREDITCARD wilt u bij bestelling duidelijk 
opgeven het kaartnummer vervaldatum en 
uw handtekening 

VOORUITBETALING 
BIJ vooruitbetaling altijd 2 % korting, 
bij de bestelling girobetaalkaart of 
Eurocheque insluiten of het verschul
digde k)edrag direct overmaken op bank
rekening 30.69.72.484 of Postgiro 
42.08.936. 
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1 3 

1 II II 
1 * ° 
Icat 
| l 9 4 8 
|1949 
|1950 
11951 
I l 952 
11953 
I l 954 
Il955 
I l 956 
I l 957 
11958 
I l 959 
11960 
148/60 
Il961 
|1962 
11963 
I l 964 
I l 965 
I l 966 
I l 967 
I l 968 
|1969 
I l 970 
kl/TO 
I l 971 
I l 972 
11973 
I l 974 
I l 975 
I l 976 
11977 
11978 
11979 
I l 980 
hl/BO 
Il981 
11982 
11983 
I l 984 
I l 985 
|1986 
11987 
11988 
Il989 
I l 990 
Isi/go 
| T O T 

NEDERLAND 
Zegels veile 
Ijes boekles 

kompleet 

u 
a 
u. 

NVPH 
O 

3 8  1 3 

2500  83 

3 1 5  179 

95  58 

2 5 9  182 

1 6 3  9 9 

1 5 9  5 7 

9 4  6 5 

225  88 

1 0 0  5 9 

59  38 

61  43 

89  59 

4075, 995,

32  24 

62  47 

4 4  3 5 

1 4  l i 

es 46
2 8  1 6 

4 7  3 7 

4 2  3 6 

61  44 

1 1 1  6 0 

495, 349,

61  49 

5 7  4 2 

60  42 

6 8  3 7 

2 4  1 7 

49  34 

29  22 

2 2  1 4 

1 9  1 1 

2 3  1 3 

405, 275,

1 1 1  1 9 

2 2  1 3 

56  43 

6 5  4 2 

56  33 

51  31 

79  55 

5 9  4 3 

39  28 

39  29 

560, 325,

5500, 1925,

FDC 

3 1 7 5 

5 7 5 

6 3 5 

3 7 5 

3 6 0 

2 4 5 

2 9 5 

1 9 8 

9 2 
1 0 5 

1 0 9 

6050,

67 
8 2 
93 
43 
24 
17 
44 
4 1 
74 
6 2 

535,

58 
7 2 
54 
73 
9 2 
9 5 
37 
27 
20 
19

535,

18
22
39
50 
42
43 
68 
58 

43 
45 

415, 

7395,

a 1— 

NVPH 
** 

2 1 5 

4 7 
7 3 5 

94 
68 
1 1 
1 1 
43 

1 
15
37 
17
1 1 

1275,

3 
8 
6 
3 
4 
3 
3 
4 
6 
7 

4 5 , 

10
12
54
16
17 
15
5 2 
25
45 
46 

285,

55
94 
78 
96 
70 
5 2 
69 
64 

84
50 

699,

2250,

UJ 
E 

</3 

co 
U I 
o 

Zonnebloem 

80
22

1 0 5 

72

87 
54
93 

4 
29
35

535,

14
7 
4 
4 
3 
7 
5 
7 
8 

13

7 0 , 

2 1 
14
15
14

1 3 3 

79
46
35
35
6 1 

445,

93
99 
9 2 
97 

1 4 9 

54
97

1 2 3 

79 
85 

950,

1950,

1 HONGARIJE r C C B 
1 1970 
1 1971 

1 1973 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 1978 
1 1979 
^ 0 ^ 9 

O 
105  73 
124  89 
151  1 0 2 
1 7 0  1 2 2 
1 7 2  1 1 7 
1 6 9  1 2 1 
1 1 6  7 5 
1 7 3  1 2 5 
1 4 2  1 0 6 
149  106 

1450, 995,

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

1989 
1990 
80/90 

1 " O 
1 0 5  7 5 
1 1 8  8 7 

9 9  6 6 
1 0 4  6 8 
76  40 

1 0 9  6 4 
1 0 4  5 5 
129 60 
103  49 
108  63 
135 s a 

li 150, 700,

Il KOLLEKTIE 1970 t/m 1990 
II postfris 2575, gestempeld 1675,

** 
3 7 5 

2 6 0 

9 4 0 

88 

26
66
96
5 1 
2 1 
1 1 
4 
5 

1925,

46
17
7 
4 
8 

24 
43
5 1 
16

1 5 5 

365,

82
53 
4 2 
90 
36 
6 1 

1 1 8 

66
68

1 4 2 

750,

1 3 8 

1 5 4 

1 2 1 

99
46
3 1 
26

1 6 3 

99 
85

950,

3925,

oc 
u. 

Yvert 

67 
4 6 0 

3 4 0 

2 4 3 

1 7 9 

2 9 9 

9 5 4 

4 0 8 

2 5 0 

3 5 0 

96 
96 

1 9 3 

3850,

88 
84 
46 
75
29 
3 0 
3 1 
2 2 
36 
55 

485, 

53
6 1 
68
60
65 
58 
74 
94 
75 
74

639,

1 2 8 

2 3 9 

1 0 3 

1 1 3 

3 1 3 

1 7 5 

1 5 8 

1 2 9 

1 6 8 

1 3 9 

1630,

6500,

a j j 
CS 
_J 
UJ 
CD 

Yvert 
• * 

6 4 5 

1 2 5 0 

4 8 0 

7 6 5 

1975 

4 0 5 

6 4 5 

2 5 5 

5 0 5 

6 0 5 

7 4 5 

1 7 2 

4 8 5 

8750,

1 0 9 

1 0 0 

67 
67 
4 1 

1 0 5 5 

35
35
7 1 

1 0 0 

1850,

56
39 
63 
45 
6 5 

1 0 0 

57
53
6 2 
68 

595,

99 
1 3 1 

69 
1 1 0 

1 0 2 

1 3 0 
7 1 
89 
85 

1 4 9 

1020,

11900,

oc 
CQ 

E 
LU 
X 

3 
Yvert 

1 4 9 

2 4 5 

2 0 0 

5 2 5 

4 8 5 

1 2 9 

1 1 0 

85
9 7 5 

1 3 4 

50 
33 
55 

3150,

18
12
19
1 2 
1 1 
1 1 
12
18
23 
10

139, 

2 1 
2 2 
23 
4 0 
4 1 
25 
4 1 
4 1 
4 1 
27

309,

49 
34 
4 1 
5 1 
50 
50 
48 
63
36 
5 1 

460, 

3975,

o 
<£ 
—J 
LU 
C3 
UJ 

Yvert 
** 

2 1 8 

6 
6 

2 5 6 

2 5 0 

4 1 

9 2 5 

66 
2 7 2 

5 5 0 

4 2 

2595,

22
7 

62
45
52
36
68

1 1 4 

18
4 8 

465 , 

8 1 
50 
5 2 
4 2 

1 
Michel 

** 
4 0 9 

2 6 5 

2 9 0 

1 3 0 

2 0 0 

6 2 5 

1 9 5 

1 4 9 

59
25 
20
10
1 1 

2350,

13
17
13
13
14
15 
16
16
19
17

149, 

17
16
19
23 

2 8  ' 2 8 

5 8 
7 8 
3 6 
4 7 
69 

535,

78
1 1 5 

1 1 5 

1 2 4 

1 1 4 

9 2 
74 

1 4 4 

1 3 5 ' 
115

1090,

4595,1 

26 
27 
29 
30 
30 

239, 

3 1 
32
32
36
36 
40 
40 
4 1 
54 
57 

390,

3050,

UJ 
Z3 

Michel 

1 1 0 

3 8 1 

1 6 3 

2300 

5 8 0 

3 2 5 

1 8 5 

3 9 5 

95
1 0 5 

84
54

3 2 5 

4995,— 
3 1 
28
18
17
20
10
19
1 1 
16
15

179,

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

309,

27
30
37
37
36
33
34
33
34 
57

350,

5700,

BC 
UJ 

Miche 
** 

3 6 9 

1 1 9 

57
5 7 5 

55
54
54

2 1 2 

45
46 
29

1 0 2 

1 7 6 

1850,

81 

3 1 
7 1 
19
14
15
2 2 
17
17
15

295,

2 1 
2 1 
28
44 

1 2 2 

19
38
35
32
32

385,

35
40 
39
49 
37
42
4 8  1 
32
58
64 

430,

2895,

II II 

: o 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
48«0 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

81/90 
48/90 

DUITSLAND 1 
BUNDESPOST 

Michel 

O 

865  756 
280  224 

5295  899 
658  442 
664  481 
942  298 
330 217
148 136
233  243 

64  77 
106 139
26  28 

9425, 3940,

20  16
9  1 1 

10  13 
32  41 
7  9 

3 8  18 
7  9 

17 19
23  18
33  23 

195, 175,

69  36 
76  6 1 
58  46 
47  34 
61  35 
42  30 
59  38 
71  48 
47  32 
46  31 

565, 385,

49  30 
101 60
68  38 
71  47 
74  50 
71  43 
68  45 
79  47 
89  59 
87  58 

745, 465,

10750, 4850,

1 P n i E M l ? n S / Kompl. Jaargangen 
1 ■ U L C N Z9°/o inkl. blokken (Michel) | 

I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

[ 60/69 

1 " O 
89  45 
74  36 
57  30 

1 8 4  1 5 0 
1 6 0  9 6 

43  24 
45  1 9 

36  1 9 
27  1 5 
33  1 6 

1725, 435,

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

1978 
1979 
70/79 

O 
32  1 1 
3 4  1 5 
4 2  1 6 
58  23 
44  23 
3 5  1 5 
1 9  9 

29  1 5 
96  89 

390, 215,

1980 

1984 
1985 
1986 
1987 
198£ 
1989 
1990 
80/90 

O 
2 8  1 2 

3 5  1 5 
2 6  1 4 
55  24 
59  54 
65  54 
59  49 
58  39  

490, 315,

1 K O L L E K T I E postfns gestempeld ] 
L I 9 6 0 t/m 1990 1550, 930, | 

NOG "GATEN" IN UW VERZAMELING? 
1 Stuur ons Uw MANCOLIJST meestal kun

1 nen we de ontbrekende zegels uit voorraad 1 
1 leveren en anders zoeken we ze voor U op 1 
1 bij onze relaties' 1 
1 Stuur ons uw M A N C O L I J S T E N | 

BIJ VOORUITBETALING ALTIJD 
2 % EXTRA KORTING! 

1 BESTELPREMIE Bij bestellingen boven ƒ 75,- 1 
ontvangt u een mooi REUZEN-INSTEEKBOEK 

1 64 pagina's van ƒ 40,-voorslechts ƒ27,50 | 

W E R E L D N I E U W T J E S - DIENST 
Alle nieuwe uitgiften worden gegaran
deerd geleverd en tegen de laagste prijs 
Ook voor blokken, postzegelboekjes 
miniatuurvellen en hele vellen eerstedag-
enveloppen E D B s en postzegelmapjes 

BERLIJN 

Michel 

O 
6 1 5 - 4 2 0 0 -

8 0 5 0 - 7 3 0 0 -
385 - 280 -
4 8 5 - 4 8 7 -
3 2 9 - 1 9 3 -
322 - 274 -
3 3 6 - 1 3 7 -

73 - 79 -
1 2 4 - 1 2 1 -
24 - 30 -

4 - 4 -
25 - 25 -

4 - 4 -
10550,- 12900,-

1 7 - 2 2 -
7 - 9 -
1 - 1 -

1 2 - 1 2 -
9 - 4 0 -

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

1 8 - 1 7 -
2 3 - 1 7 -

135, - 130, -
63 - 51 -
27 - 23 -
23 - 23 -
1 8 - 1 8 -
49 - 34 -
1 6 - 1 6 -
39 - 32 -
45 - 31 -
34 - 29 -
32 - 30 -

340,- 285.-
32 - 32 -
69 - 49 -
40 - 41 -
43 - 43 -
4 0 - 3 9 -
3 9 - 3 8 -
4 0 - 3 7 -
51 - 38 -
65 - 49 -
35 - 35 -

445,- 395,-
10250,- 13450,-

D D R 1 

Michel 1 
B 

O 1 

46- 39 -1 
7 0 5 - 5 1 6 - 1 
780 - 3 3 6 - 1 
4 6 4 - 4 1 7 - 1 
9 9 5 - 7 6 2 - 1 
88 - 85 1 

3 0 7 - 2 9 0 - 1 
1 0 0 - 8 8 - 1 
52 - 3 6 - 1 

1 3 0 - 1 4 8 - 1 
65 - 4 7 - 1 
70 - 5 9 - 1 

3750,- 2 7 7 5 , - 1 
74 - 7 5 - 1 

1 0 5 - 1 2 3 - 1 
71 - 6 5 - 1 

1 5 0 - 1 3 1 - 1 
58 - 4 2 - 1 
56 - 4 7 - 1 
51 - 4 2 - 1 
49 - 4 3 - 1 
46 - 4 1 - 1 
68 - 5 8 - 1 

715 , - 650 , - 1 
47 - 3 8 - 1 
44 - 3 9 - 1 
50 - 3 5 - 1 
59 - 5 1 - 1 
52 - 4 8 - 1 
59 - 5 4 - 1 
59 - 5 6 - 1 
72 - 6 8 - 1 
64 - 6 1 - 1 
77 - 7 0 - 1 

575,- 510, - 1 
8 7 - 7 3 - 1 
82 - 7 5 - 1 
87 - 8 0 - 1 
71 - 5 3 - 1 
66 - 5 2 - 1 
70 - 7 1 - 1 
58 - 5 5 - 1 
69 - 6 3 - 1 
65 - 6 3 - 1 
95 - 9 5 - 1 

735,- 665, - 1 
5650,- 4500,- 1 

R U S L A N D inKI blokken (Michel) | 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Imn 

O 1 
8 3 - 3 9 -
78 - 39 -

1 1 0 - 41 -
8 2 - 3 5 -
9 7 - 3 5 -
6 2 - 2 9 -

1 4 2 - 4 9 -
1 4 5 - 4 9 -
129 - 49 -

9 3 - 45 
975,- 375,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
80/90 

" O l 
1 3 5 - 4 9 - 1 

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

1 1 5 - 3 9 - 1 
6 3 - 2 9 - 1 
60 - 3 9 - 1 
65 3 9 — 1 

103 - 4 5 - 1 
9 9 - 3 9 - 1 

1 0 9 - 3 9 - 1 
1 930,- 395, - 1 

1 KOLLEKTIE 1970 t/m 1990 i l 
1 postfns 1850,- gestempeld 750,- | | | 

[ B R A N D K A S T E N en KLUIZEN 1 
1 Diverse merken en in vele maten dus wij 1 
1 hebben altijd de juiste kast voor u Wees 1 
1 zuinig op uw kostbare verzameling en be- 1 
1 scherm deze goed tegen brand en diefstal' 1 
1 VRAAG OMGAAND ONZE DOCUMENTATIE AANI | 

WIJ KOPEN FRANKEERGELDIGE ZEGELS! RUIM UW RESTANTEN OP' 1 
Prijs op bas is van f rankeerwaarde, ( = z o n d e r toes lag) , vr i jb l i jvende pr i jzen 1 
NEDERLAND ƒ 0 70 per gulden BUND/BERLIN ƒ 0 82 per Mark AMERIKA ƒ 1 05 per Dollar 1 
BELGIË ƒ 3 50 per 100 Fr ENGELAND ƒ 2 10 per Pond ARUBA ƒ 0 65 per gulden 1 
FRANKRIJK ƒ 0 21 per Frank KAN EILANDEN/1 75 per Pond ZWITSERLAND ƒ 0 92 per Frank 1 
T I P : U K U N T H I E R M E E N A T U U R L I J K O O K U W B E S T E L L I N G B E T A L E N ! | 



542 / Philatelie juli/augustus 1991 

20,60,80, 200,350 Cs.; biok van 
600 Cs. Resp. Urginea indica, Hyme

nocallis littoralis, Crinum lagus, Dip

cadi tacazzeanum, Haemanthus ru

pestris; Urginea indica. 

GRENADA 
84'91. Vlinders. 
5,45,60 c., $4. ; blok van $6. . 
Resp. Adelphia iphicia, Morpho rhete

nor, Prepona omphale, Morpho achil

leana; Anteos clorinde. 
294'91. 'Columbus'omnibusserie 
(zie Antigua); 'ontdekkingsreizen in het 
gebied van de Stille Zuidzee'. 
5,50 c , $ 2., 4.. Schepen van 
resp. Vitus Bering (17281729), Al

varo de Mendana (15671569), kapi

tein James Cook (17681771), kapi

tein Willem Schouten (16151617). 
Blek van $ 6.. Vlaggeschip de 'Santa 
Maria'. 
135'91. Vincent van Gogh (1853

1890). 
20, 25 c , $ 5.; blok van $ 6.. Resp. 
'bloeiende amandeltak in vaas', 'La 
Mousmé zittend', 'bloeiende abriko

zenboomgaard'; 'boerderij m koren

veld'. 
16'91. Paddestoelen. 
25,65 c , $ 2., 4.; blok van $ 6.. 
Resp. Leptonia caeruleocapitata, Cys

tolepiota eriophora, Volvariella cuben

sis, Xerocomus coccolobae; Hygro

cybe miniata. 
Juli '91. Koningin Elizabeth 65 jaar 
(zie Antigua). 
15, 40 c , $ 2., 4.; blok van $ 5.. 
Juli '91 . Tiende trouwdag prinseli|k 
paar van Wales (zie Antigua). 
10, 50 c., $ 1 .  , 5.; blok van $5. . 

GRENADA/GRENADINEN 
14'91. Flora; orchideeën. 
5,10,15,25,35,45,50,75 c., 
$1 ,2 .  ,4 .  ,5 .  , 10.,20.. Resp. 
Brassia maculata, Oncidium lancea

num, Broughtonia sangumea, Dia

crium bicornutum, Cattleya labiata, 
Epidendrum fragrans, Oncidium papi

lio, Neocogniauxia monophylla, Epi

dendrum polybulbon, Spiranthes spe

ciosa, Epidendrum ciliare, Phaius 
tankervilliae, Brassia caudata, Bras

savola cordata. 
84'91. Vlinders. 
20,25,30 c., $4. ; blok van $6. . 
Resp. Dynastor napoleon, Piendae 
callinira, Anartia amathea, Morpho cy

pris; Caligo idomenides. 
294'91. 'Columbus'omnibusserie 
(zie Antigua); 'ontdekkingsreizen om 
de wereld'. 
20,50 c , $ 1., 5.. Schepen van 
resp. Sir Francis Drake (15771580), 

kapitein James Cook (17681771); 
ruimtevaart resp. Sputnik (1957), 
Space Shuttle (1981). 
Blok van $ 6.. Vloot van Columbus 
(Nina, Pinta, Santa Maria). 
16'91. Paddestoelen. 
5,90 c., $ 1 .  , 5.; blok van $6. . 
Resp. Pyrrhoglossum pyrrhum, Hy

grocybe acutoconica, Limacella gut

tata, Psilocybe caerulescens; Lepiota 
spiculata. 
Juli '91 . Koningin Elizabeth 65 jaar 
(zie Antigua). 
20,25 c , $ 2., 4.; blok van $ 5.. 
Juli '91. Tiende trouwdag prinselijk 
paar van Wales (zie Antigua) 
5,60 c., $ 1 .  , 5.; blok van $5. . 

GUYANA 
611'90. Tropische vogels. 
Vel met twintig zegels van elk $ 12.80 
(vier rijen van vijf). 
Blok van $130.. 

HONGKONG 
24'91. Frankeerzegels nieuwe waar

den 
$ 1.20,2.30. Portret koningin Eliza

beth II. 

INDIA 
3112'90. Zevenhonderdste verjaar

dag van het heldendicht 'Dnyanesh

wari'. 
2. R. Man leest boek bij olielamp. 
301'91. Verkeersveiligheid. 
6.50 R. Straatverkeer (auto, fiets, 
handkar, voetgangers). 
301'91. Frankeerzegel; Mahatma 
Gandhi (18691948). 
1. R Portret van deze staatsman. 
122'91. Kunsttriennale in New 
Delhi. 
6.50 R. Embleem. 
152'91. Jagannath Sunkerzett. 
2. R. Portret van deze politicus; kan

toor van de spoorwegen. 
282'91. Vijftigste verjaardag van het 
'TataMemorial'centrum. 
2. R. Het centrum. 
43'91. Rivier en zeezoogdieren. 
4., 6.50 R Resp. Platanista gange

tica, Dugong dugong. 
53'91. Strijd tegen drugsverslaving. 
5. R. Symbolische voorstelling. 
73'91. 'Vrede voor de wereld'. 
6.50 R. Hand, vredesduif, raket. 

INDONESIË 
35'90. Internationale postzegelten

toonstelling 'Stamp World London 
'90', 'Düsseldorf '90' en 'New Zealand 
'90'. 
Blok van 2000 R. Bruidspaar uit 
Lampung; tentoonstellingsemblemen. 

35'90. Internationale postzegelten

toonstelling 'Stamp World London 
'90'. 
5000 R. Kaart in drie ellipsen, em

bleem. 
11'91. 'Het jaar 1991 bezoek Indone

sië'. 
200., 500., 1000. R. Drie verschil

lende afbeeldingen van danseresjes 
met op achtergrond karakteristieke 
woningen. 
42'91. Zestiende nationale wedstrijd 
'lezen van de koran', Djogjakarta. 
200. R. Symbolische afbeelding. 
13'91. Toerisme 1991. 
500., 1000. R. Resp. paleis van 
'sultan Ternate' in Ternate (Moluk

ken), 'Bari House' uit Palembang (Su

matra). 
14'91. 'Pelita V', ontwikkelingsplan 
van vijf jaren (derde jaar van het vijfde 
vijfjarenplan). 
75., 200. R. Plaatwalserij, computer 
met beeldscherm en relais. 

IRAQ 
162'90. Eerste verjaardag van de 
Arabische raad voor samenwerking. 
50,100 f. Kaart met lint van vlaggen. 

ISRAËL 
116'91. Herdenking van rabbi Shi

mon Hakham (18431910). 
NIS. 2.10. Portret en synagoge van 
'Bukharim'kwartier (achttien synago

gen, godsdienstschool, studiecen

trum, rituele baden en markt). 
116'91. Elektriciteit in Eretz Israel. 
NIS. 0.70,0.90,1.20. Resp. eerste 
krachtstation in TelAviv (1923), 
krachtstation 'Yarden' in Naharayim 
(1934), krachtstation 'Ruitenberg' in 
Ashqelon(1991). 
116'91. Post en filateliemuseum in 
Israel. 
Blok van NIS. 3.40 met een verkoop

waarde van NIS. 5.. Zegel op zegel. 

IVOORKUST 
185'91. Dag van de postzegel. 
150 F. 
245'91. Frankeerzegels. 
Twee vellen met in totaal achttien ze

gels van 200 F. Honderd jaar tennis

kampioenschappen. 

JAMAICA 
205'91. Elfde wereldcongres meteo

rologie. 
50 c , $ 10.. Weerballon, radaren 
embleem (identieke zegels). 

JAPAN 
14'91. Nieuw levensverzekerings

systeem van de posterijen. 

62 yen. Gemengd boeket. 
194'91. Week van de filatelie; hon

derdtwintigste verjaardag van de post

dienst. 
62 yen. Tweemaal. Houtdruk en schil

derij resp. 'Japans meisje kijkt achter

waarts' (Moronobu Hishikawa, 1618

1694), 'openingsdans' (Shuho Yama

kawa, 18991944) (symbolisch ge

bruikt voor 'terugblik in de geschiede

nis' en vooruitblik naar de toekomst'). 
194'91. 'Wereld van de keramiek', 
Shigaraki1991. 
62 yen. Keramisch werk 'zege van de 
aarde', regenboog (vervaardigd door 
de lichamelijk en geestelijk gehandi

capte Komei Bekki). 
245'91. Nationale herbebossings

campagne. 
41 yen. Treurkers, 'Kitayama'ceder 
en 'Phoenix Hall'. 
305'91. Honderdste verjaardag van 
de nivelleringsstandaard van Japan. 
62 yen. 'Karlvanbelch' eerste klas wa

terpasinstrument ('Suijingi') uit het 
'Meiji'tijdperk. 
315'91. Bekroonde werken uit de 
wedstrijd van het ministerie van tele

communicatie. 
41, 62, 70,100 yen. Resp. bloemen, 
paar in folkloristisch kostuum, symbo

lische voorstelling van 'wereldvrede' 
(meisje met duif), vlinder. 

KOREA NOORD 
159'90. Herenigingsrally van Noord

en ZuidKorea. 
10 eh.; blok van 1 won. Embleem, de

monstranten; demonstranten. 
1710'90. Concert voor de hereniging 
NoordZuid. 
10 ch. Gebouwen, muzieksleutel, 
landkaart. 
2310'90. Veertigste verjaardag van 
het inzetten van Chinese vrijwilligers in 
de oorlog in Korea. 
10, 20, 30, 40 eh.; blok van 80 ch. 
Resp. soldaten uit China en NoordKo

rea, soldaten en burgers, oorlogstafe

reel, wederopbouw; monument. 
2410'90. UNDP*; veertig jaar ont

wikkelingsprogramma van de VN. 
1.won Gebouwen, embleem. 
112'90. Nieuwjaar. 
40 ch. Ram. 

KOREA ZUID 
Afbeelding melding 6/457. 

MAAGDEN (VIRGIN) EILANDEN 
Juni/juli'91. Vlinders 
5,10,15 c., $1.50; blok van $2. . 
Resp. Phoebis sennae, Dryas iulia, Ju

nonia evarete, Siproeta stelenes; Da

naus plexippus. 

REPUBLIK INDONESIA 

'»■■■■y'<<>—^ 
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MACAU 
18-4-'91. Schelpen 
3 - P Viermaal Resp Harpa harpa, 
Tonna zonata, Chicoreus rosanus, 
Murex pecten 
5-6-'91. Folkloristische kleding {Chi
nese opera) 
60,80 a , 1 -, 10 - P Vier verschil
lende afbeeldingen met decoratieve 
achtergrond 

MADAGASCAR 
21-3-'91. President De Gaulle 
100, 900, 2500 F 
21-3-'91. De ruimte 
350,800,1250 F , blok van 3000 F 
8-4-'91. Vijftiende verjaardag van de 
republiek Madagascar 
100 F 
29-5-'91. Kunsthandwerk 
70,150 F 
29-5-'91. Landschappen 
70,150 F 

MALADIVEN 
Juli '91. Koningin Elizabeth 65 jaar 
(zie Antigua) 
2 - , 5 - , 8 - , 1 2 - R , b l o k v a n 2 5 - R 
Juli ' 91 . Tiende trouwdag prinselijk 
paar van Wales (zie Antigua) 
10,50 c , $ 1 -, 5 - , blok van $ 5 -

MALEISIË 
25-4-'91. Vijfentwintigste verjaardag 
van MARA (raad van de inheemse be
volking) 
20,40 c , $ 1 - Resp symbolische 
voorstelling van bouw, idem van finan
ciën, embleem 

MALI 
Afbeelding melding 6/458 
Aanvulling melding 5/385 'Lions en 
Rotary' waarden van resp 200 F (ac
tie 'Polio Plus') en 300 F ('water bete
kent leven') 

MAROKKO 
28-3-'91. Zeventigste verjaardag van 
de fosfaatmijnen 
3 -Dh 
15-5-'91. Week van de blinde 
d -Dh 
27-5-'91. Rode Kruis 
3 -Dh 

MEXICO 
24-6-'90. Formule I 'grote prijs van 
Mexico' 
700 P Racewagen, finishvlag 
25-6-'90. Vijfentwintigste verjaardag 
van de hulporganisatie van de luchtha
ven 
700 P Symbolische voorstelling met 
zijaanzicht staartstuk vliegtuig 
26-6-'90. Internationale decade 
(1991-2000) tegen het gebruik van 
drugs' 
700 P Gestileerde afbeelding van ge
zin, embleem 
6-7-'90. Nationale campagne voor het 
behoud van flora m het oerwoud 
700 P Jungleflora 
8-8-'90. Solidariteit 
700 P Beeldmerk 
10-8-'90. Precolumbiaanse plaats 
Oaxaca 
700 P Gestileerde urnen 
21-8-'90. Natuurbescherming, vogels 
700 P Sterna elegans 
23-8-'90. Vijfentwintigste verjaardag 
van het nationale aardolie-instituut 
700 P Laboratoriumwerkzaamheden 
24-8-'90. Internationale marathon
loop, Mexico-City 
700 P Marathonlopers, bezienswaar
digheden 
16-9-'90. Vijftigste verjaardag van de 
universiteit vam Colima 
700 P Toegangspoort 

17-9-'90. Eenenzestigste verjaardag 
van het raadscollege van Mexico-Gity 
700 P Modern schilderij van Mathias 
Goeritz 
27-9-'90. Dertigste verjaardag van de 
nationalisering van de elektro-indus-
trie 
700 P Arbeider bij schakelhefboom 
4-10-'90. Stad Campeche 450 jaar ge
leden gesticht 
700 P Hoektoren van de vesting 'San 
Miguel' 
4-10-'90. Vijftigste sterfdag van de 
componist Silvestre Revueltas 
700 P Viool, notenbalken 
1990. Frankeerzegel, export 
1900 P Mosselen 

MONGOLIË 
3-3-'91. Vlinders 
20,30,40,50,60 m Niet geïdentifi
ceerde vlinders 
3-3-'91. Flora 
2 5 , 7 0 , 8 0 m , 1 2 0 T Niet geïdentifi
ceerde flora 

MYANMAR 
Zie Birma 

NAMIBIA 
18-7-'91. Bergen 
20,35,50,65 c Gebergten resp 'Ka-
ras', 'Gamsberg', 'Bruckkaros', 'Er-
ongo' 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
8-5-'91. Wenszegels 
30 c Zesmaal Resp 'Good Luck' 
(twee elkaar geluk wensende mensen), 
'Thank you' (het woord 'DANK'), 
'Love you' (twee mensen m hart, gezin 
in hart), 'Happy Day' (vogels, mu-
zieknoten), 'Get well soon' (medicij
nen en flamingo), 'Happy Birthday' 
(bloemen) 
19-6-'91. Vuurtorens 
30,70,115 c Resp vuurtoren op 
Westpoint, Willemstoren op Bonaire, 
Prins Hendnktoren op Curagao 
5-7-'91. Vijftig jaar middelbaar onder
wijs ('Peter Stuyvesant'-college), Es-
pamer91 (internationale postzegelten
toonstelling in Buenos Aires, Argenti
nië) 
65,125 c Resp 'Peter Stuyvesant'-
college, folklonstisctie dansparen 

NEPAL 
24-12-'90. 'Bageshwari'-tempel 
1 - R Tempel met beeld 
24-12-'90. Jaar van het meisje 
4 60 Rs Gestileerde spelende meis
jes 
24-12-'90. Toerisme 
5 - Rs Berg 'Saipal' (7031 meter) 
28-12-'90. Zesenveertigste geboorte
dag van koning Birendra 
2 - Rs Portret van de koning (geboren 
m 1944) 
31-12-'90. BP Koirala (1914-1982) 
60 p Portret van deze politicus 
10-2-'91. 'Chitwan'-nationaal park 
4 -Rs Neushoorn 

NEVIS 
22-4-'91. 'Columbus'-omnibusserie 
(zie Antigua), verkenning van de 
ruimte 
15, 75 c , $ 2 - , 4 - Resp Viking 
Mars Lander (1976), Salyut 6 (1977), 
Venera 7 (1970), Gemini 4 (1965) 
Blok van $ 6 - Land in zicht m 1492 
28-5-'91. Vogels 
Vel met twintig zegels van 40 c (vijf 
njen van vier) 
Blok van $ 6 -
Juli '91 . Koningin Elizabeth 65 jaar 
(zie Antigua) 
1 5 , 4 0 c , $ 2 - , 4 - , b lokvan$5-
Juli ' 91 . Tiende trouwdag prinselijk 

paar van Wales (zie Antigua) 
10,50 c , $ 1 -, 5 - , blok van $ 5 -

NICARAGUA 
1990. Paddestoelen 
500,1000, 5000,10 000, 20 000, 
40 000,50 000 0 Resp Morchella 
esculenta. Boletus edulis, Lactarius 
deliciosus. Panellus stipticus, Crate-
rellus, Cantharellus cibarius, Armilla-
nella mellea 
1990. Olympische winterspelen Al
bertville 1992 
500,1000,3000,5000,10 000, 
30 000,100 000 C , blok van 75 000 
C Resp skispringen, afdaling, kunst-
njden (schaatsen), hardrijden (schaat
sen), biatlon, skien (Langlauf), ijshoc
key, bobsleeen 

NIEUWCALEDONIE 
Afbeelding melding 6/458 
17-6-'91. De dne provincies 
45 F Driemaal Resp noordelijke pro
vincie, zuidelijke provincie, provincie 
van de eilanden 

NIEUWZEELAND 
12-6-'91. 'Spectaculaire monumen
ten', bijzondere rotsformaties 
40, 50,80 c , $ 1 -, 1 50,1 80 
Resp 'Punakaiki'-rotsen (westkust), 
'Moeraki'-zwerfkeien (Otagi), 'orgel
pijpen' (Otagi), 'kasteelheuvel' (Can
terbury), 'Te Kauka Point' (Waira-
rapa), 'rivierkleirotsen' (Ahuriri) 
1-7-'91. Frankeerzegel (verhoging 
frankeertarief), vogels 
5 c 'Spotless crake' 
45 c 'Rock wren' (Xenicus gilviven-
tris) 
24-7-'91. Met uitsterven bedreigde 
dieren, 'Hector's Dolphin' (Cephalo-
rhynchus hectori), toeslag voor 
campagne 'gezondheid voor het kind' 
45-1-5,80+5 c Zwemmende dolfijnen 
Blokje met tweemaal de twee waarden 

NIGER 
Afbeelding en aanvulling melding 5/ 
386 'Palestijnse intifada' met steen 
werpende jongen 
10-7-'91. Jaar van het Afrikaanse toe-
nsme 
85,110,130, 200 F 

NIUE 
22-4-'91. Vijfenzestigste verjaardag 
van koningin Elizabeth II 
Opdruk op frankeerzegel van $ 6 -
'flora' 
26-6-'91. Pnns Charies en prinses Di
ana tien jaar getrouwd 
Opdruk op de vier waarden 'koninklijk 
huwelijk' 

NORFOLKEILAND 
Afbeelding en aanvulling melding 5/ 
386 'musea' afbeeldingen resp ten
toonstelling in het 'Sinus Museum', 
tentoonstelling in het 'House Museum' 
(woonkamer), 'carronade' ('Sinus 
Museum'), kan en kopje uit de negen
tiende eeuw (museum voor aardewerk 
en archeologie) 

OEGANDA 
27-5-'91. Scouting en eerbetoon aan 
Lord Robert Baden-Powell (1857-
1941) 
20,100,150,1000 Sh , blok van 
1200Sh Resp portret,'World Scouts 
Fair' in 1939-1940, omslag en pagina 
van eerste 'scouting'-handboek (teke
ningen van Baden-Powell), standbeeld 
voor de 'onbekende scout' in 'Gillwell 
Park', embleem van de 'World Scout 
Jamboree' 1991 in Zuid-Korea 
Juli '91. Koningin Elizabeth 65 jaar 
(zie Antigua) 

70, 90,500,600 Sh , blok van 1200 
Sh 
Juli '91. Tiende verjaardag pnnselijk 
paar van Wales (zie Antigua) 
20,100, 200,1000 Sh, blok van 
1200 Sh 

OMAN 
22-4-'91. 'Bloeddonorschap is een na
tionale en menselijke plicht' 
50,200 b Bloedtransfusie, embleem 

PAKISTAN 
26-7-'90. Eerste Pakistaanse aardsa-
telliet 
3 R Satelliet BADR-1, gebouwen 

PALAU 
24-5-'91. Dolfijnen en bruinvissen 
Vel met vijf njen van vier zegels van elk 
29 c 
RIJ 1 Lagenorhynchus otliquidens, 
Delphmus delphis. Steno bredanensis, 
Turstops truncatus 
RIJ 2 Phocoena phocoena. Oremus 
orca, Stenella longirostns, Thunnus 
albacare, Phocoenoides dalli 
RIJ 3 Neophocaena phocaenoides, 
kaart van de Palau-eilanden, Lageno-
rtiynchus obscurus, Lissodelphis 
peronii 
RIJ 4 Stenella coeruleoaiba, Lageno-
delphis hosei, Lagenorhynchus 
australis, Phocoena dioptnca 
Rij 5 Stenella attenuata, Lagenortiyn-
chus cruciger. Grampus gnseus, 
Cephalorhynchus hectori 
4-7-'91. Operatie 'Desert Shield-De
sert Storm' (eerbetoon aan bewoners 
van Palau die deelnamen aan de 
stnjd), wapens (vliegtuigen en sche
pen) 
Vel met negen zegels van 20 c (dne 
rijen van drie) 
RIJ 1 McDonnell Douglas F-4G Wild 
Weasel, Lockheed F-117A Stealth, 
McDonnell Douglas AH-64A Apache 
Rij2 M-109 TOW Missile on M998 
HMMWV, portret president George 
HW Bush, M2 Bradley Fighting Vehi
cle 
Rij3 Vliegdekschip Ranger (CV61), 
Corvette Fast Patrol Boat (PHM-1), 
slagschip Wisconsin (BB-64) 
Blok met zegel van $ 2 90 Vredesduif 
met olijftakje, vlaggen, zegel van 
$ 2 90 ook uitgegeven als aparte ze
gel 

PAPUA-NEW GUINEA 
Afbeelding en aanvulling melding 5/ 
386 'hoge waarde frankeerzegel, vo
gel' Paradisae minor 
26-6-'91. Spelen van de zuidelijke 'Pa
cific' 
21,40,50,80 t Resp cricket, hard
lopen, honkbal, rugbyC) 

PARAGUAY 
5-4-'91. Belangrijke personen uit de 
medische wereld 
50- , 100- ,200- ,300- ,350- , 
500 - Gs Portretten van de doktoren 
Julio Manuel Morales (gynaecoloog), 
Carios Gatti (clinicus), Gustavo Gonza
lez (symptomatoloog), Juan Max 
Boettner (medicus en kunstenaar), 
Juan Boggino (patholoog). Andres 
Barbero (medicus en filantroop) 

PENRHYN 
Afbeelding melding 6/459 

POLYNESIË 
5-6-'91. Zeldzame vogels 
17,21 F Paumotu halcyon gambien. 
Vim kuhiii 
9-6-'91. Honderdste verjaardag van de 
aankomst van Paul Gauguin op Tahiti 
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Speciaal Verzameling Schepen 
inclusief prachtig voordruk-album 
De Speciaal Verzameling 
Schepen... 
U heeft nu de mogelijkheid de schitterende 
postzegelvcrzameling Schepen te bemachti
gen. Een prachtige moticfverzameling. 
Want nergens wordt de schoonheid van 
schepen en de heroïek van de scheepvaart 
wellicht zo treffend uitgebeeld als op 
kostbare postzegels. 

Uiterst laag geprijsd... van ƒ 3 2 5 -
nu voor slechts ƒ 99,-
De prijs van de Speciaal Verzameling Schepen 
IS uiterst laag... u betaalt voor de gehele 
complete verzameling nu slechts ƒ 99,-. 
De totale catalogusprijs van de verzameling 
is ƒ 325,-. 
U ontvangt een korting van ƒ 226,-! Dus 
bijna 70% korting... Bovendien ontvangt u 
het speciale luxe Voordruk-album gratis! 

Alleen waardevolle complete 
series 
De Speciaal Verzameling Schepen bevat al
leen kostbare complete series... dus in
clusief de dure hoogste waarden van een 
serie. 
U ontvangt niet alleen moderne series, 
maar ook schaarse oude complete series... 
In totaal bestaat de Speciaal Verzameling 
Schepen uit meer dan 30 complete series en 
blokken! De verzameling koopt u nu voor 
slechts 30% van de cataloguswaarde. 
U kunt nu in het bezit komen van deze 
schitterende verzameling, welke over enige 
tijd wellicht een veelgevraagde historische 
rariteit is! 

Exclusieve genummerde 
verzameling 
De verzameling verschijnt in een heel beperkte, strikt gelimiteerde oplage van 
500 verzamelingen. Elke verzameling is voorzien van een uniek nummer en is 
geparafeerd. Door deze strikt gelimiteerde oplage is de exclusiviteit van deze 
verzameling gewaarborgd. 

Speciaal Voordruk-album t.w.v. ƒ 75,-... geheel gratis 
U krijgt gratis een prachtig Voordruk-album bijgeleverd. In dit album vin
den alle series hun plaats. Alle zegels zijn afzonderlijk afgebeeld, beschreven 
en toegelicht. Daarnaast krijgt u uitgebreide documentatie over de ge
schiedenis van het schip en de scheepvaart. Met dit speciale album krijgen uw 
kostbare series een waardige plaats. 

Op zicht thuis gestuurd 
U krijgt de Speciaal Verzameling Schepen op zicht thuis gestuurd. Dat houdt 
dus in dat wanneer u onverhoopt niet tevreden bent met de verzameling, u 
deze binnen 7 dagen kunt terug sturen. Da's extra zekerheid! Bestel de ver
zameling vandaag nog, voordat de grote vraag losbarst! Want deze verzame
ling Schepen bezit alle kenmerken van een goede verzameling: exclusiviteit 
door een heel beperkte uitgifte, schaarse waardevolle complete series en blok
ken, uitgebreide documentatie en een speciaal album. De Speciaal Verzameling 
Schepen is een begerenswaardig bezit om van te genieten en een schitterende 
collectie dat nog generaties in uw familie zal blijven. 
Reageer zo snel mogelijk... tenslotte is er maar een beperkt aantal ver
zamelingen én wanneer de verzameling is uitverkocht komt u niet meer in 
aanmerkmg! 

U kunt ook gespreid over 3 maanden betalen 
De verzameling kunt u in drie delen betalen. De prijs van de verzameling is 
ƒ 99,—h ƒ 7,- porto- .+ verpakkingskosten. Totaal ƒ 106,- + ƒ 4 , - admi
nistratiekosten. U betaalt dan 3 keer ƒ 36,65. 
Vul op uw bestelbon in dat u in 3 maanden wilt betalen. 

De verzameling Schepen is volledig gegarandeerd. 

U kunt uw verzameling ook aflialen: 

Edel Collecties, Spuistraat 24, 3752 AJ Bunschoten 

Telefonisch bestellen: 03499-82353 

Eengrote, indrukwekkende 
verzameling met alleen 
waardevolle complete series 
(dus inclusief de hoge, dure 
waarden!) 

Speciale voordruk-hladen met 
slechts één serie postzegels per 
pagina! 

• Alle zegels zijn uitvoerig 
beschreven. 

• Hoogwaardige, zeer zware 
houtvrije alhumhladen. 
Van dusdanige hoge kwaliteit 
dat de bladen niet zullen 
vergelen. 

• Speciale alhumhand. 

• Totale cataloguswaarde van de 
verzameling is f 325,-. 

• Winkelwaarde van het album 
is f 75,-

• Totaal f 400,-
• U betaalt slechts 30% van de 

cataloguswaarde! 

• Éénmalige prijs nu slechts 
f 99,- + f 7,-porto- en 
verpakkingskosten 

U wordt op de hoogte gehouden van de nieuwe uitgiften 
Als u de verzameling behoudt wordt u geheel vrijblijvend op de hoogte 
gehouden van de nieuwe uitgiften op de Speciaal Verzameling Schepen. Op 
deze aanvullingen kunt u een zelfde hoge 70% korting op de catalogusprijs 
verwachten. 
Van elke nieuwe aanvulling ontvangt u geheel vrijblijvend bericht. U kunt 
dan zelf beslissen of u uw verzameling wel of niet wilt aanvullen. Aarzel niet, 
stuur vandaag de bon nog op. 
Levering zo lang de voorraad strekt! 

Stuur u w bestelbon zo snel mogelijk in een 
envelop zonder postzegel aan: 
EDELCOLLECTIES, Antwoordnr. 1616 

3< 3740 WG Bunschoten 

Bestelbon pgws 
Ja, ik bestel de Speciaal Verzameling Schepen 

cataloguswaarde ƒ 325,- nu voor ƒ 99,-
+ ƒ 7,- portokosten. 

Ik ontvang het Voordruk-album t.w.v. ƒ 75,- gratis. 
Ik betaal binnen 10 dagen na ontvangst. Als ik niet tevreden 
t>en, stuur ik de verzameling binnen 7 dagen terug. 
S.v.p. aankruisen D ik betaal in één keer 

D ik betaal gespreid over 3 maanden (ƒ 36,65) 

Naam: heer/mevr. 

Adres:. 

Postcode/plaats: 

Tel.nr. (voor controle op bezorging):. 

Handtekening: 
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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 1991. 
MISSIE KILOWAAR -RECHTSTREEKS VAN DE MISSIE 
iets interessant buitenland is altijd mogelijk 
AFRIKA 1A- div. landen -grootform. - Motief en H.W. 
AUSTRALIË AU-M - 50% GF- nieuw 1990 
BELGIË BE-M goede sortering met grootform. interessant 
BUND BU-M veel grootform. - Berlijn niet uitgezocht + H. W. 
BRITSE GEMENEBEST lAzeldzaam mooie Mo veel groot + H.W. 
DENEMARKEN DE-M met boekjeszegels-grootformaat en H.W. '90 
DUITSLAND DU-1 abnormaal veel grootformaat (40%) toeslag en 
hoge waarden 
ENGELAND EN-M veel grootformaat-H.W. en nieuw 1990 
FINLAND SF-M met boekjes zegels -f- grootform. 
LUXEMBURG LU-M veel grootfor. Toeslag -i- H.W. nieuw 1990 
MOTIEF IA-uitsluitend motief- bloemen, dieren e.d. + H.W. 

1KIL0 
8 5 , -
50,— 
6 5 , -
42,50 
92,50 
50,— 

9 5 , -
3 5 , -
45,— 
85,00 

1 2 5 , -

5 KILO 

225,— 
300,— 
1 5 0 , -
4 3 5 , -
225,— 

1 1 0 , -
200,— 
400,— 
5 9 5 , -

NEDERLAND 1A veel grootformaat en hogere waarden 
NOORWEGEN NO-M nieuwe sortering 1990 - met Hogere Waarden 
SCANDINAVIË 1 goede sortering met grootform en Hogere W. 
SCANDINAVIË 1A pracht sortering - veel groot-HW -H nieuw '90 
TANZANIA lAzeerveel dieren zegels-veel groot-)-H.W. 
TAIWAN (formosa) met veel grootformaat en hogere waarden 
U.S.A. AM-A-veel grootformaat samendrukzegels 
WERELD WE-M veel grootform. zeer interessant -i- Hogere W. 
WEST EUROPA IA pracht kilo 1990 -veel grootform. + H.W. 
ZUID AFRIKA ZA-M veel grootform. en hogere waarden 
ZWEDEN SU-M het nieuwste + H.W. compl. series-nieuw 1990 
ZWEDEN RABAT SU-R de nieuwste 1990 - veel compl. series motief 
ZWITSERLAND CH-M met grootformaat + toeslag -i- H. W. 
ZWITSERLAND-CH-HW uitsluitend hogere waarden -gelegenheid - dierenriem - post - e.d. 
- zeer hoge cataloguswaarde - 'A kilo 69,50 - kilo 265,— 

69,50 
47,50 
6 5 , -
95,— 
9 5 , -
9 5 , -
3 5 , -
47,50 
85,— 
5 0 , -
65,— 
60,— 
5 0 , -

310, 
210, 
300, 
425, 
425, 
425, 
145, 
210, 
375, 
225, 
225, 
185, 
225, 

LEUCHTTURM INSTEEKBOEKEN - NU .... STUNTPRIJZEN 

-v 
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 * 

REUZEN STOCKBOEK - 64 WITTE bladzijden 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 40,— 
U betaal bij afname van: 
1 X f 29,— 5 X ƒ 25,75 
3 X ƒ27,50 10 X ƒ 23,50 
REUZEN STOCKBOEK - 64 BUDZIJDEN ZWART 
GEWATTEERD - LEUCHTTURM PRIJS ƒ 55,50 
U betaal bij afname van: 
1 X / 45,50 5 X ƒ 41,25 
3 X ƒ43,50 I O x / 3 8 , — 

Alleen de boeken met witte bladzijden zijn leverbaar 
m e t en z o n d a r n i i ddansc f ie id ing - m o t m i d -
d * n s c h « l 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 f 10,75 
3 X ƒ 10,— 

- 16 WITTE bIz. 

5 X f 9,50 
10 X ƒ 9,— 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 32 WITTE bIz. 
LEUCHTTURM PRIJS f 20,— 
U betaal bij afname van: 
1 X ƒ 15,75 5 X ƒ 14,— 
3 X ƒ 14,75 10 X ƒ 13,— 

5% athaalkorllng op Stockboeken - per postordertjetallng 
binnen 10 dagen na ontvangst door bijgesloten ac
ceptgirokaart - geen twstelllngen onder ƒ 45,-: bij t>e-
stellingen onder ƒ 150,- half porto - boven ƒ 150,- porto vrij. 

boeken hebben het grote formaat 
gebonden dus altijd vlakliggend * 

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

K L E M S T R O K E N P E R K ILO - 1ste klas mater i 
aal - geen afval - doorz icht ige of zwar te 
achtergrond - 1/4 ƒ 22 ,50 - ki lo ƒ 79,50 
NU O O K - Blok assor t ie 

COMPLETE MOTIEF COLLECTIES 
ALLE SERIES ZIJN VERSCHILLEND- EN COMPLEET 
Aantal senes 

40 Auto's ƒ 65,— 
110 Bloemen f 150,— 
25 Bloemen ƒ 27,50 

185 Dieren ƒ 205,— 
20 Fietsen ƒ 35,— 
50 Kat en Hond ƒ 85, 
65 Lucfitvaart ƒ 105,— 

Bestel l ingen van Mot ief 

Aantal senes Aantat senes 
110 Olympiade ƒ165,— 55 Vissen e.d ƒ 85,— 
30 Paarden ƒ 45,— 45 Sport ƒ 40,— 
41 Padvinderij ....ƒ 75,— 60 Vlinders e.d. ƒ 85,— 
48SctTepen ƒ 85,— 50 Voetbal ƒ 65,— 

166 Schilderijen ...ƒ 200,— 80 Vogels ƒ 150,— 
80Schilderi jen... /115,— 40Vogels ƒ 65,— 
66 Spoon/vegen../ 135,— 

boven de 250 gu lden 1 0 % kort ing en portovr i j . 

10 tot 35% korting 
op albums - insteekboeken - catalogi en alle munt
en postzegeltoebehoren o.a. ƒ 50,— kor t ing 

Stanley Gibbons wereldcatalogus 1991, 3 delen 
compleet in cassette van ƒ 222,50 voor ƒ 1 7 2 , 5 0 . 

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

AUSTRALIË-zeer veel grootformaat + nieuw 
U.S.A. veel grootformaat-zeer interessant 
WERELD 'KLOSTER SIEGEL' de betere kilowaar 
ZWITSERLAND 'CARITAS HELVETIA' de betere 

9 KILO 
285,— 
247,50 
355,— 
265,— 

25 KILO 
750,— 
625,— 
900,— 
725,— 

5% AFHAALKORTING OP KILOWAAR 
100°/o G R O O T F O R M A A T Z E G E L S 

100 
AUSTRALIË AU-A grote en nieuwe sortering 1990 prachtig 
BELGIË BE-A moderne sortering met hoge waarden 
BUND BU-B alleen toeslag met Berlijn + H.W. + nieuw 1990 
BR. COMMONWEALTH BR. A pracht sortering met Hogere Waarden 
CANADA 3A- enorme gr. sort. - niet nieuw maar fantastisch mooi 
DENEMARKEN 3A-dun papier-prachtsort. veel H.Waarden 
DENEMARKEN DE-B-dubbel papier-nieuwe uitgaven1990 
DUITSLAND 3A - zeldzame sort, met Toeslag en H.Waarden 
ENGELAND EN-A met de nieuwe uitgaven 1990 - geen l(erst 
FAROER - FO-A goede sortering + Hogere Waarden 
FINLAND 3A-de nieuwste sortering met Hoge Waarden 
GRIEKENLAND GR-A grote en prachtige sortering 
GRIEKENLAND 3Agroteen prachtige sort. + veel Hogere W. 
IERLAND lE-A - mooie en moderne sortering met 1990 
INDONESIA 3A - pracht sortering met enorm veel de hoogste 
waarde van de serie 
KANAAL EILANDEN KE-A mooie moderne sortering + nieuw 1990 
KANAAL EILANDEN KE-B pracht sort. + nieuw 1990 + Aldemey 
LUXEMBURG LU-A grote moderne sortering - met nieuw 1990 
UIXEMBUR6 UI-B pracht sortering 1990 - toeslag -i- veel H.W. 
NIEUW ZEELAND 3A - pracht sortering (geen Vogels) met Hoge W. 
NOORWEGEN NO-A nieuwste sortering 1990 - met Hogere Waarden 
NOORWEGEN NO-B pracht sortering + Hogere Waarden 
OOSTENRIJK 3-A-pracht sortering + Hoge Waarden 
SCANDINAVIË SK-A enorme sortering - alle landen -i- H.W. 
TANZANIA TA-A veel dierenzegels met hoge waarden 
U.S.A. 3A - pracht sortering met H.Waarden Luchtpost 
WERELD WE-Aenorme grote sortering -i- H.W. en nieuw 1990 
WEST EUROPA WE-A fantastisch mooie sortering -i- nieuw 1990 
WEST EUROPA WE-B grote sortering veel landen -i- Hogere Waarden 
IJSLAND 3 hyper modern en oudere sortering -t- Hogere W. 
IJSLAND 3A enorme en nieuwe sort. 1990 -i- veel Hogere Waarden 
ZWEDEN 3A - nieuwe sortering met veel Hoge waarden 
ZWITSERLAND CH-A grote sortering met de nieuwste uitg. 1990 
ZWITSERLAND CH-B alleen Juventute/Patria met H. Waarden 
ZWITSERLAND 3A - pracht sortering 1990 - met Pro Juventute 
/Patria met Hogere waarden 

gram 
9 , -

19,50 
5 0 , -
23,50 
18,50 
17,50 
12,50 
22,50 
9 , -

1 2 5 , -
1 5 , -
22,50 
3 0 , -
1 9 , -

2 1 , -
18,50 
31,50 
22,50 
3 9 , -

37,50 
2 0 , -
17,50 
47,50 
2 3 , -
2 5 , -
1 5 , -
19,50 
22,50 
1 5 , -
52,50 
66,50 
19,50 
1 1 , -
39,50 

V, KILO 
22,50 
42,50 

125, -
53,50 
4 5 , -
37,50 
26,50 
52,50 
22,50 

300 , -
31,50 
5 5 , -
6 5 , -
47,50 

47,50 
4 0 , -
72,50 
5 5 , -
84,50 

79,50 
47,50 
3 5 , -

107,50 
5 5 , -
57,50 
31,50 
44,75 
52,50 
31,50 

130,-
160,-
42,50 
27,50 
8 5 , -

1KIL0 
7 5 , -

160,-
450 , -
195 , -
165 , -
135 , -
9 5 , -

195 , -
8 0 , -
—,— 

115 , -
200 , -
255 , -
165 , -

165 , -
145, -
275 , -
200 , -
325 , -
305 , -
180,-
125 , -
415 , -
205 , -
210 , -
115 , -
165 , -
185 , -
115 , -
485 , -
625 , -
160 , -

9 5 , -
325 , -

24,50 5 5 , - 2 1 0 , -

BREDENHOF-POSIZEGEUMPORT Bovenstraat 286-A - ROTTERDAM-USSELMONDE 
Tel. (010) 4826725 - Giro 5834 - Op maandag gesloten -
Verder iedere dag geopend van 9 tot 6 uur, zaterdags van 9 tot 5 uur 
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700 F. Stilleven met sinaasappels. 
17-7-'91. Beeldhouwwerken op de 
Markiezeneilanden. 
56,102,110 F. Resp. 'Tuava', 'Te 
Hina 0 Motu Haka', 'Kooka'. 

EL SALVADOR 
29-5-'91. Kikvorsachtigen. 
0.25,0.70,1.-, 1.50 C. Resp. Smilis-
ca baudinii, Eleutherodactylus rugu-
losus, Plectrohyla guatemalensis, 
Agalychnis moreletii. 
21-6-'91. SOS-kinderdorpen. 
0.20,0.90 C. Resp. landkaart met 
SOS en vlag, volwassen hand neemt 
kind bij de hand; kinderdorp met spe
lende kinderen; beide zegels met em
bleem. 

SENEGAL 
29-3-'91. Vijfennegentigste sterfdag 
van Alfred Nobel (1833-1896). 
145,180 F. Resp. portreten hand
druk, overhandigen van prijs. 
24-4-'91. Nationale parken. 
5,10,180,155 F. 
30-5-'91. Flora 1991. 
90,100,125,145 F. 
31-5-'90. SOS-kinderdorp Louga. 
5,500 F. Handen en parasol bescher
men kinderen. 
7-6-'91. Clément Ader. 
145,180,615 F.; blok van de drie 
waarden. 

SIERRA LEONE 
8-4-'91. Schilderijen van Peter Paul 
Rubens (1577-1640). 
10,80,100,175 Le; blok van 400 Le. 
Resp. de vlucht van St. Barbara, de 
weg naar de Calvarieberg (Golgotha), 
St. Gregorius met St. Domotilla, St. 
Maurus en St. Papianus, ander detail 
van voorgaande afbeelding; het laatste 
oordeel. 
3-6-'91. Vissen. 
20,30,100,300 Le; blok van 400 Le. 
Resp. Epiplatys dageti, Aphyosemion 
petersi, Pantodon bucholzi, Tetra-
odon lineatus; Synodontis robbia-
nus. 
Juli '91. Koningin Elizabeth 65 jaar 
(zie Antigua). 
10,30, 200,250 Le; blok van 400 Le. 
Juli '91. Tiende verjaardag prinselijk 
paar van Wales (zie Antigua). 
20,80,100,300 Le; blok van 400 Le. 

SI . CHRISTOFFEL 
8-5-'91. Flora. 
10,40,60 c , $ 2.-. Resp. Catharan-
thus roseus, Nerium oleander, Catha-
ranthus roseus, Nerium oleander. 
13-5-'91. Volkstelling 1991. 

15 c , $ 2.40. Embleem (huis met ge
zin van vijf personen). 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
Afbeelding melding 5/386. 
24-6-'91. Uitgiftedatum en aanvulling 
melding 6/459 'honderdste verjaardag 
van de muziekvereniging' ('de la 
Lyre'): blazers, trommelaars, mu-
zieknoten. 
15-7-'91. Uitgiftedatum melding 6/459 
'serie toerisme, Savoyard'. 
5-8-'91. 'Traversée a la rame ('over
steek met roeispaan') St. Pierre-Terre-
Neuve'. 
2.50 F. 
19-8-'91. 'Sports basques'. 
5.-F. 

ST. VINCENT 
13-5-'91. 'Columbus'-omnibusserie 
(zie Antigua); 'ruimtevaartreizen van 
vandaag en morgen'. 
5,72 c , $ 2.-, 4.-. Resp. Sänger 2, 
ruimtestation Freedom, 'Hubble'-tele-
scoop (1990), 'zeil'-schip naar Mars. 
Blok van $ 6.-. 'Island hopping'-schip 
ult de vijftiende eeuw. 
Juli '91. Koningin Elizabeth 65 jaar 
(zie Antigua). 
5,60 c., $2 . - , 4.-; blok van $5.- . 
Juli '91. Tiende trouwdag prinselijk 
paar van Wales (zie Antigua). 
20,25 c., $ 1 . - , 5.-; blok van $5.- . 

ST. VINCENT/GRENADINEN 
10-6-'91. Vincent van Gogh; schilde
rijen. 
5,10,15 c., $5. - ; blok van $5.- . 
Resp. 'gezicht op Aries met irissen op 
de voorgrond', 'gezicht op Saintes-
Maries', 'oude vrouw uit ArIes', 'stille
ven'. 
Juli '91. Koningin Elizabeth 65 jaar 
(zie Antigua). 
15,40 c., $ 2 - , 4.-; blok van $5.- . 
Juli '91. Tiende trouwdag prinselijk 
paar van Wales (zie Antigua). 
10,50 c., $ 1 . - , 5.-; blok van $5.- . 

SURINAME 
15-5-'91. Monumenten in Suriname. 
35,60,75,105,200 c. Resp. opslag
gebouw voor de scheepvaartcompag
nie, luxe woonhuis, luxe woning nu in 
gebruik bij de arbeidsinspectie, op
zichterswoning op plantage, kleine 
woningen. 

TONGA 
4-7-'90. Vijfentwintigste verjaardag 
van het regentschap van koning Tau-
fa'ahau Tupou IV. 
32,42, 57 s., $ 2.50. De koning, 

MINT-PIERREft:MKpELON Rf 

schip 'OIovaha', boortoren, polsstok
hoogspringer. 

TRANSKEI 
20-6-'91. Bedreigde vogels. 
25,40,50,60 c. Resp. Balearica re-
gulorum, Gyps coprotheres, Grus ca-
runculata. Neophron percnopterus. 
20-6-'91. Miniatuurvelletje met ver
koopprijs van 1.50 R. (bestemd voor 
de promotie van nationale en internati
onale postzegeltentoonstelllngen); af
beelding van 60 c. 'bedreigde vogels'. 

TUNESIË 
8-5-'91. Rode Kruis; bescherming 
oorlogsslachtoffers; toeslagzegel. 
180 + 10 m. Symbolische voorstel
ling. 

TURKS EN CAICOSEILANDEN 
15-4-'91. 'Columbus'-omnibusserie 
(zie Antigua); 'Poolreizen in vroeger 
tijd', 
5,10,75 c., $1.25. Resp. Henry 
Hudson (1611), Roald Amundsen 
(1926), Robert Scott (1911), Lincoln 
Ellsworth (1935). 
Blok van $2.- . Schip Nina. 
13-5-'91. Vlinders. 
25,50,65 c., $ 1 . - ; blok van $2.- . 
Resp. Historis osius, Anartia jatro-
phae, Siproeta stelenes, Ascia mo-
nuste; Pseudolycaena marsyas. 
3-6-'91. Uitgestorven dieren (afbeel
dingen van fossielen). 
5,15 c., $ 1 . - , 1.50; blok van $2.- . 
Resp. Protohydrochoerus, Prothylacy-
nus, Thoatherium, Toxodon; Meso-
saurus. 
24-6-'91. Paddestoelen. 
10,35,50c.,$1.25;blokvan$2.- . 
Resp. Pluteus chrysophlebius, Colly-
bia subpruinosa, Marasmius atroru-
bens, Boletellus cubensis; Gerronema 
citrinum. 
Jul! ' 91 . Koningin Elizabeth 65 jaar 
(zie Antigua). 
25,35,65,80 c.; blok van $2.- . 
Jul! '91 . Tiende verjaardag prinselijk 
paar van Wales (zie Antigua). 
10,45,50c. ,$1.- ;b lokvan$2.- . 

TUVALU 
Aanvulling melding 2/157 'schelpen': 
wetenschappelijke namen resp. Murex 
ramosus, Conus marmoreus, Trochus 
nllotlcus, Cypraea mappa. 
31-5-'91. Met uitsterven bedreigd on-
dery,'aterleven. 
40, 50,60 c , $ 1.50. Resp. Chelonia 
mydas, Megaptera novaeangliae, Eret-
mochelys imbricata, Physeter macro-
phalus. 

IN^FAT VAN U A / ^ i X»^', n^' 

CORREOS DE EL bALVADOR 

(GRENADINES OF JT HNCENT 
$ 5 -

: . 
«k.» 

VENPA < 

L ..-"\ mmm m • 
|«|ii, t.>; k: i,lJJ^' wt 

Binao"»a NVfcWONS 1 R34 m . , 
«> «t * M » 

iaeutherod«i,tyl«ii ruguïosuB 

URUGUAY 
10-7-'90. Honderdste verjaardag van 
het verdrag van Montevideo. 
Blok met viermaal 60 P. Portretten van 
resp. Gonzalo Ramirez, lldefonso Gar
cia, monument ter gelegenheid van de 
vijftigste verjaardag van het verdrag 
(over twee zegels), staatsvlaggen. 
17-7-'90. Frankeerzegels. 
30 P. Tweemaal. Portretten van resp. 
de nationale held Lavalleja, generaal 
Rivera. 

VENDA 
Afbeelding melding 6/459. 
6-6-'91. Miniatuurvelletje met ver
koopprijs van 1.50 R. (bestemd voor 
de promotie van nationale en internati
onale postzegeltentoonstellingen); af
beelding van 60 c. 'uitvindingen'. 
29-8-'91. Toerisme. 
25,40,50,60 c. Resp. 'Venda Sun'-
hotelcomplex in Thohoyandou, 'Mphe-
phu'-vakantieoord bij de 'Sondedza'-
warmwaterbron, 'Sagole Spa'-warm-
waterbron,'Luphephe-Nwanedi'-oord 
(nationaal park). 

VERENIGDE NATIES 
Afbeelding melding 6/459. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
22-2-'91. Staatswapen. 
29 c. Wapen. 
1-3-'91. Tweehonderdste verjaardag 
van de staat Vermont. 
29 c. Landschap. 
11-3-'91. Frankeerzegels; fauna. 
19 c. Hert. 

WALLIS & FUTUNA 
24-5-'91. Sport; tennis (Roland Gar
ros). 
250 F. Vijf tennissers in kleding door 
de jaren heen. 
24-6-'91. 'ULM op Wallis & Futuna'. 
85 F. 'Trapvliegtuig' boven de eilan
den. 
8-7-'91. Schilder Renoir (1841-1919). 
400 F. Portret van Jean. 

ZIMBABWE 
17-7-'91. Wilde eetbare vruchten. 
20,39,51,60,65, 77 c. Resp. 
Azanza garckeana, Sclerocarya caf-
fra, Parinari curatellifolia, Syzygium 
cordatum, Friesodielsia obovata, 
Uapaca kirkiana. 

ZUIDAFRIKA 
30-5-'91. Miniatuurvelletje met ver
koopprijsvan 1.50 R. (bestemd voor 
de promotie van nationale en internati
onale postzegeltentoonstellingen); af
beelding van melding 6/459 'dertig 
jaar technologische ontwikkeling' (ze
gel van 60 c ) . 
15-8-'91. Honderdste verjaardag van 
de staatsregistratie: verpleging. 
60 c. Pagina (uittreksel) uit de wet 
staatsregistratie-verpleging, 1891; op
schrift pagina 'eerste registratie ter 
wereld van verloskundigen en ver
pleegsters, 1891'. 

*: Gebruikte afkortingen: 
CEPT Conférence Européenne des 

Administrations des Postes 
et des Telecommunications 

ESA European Space Agency 
UIT Union Internationale des Te

lecommunications 
UPAE Union Postal de las Ameri

cas y Esparia (PUAS) 
UNDP United Nations Development 

Programme 
WWF World Wildlife Fund (World 

Wide Fund for Nature) 
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Postzegel en munthandel 

cJÏÏ. JSuijpen 
Burg Mooijstraat 32A 
1901 ET Castricum 
Tel 0251852793 

Giro 3360508 

Ons assortment omvat 

Postzegels van Nederland (zie prijslijsten) en 
Overzeese Rijksdelen, verder Europa, Wereld en 
zeer veel motief, waarin wij echt gespecialiseerd 
zijn 
Postfris (ongebruikt) maar ook zeer veel gebruikt, 
senes en/of losse nummers Prijsindicatie NLG 
0,15 tot NLG 0,20 per Yvert franc 

_ Enige duizenden post en postwaardestukken, 
FDC's en maximumkaarten, op land of motief 
gerangschikt 

_ Meer dan 1000 collecties, restanten, partijen enz in 
albums, stockboeken en kaarten vanaf NLG 3,_ 

_ Tientallen soorten kilowaar en honderden soorten 
pakketten en samenstellingen Vraagt prijslijst 

_ Munten en bankbiljetten van Nederland, wereld 
_ Oude ansichtkaarten, ook inkoop 

Een bezoek aan onze winkel is om vele redenen meer dan de 
moeite waard' 's Maandags gesloten. 

Wij staan op de volgende beurzen ■ 
I sept : Veilinghal, Bestevaerstraat 75, Alkmaar. 
27 t/m 29 sept. : Enschede Post 91 

Pahtmos Hal, Westerval, Enschede. 
I I t/m 13 okt : Dag v. d Postzegel 9 1 , Amsterdam 

Gebouw Nederland, Delflandlaan 4 
19 okt. . Rijnhal Olympus 1, Arnhem 
16 nov. . Verzamelaarsjaarmarkt, 

Jaarbeurs, Utrecht 

ienHorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

KIENHORST 
koopt ALLES 

Wij hebben zelfs 
interesse in zaken 

die andere 
handelaren 

niet willen kopen. 
Wij kopen ook 

handelsvoorraden. 
Dus neem even 

contact met ons op! 

Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541015879/ 

11190 
Fax 0541020302 

Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076215912 
Fax 076200105 

Noorder
stationstr aat21 
9716 AN Groningen 
Tel. 050
Fax 050 

714412 
710772 

Speciaal gezocht: 
telefoonkaarten! 

ienhorsCl 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

BLADFORMAAT 235 x 280 mm 

No. 7121 1x252 

!ï_ 

No. 7122 21127 mm No. 7123 3 x 8 2 mm No 7124 4 x 6 0 mm 

33X(n 

No.7125 5 x 4 l m m No.712« ( > 3 9 m m No.7127 7x33inm No.7121 Sx29mm 

; ' *— 

• • • .r 

No 7131 l x 48mm 
1X 201 mm 

No.7132 2x 39 mm 
1 X I M mm 

No.tl33 3x 39 mm 
1 x 127 mm 

Ringband 
Cassette 
Pn|s per pakje van 10 bladen 
Pnjs per blad los 

no 7120 
no 7129 

ƒ29,50 
ƒ23.50 
ƒ " , -
ƒ 1,90 Pn|swi|zigingen voorbehouden 

Band + kassette samen min ƒ 5, -

Schwäblsche Albumfabrik 
7445 BempfUngen BRD 

LAAT UW VAKHANDELAAR HET TONEN OF SCHRIJF OF BEL 

NAAR SAFE IMPORTEUR J. V. MASTRIGT 
BOTERSLOOT 18-20, 3011 HG ROTTERDAM 
TEL. 010-4143580, FAX 010-4149499 



548 / Philatelie juh/augustus 1991 

Filabyrint: zoek acht landen 
om het woord te vinden 
Lezers met gevoel voor getal
len hadden al snel door waar 
de oplossing van onze vorige 
puzzel moest worden gezocht 
in de waarden die op de vier 
afgebeelde zegels stonden 
vermeld Die vier waarden 
2,17,32 en 47  vormden een 
klimmende reeks waarbij het 
onderlinge verschil steeds 15 
bedroeg Om de 'logische 
nummer vijf'te vinden moest 
bij het getal op de laatste zegel 
('47') dus nog eens 15 worden 
opgeteld met als resultaat het 
getal 62 
Er IS maar een Nederlandse 
zegel met een nominale 
waarde van 62 cent, namelijk 
NVPHnummer631 (koningin 
Juliana en profil, oudroze) 
Veel lezers stuurden deze op
lossing in In ons september
nummer delen we mee wie 
er in de prijzen vielen 

De dne prijzen van onze puz
zel in het meinummer gingen 
naar de volgende lezers 

IG 7s 500 
LIRA 2AB 

^mmm 
Lindner Talbum: 
Th Rape 
Gruttoweide 36 
6708 BJ Wageningen 

Dave Luxealbum: 
P J van Es 
Twijnstraat 54 
3511 ZM Utrecht 

Jaarcollectie PTT Post: 
S C L J Annyas 
Van Houtenlaan 84 
9722 GV Groningen 

De prijzen worden over enige 
tijd aan de winnaars toegezon
den 

De nieuwe opgave is met zo 
heel moeilijk Afgebeeld zijn 
acht fragmenten van postze
gels zeven Europese en een 
Aziatische Aan u de taak te 
achterhalen om welke landen 
het gaat Als u de beginletters 
van deze landen in een be
paalde volgorde zet krijgt u 
een woord van acht letters, na

Dit zi jn de prachtige pri jzen die u met uw goede oploss ing kunt verdienen: 

Een LINDNER T album 
ter beschikking 
gesteld door 
Lindner Falzlos 
GmbH Neder
land in Venio 

Een DAVO Luxe album 
ter beschikking 
gesteld door 
uitgeverij 
DAVO in 
Deventer 

Een complete P 
jaarcollectie 
ter t>eschikking 
gesteld door 
PTT Post 
in Den Haag [M 

melijk de naam van een be
kende Nederlandse instelling 
die in de afgelopen tijd nogal 
wat kritiek van filatelisten te 
verwerken kreeg 
Schrijf de naam van die instel
ling op een bnefje en zend dat 
in een filatelistisch gefran
keerde* envelop aan 

Redactie Philatelie 
Puzzel 917/8 
Lis 20 
1273 CD Huizen 

Uw inzending moet uiterlijk op 
1 september a.s. bij ons bin
nen zijn 
Met deze puzzel zijn ovengens 
met dne, maar werprijzen te 
winnen Ons rijtje sponsors is 
namelijk uitgebreid met de 
firma Boekenland Literatuur
veilingen wtGouóa Elke 
maand stelt Boekenland een 
filatelistische literatuurprijs ter 
beschikking 

* van het begrip ft/afe//sf;scAj ge
frankeerd z\\r\ de volgende brieven 
uitgezonderd over of onderge
frankeerde enveloppen, envelop
pen die gefrankeerd zijn met on
geldige of buitenlandse zegels, en
veloppen met zegels die al eerder 
zijn gebruikt, enveloppen met uit
sluitend Beatrix en/of Crouwel
zegels, 'gewone' bnefkaarten 

Een fllatelistlsche literatuurprijs 
ter beschikking 
gesteld door 
Boei(eniand 
LIteratuurveiiIng/ 
in Gouda 

Capella is al volgeboekt... 
maar in acht andere Nederlandse plaatsen is nog plaats voor u 

op de daar te houden 

Studiedagen voor Traditionele Filatelie en Postgeschiedenis 

Dat wil zeggen als u snel bent' Alle noodzakelijke gegevens vindt 
u op de Bondspagina's, elders in dit nummer 

P O S T Z E C E L H A N D E L H O O G V L I E T 
T E L . 0  I 0  4 1 6 0 1 5 0 

Al 25 jaar verzorgen wij uw abonnementen op landen en/of motieven 
Ook uw mancolijsten zijn bij ons in vertrouwde handen 

Natuurlijk leveren wij ook alle vertrouwde merken 
op het gebied van filatelistische benodigdheden 

Wini<elcentrum Binnenban 99, 3191 CB Hoogvliet Rt. 
(Tussen Maxis en Albert Heijn) 

G R A T I S PR IJ SL IJ S T E N 
Van vrijwel elk land en veel motieven hebben wij gratis prijs
lijsten beschikbaar (zie voor een volledig overzicht 
Philatelie februan nummer biz 142) 
Sommige lijsten zijn zeer uitgebreid, andere minder, maar 
alles wat erop aangeboden wordt, hebben wij in voorraad en 
iS aantrekkelijk geprijsd Dat is makkelijk, zo kunt U ook 
thuis kopen uit onze uitgebreide voorraad 
Uiteraard bent U ook altijd welkom in onze moderne winkel 
waar U alle zegels zelf kunt bekijken 
Vraag vandaag nog een prijslijst van uw verzamelgebied 
aan bij 
Kloosterstraat 1921 — ^ 1 " ^ 1 1 
2021 VJ Haarlem ^ Q Q l D G G l Q 
tfilfifnnn n9.?97?irtfi ' ■ ^ i * ' ^  ^ » •  » ■ ^i»  ^ i ^ » ■»*« 

telefax 023272753 De leukste postzegelwinkel 

Levering van alle MOTIEFNIEUWTJES in 
abonnement 

U weet wel. 'OP MAAT GESNEDEN' 
Postzegelhandel P. NIEUWELINK 
W. Beckmanstraat 142, Postbus 349, 3760 AH Soest, Tel. 0215513706 

POSTZEGELHANDEL EUROFILATEUE 
te EINDHOVEN 

In en verkoop van kavels, partijen en losse zegels. 
Van mndvrd volgens afspraak. Zaterdags geopend 
10.0017.00 uur. Tel. 040465418, Grote Berg 93. 
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Schriftelijke veiling 'INVER' 
houdt 2 sept, haar 58e veiling. 
INVER, is er voor zowel de beginnende _ als de 

gevorderde verzamelaar, voor de grote _ als 
de kleine beurs! 

Ook dit keer een groot en gevarieerd aanbod: 
_ Uitgebreid Nederland en gebiedsdelen 
_ West-Europa 
_ Verenigd Europa 
_ Engelse koloniën, Australië etc. 

Naast onze klantgerichte service zijn uw voordelen: 
_ thuis uitzoeken 
_ geen veilingkosten 
_ geen opbod; vaste prijs 

Vraag nu de gratis catalogus aan! 

Voor inlichtingen: 

Postzegelveiling ' INVER' 
Griftstraat 14-3 
1079 ZB Amsterdam 
Telefoon/Fax: 020 - 6610289 

Ooic INKOOP VAN COLLECTIES EN PARTIJEN. 

P O S T Z E G E L B O E K J E S A U S T R A L I Ë 

B51A 1986 60c 
B52 
B52A 
B53 
B54 
B55 
B55A 
B56 
B56A 
B57 

1986 $1 
1986 $1 
1987 80c 
1987 $2 
1988 $370 
1988 $370 
1988 $3.90 
1988 $3.90 
1988 80c 

Eucalyptus 
Eucalyptus 
Cackatoo glans 
Cackatoo mat 
Alpenbloem 
wit Harrison pap. 
Alpenbloem 
wit Harnson pap 
Aboriginal 
Aboriginal 
getand 
ongetand 
Harnson pap 
CPL pap. 
Handcr. Harr. pap. 

B48 1982 60c Eucalyptus 2.20 B57a 1988 80c 
B49 1982 $1 Eucalyptus 7.70 B58 1988 $2 
B50 1985 $1 Cackatoo glans 7.70 B58a 1988 $2 
B50A 1985 $1 Cackatoo mat 7.70 B59 1989 $3,90 
B51 1986 80c Alpenbloem 5.50 B59a 1989 $3.90 

6.60 B59A 1989 $3.90 
5,50 B60 1989 $4.10 
8,80 B60A 1989 $4.10 

13.20 B60B 1989 $4.10 
13.20 B60C 1989 $4,10 
18,70 B60D 1989 $4,10 
26,40 B60D 1989 $4,10 
26.40 B61 1989 $3 
26.40 B61A 1990 $3 

8.35 B61B 1990 $3 

Herdrukken v a n n i e u w e z e g e l s treft u a a n in 
o n z e n i e u w e pri jsl i jst Aus t ra l ië dee l II ( vana f 1980) . Grat is o p a a n v r a a g . A a n b i e d i n g 
ge ld ig z o l a n g d e v o o r r a a d st rekt . W i j z i g i n g e n v o o r b e h o u d e n . V e r z e n d k o s t e n o n d e r 
ƒ 2 5 0 , ex t ra . 

P o s t z e g e l h a n d e l B o o m s t a m p s B.V. 
I GROTE MARKT 1 POSTBUS 1532 _ 8001 BM ZWOLLE 
i TEL. 038 . 213838 (FAX 038 226330) 
I POSTBANK 3931929 _ ABN BANK 598125604 

J KvK Zwolle 31537 

D e z e e n a n d e r e boek jes , b e n e v e n s v e l e 

Handcr. CPL pap. 
Handcr. Harr. pap. 
Handcr. CPL pap. 
Sport Harr, t l 41/2 
Spon CPL 1141/2 
Sport Harr. t131/2 
Fiets 
Fiets 1K herdr. 
Fiets 2K herdr. 
Fiets 3K herdr. 
Fiets 4K Anzac 
Fiets 4K Colon. C. 
Urban Envir 
Urb Env. I K herdr 
id. New Zealand 90 

6.00 
10,55 

8,25 
20,90 
20,90 
24,00 
17,60 
22,00 
17.60 
17,60 
25,30 
23,10 
13,20 
13,20 
13,20 

T e k o o p g e v r a a g d : Collectie HELE WERELD, ook munten, oude 
NED. ANSICHTKRTN, OUDE BRIEVEN. B i e d a a n : GROTE VOOR
RAAD NED. + OVERZEE (FDC)+ Buitenland o.a. ZWITS. LIECHT. 
Bund., VEEL MOTIEF o.a. DIEREN, SPORT, SCHEPEN, 
TREINEN, spec. BLOEMEN ONG. HELE WERELD. 

Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn 
055 - 213708 De GLOBE 

FRANKPOST B.V. Slangenburgweg 26 
3077 JL Rotterdam 
Tel. 010-4822282 

Wij zijn dagelijlis geopend van 10.00 tot 20.00 
W I J Z I J N MET V A C A N T I E T /M 31 A U G U S T U S 
Zie onze uitgebreide advertentie, in het septemberblad. 
Wij hebben weer vele nieuwe aanbiedingen. 

f9%V1'V VVÊirW^VMWH 

HS 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

P O S T B U S 17-6 
7 4 4 0 A D NIJVERDAL 
K A N T O O R A D R E S : 
JAN V A N GALENLAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
T E L E F O O N 05486-55855 
FAX nr. 05486-55088 

I 
i 
4 

'k%.aw>jhitMiw*.fc*-*j*-*A^t,jfe3b/ 

VEILING 56 
Zaterdag 21 september 1991. 
aanvang 13.00 uur, in „Ons Gebouw" Spoorstraat 35, te Nijverdal. 
Kijkdagen op vrijdag 20 september van 14.00 uur - 22.00 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur-12.30 uur, de koliekties en partijen zijn te bezichtigen tot 15.00 uur. 

In deze veiling heel veel bijzondere na la tenschappen , waar we deze 
veiling mee beginnen. 

Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 

I N Z E N D I N G E N worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 5 7 , te houden op 16 november 1 9 9 1 . 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over 
opbrengst van uw kollektie. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere koliekties. 

W. V. Leopardi, fllatelistisch makelaar en beëdigd taxateur 
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Thematisch 
panorama 

Samenstelling: 
D. Veenstra 
De Achtkant 6 
9285 VG Buitenpost 

Rechten kun ]e 
niet eten! 
Sinds hun oprichting hebben 
de Verenigde Naties niet al
leen over de gehele wereld 
aandacht geschonken aan de 
rechten van het kind, maar is 
deze aandacht ook vertaald in 
hulp. Bij het vastleggen van de 
Universele Rechten van de 
Mens in 1948 - onderwerp van 
een serie herdenkingsuitgiften 
- werd al gesteld dat kinderen 
bijzondere zorg en aandacht 
nodig hebben. Dit leidde tot de 
vaststelling van de Verklaring 
van de Rechten van het Kind 
(Declaration of the Rights of 
the Child). Een belangrijke tus
senstap was het uitroepen van 
1979 tot het Internationaal 
Jaar van het Kind. 
Sinds 30 september 1990 han
teren ongeveer tachtig landen 
een verder uitgewerkt verdrag 
(de Convention on the Rights 
of the Child) als raamwerk 
voor de rechten van kinderen. 
Maar rechten kun je niet eten. 
Honderd miljoen kinderen le
ven in grote steden op straat, 
ten prooi aan uitbuiting en al
lerlei vormen van geweld. 
Honderd miljoen kinderen zul
len nooit naar school gaan om 
daar een normale opleiding te 
krijgen. En als de situatie niet 
verandert zullen tussen nu en 
het jaar 2000 honderdvijftig 
miljoen kinderen vóór hun 
vijfde levensjaar sterven. En 
dat zijn nog maar een paar cij
fers. 
Op 14junijl. gaven de Ver
enigde Naties een serie van 
zes zégels uit die de aandacht 
vragen voor de Rechten van 
het Kind. Voor het eerst 
maakte men gebruik van kin
dertekeningen, gekozen uit de 
inzendingen van leeriingen 
van de Internationale Scholen 
in New York, Geneve en We
nen. Op drie zegels zijn echte 
kindertekeningen afgebeeld, 
tenwijl op de andere drie ze
gels het accent ligt op een 
meer grafische benadering. 
De betiteling 'kindertekening' 
gaat niet in alle gevallen op. 
De ontwerper van de zegel 
van 0.80 f., Ryuta Nakajima uit 
Japan, werd geboren in 1971 
en studeert inmiddels aan een 
Amerikaanse universiteit. De 
zegel springt er duidelijk uit. 

Nakajima's ontwerp is van een 
niveau waarvoor een professi
oneel artiest zich echt niet be
hoeft te schamen. 
Ook de Italiaanse PTT vond de 
Convention of the Rights of the 
CAJ/W belangrijk genoeg om er 
twee zegels aan te wijden. De 
tekst / diritti dell' infanzia ver
wijst naar de rechten van het 
kind. Op de zegel van 600 I. 
staat een bijna poëtisch plaatje 
van een meisje en jongetje 
met in de lucfit de zon, wolken, 
vogels en vlinders. Op de ze
gel van 750 I. zien we het 
hoofd van een man en een 
klein kind met een ballon. De 
ontwerpers willen met derge
lijke idyllische plaatjes kenne
lijk een beeld oproepen van 
het onbezorgde en be
schermde leven waarop kinde
ren recht hebben. De sfeer van 
de zegels staat in schril con
trast tot de gruwelijke moorden 
op Braziliaanse zwerfkinderen, 
zoals die onlangs in de media 
werden belicht! 

Ontwikkelingshulp 
In de praktijk 
De uitgifte Overseas Aid 
van Jersey (3 september a.s.) 
maakt het mogelijk de nogal 
negatieve strekking van de bij
drage 'Strijd in Afrika' in 'Phila
telie' van mei jl. (pagina 369) in 
positieve zin om te buigen. 
Hoewel de rampen die zich de 
afgelopen tijd op uiteenlo
pende plaatsen hebben voor
gedaan de hulpverleners voor 
een haast hopeloze taak stel
len, wordt er toch van alles aan 
gedaan. Een aantal Europese 

landen tracht al jaren het leed 
in de derde-wereldlanden te 
verzachten door ontwikke
lingshulp te verstrekken. Zo 
is op Jersey al sinds 1967 het 
Overseas Aid Commitee ac
tief. Sinds 1972 hebben al 
meer dan achthonderd bewo
ners van het eiland hun zomer
vakantie nuttig besteed door 
zich als vrijwilliger bij opbouw-
projecten overzee te laten in
schakelen. De PTT van Jersey 
vestigt door middel van de 
nieuwe serie de aandacht op 
dit praktische ontwikkelings
werk, dat in zes Afrikaanse 
landen wordt verricht. We zien 
een boorinstallatie voor de wa
tervoorziening in Ethiopië 
(15 p.), vrijwilligers uit Jersey 
die in Rwanda samen met de 
lokale bevolking een gebouw 
neerzetten (20 p.) en een op
leidingsproject dat in 1986 in 
een afgelegen gebied van Ke
nya, dicht bij de grens met Oe
ganda, is opgezet (26 p.). 
De hulp aan de Tanzanianen 
bij het bestrijden van lepra en 
oogziekten is te zien op de ze
gel van 31 p. Op de zegel van 
37 p. zien we een Tanzani-
aanse boer die leert hoe hij zijn 
land gemakkelijk kan bewer
ken door met ossen te ploe
gen. De zegel vao 44 p. illus
treert de medische hulpverie-
ning in Lesotho, waar al vele 
jaren strijd wordt gevoerd te
gen de polio. 

Voer voor 
specialisten 
Dankzij het vorig jaar versche
nen Handboek voorde The
matische Filatelie (inmiddels 
uitgegroeid tot een bestseller!) 
beschikt de Nederlandse the
matische verzamelaar over 
een actueel handboek. De 
meeste verzamelaars zullen 
daardoor geen behoefte 
(meer) hebben aan buiten
landse publikaties. Toch maak 
ik graag melding van de ver
schijning van het eerste deel 
van een soortgelijk Duits stan
daardwerk, l^otiv Philatelie -
Handbuch und Ratgeber, ge
schreven door Hans-Walter 
Bosserhof, voorzitter van de 
Duitse vereniging van themati
sche verzamelaars DMG. 
Het eerste deel (titel: Das 
Sammelgut für den Motiv
sammler) is een 415 pagina's 
tellende 'pil'. Ruim 380 bladzij
den zijn gewijd aan een be
schrijving van het f ilatelistische 
materiaal, met daarbij ruim 
vierhonderd afbeeldingen. Een 
groot deel van het boek ver
scheen in de periode 1986-
1988 in de vorm van artikelen 
in de Deutsche Briefmarken-
Zeitung (DBZ). De uitvoerige 
behandeling bevestigt het bij 
ons bestaande beeld van 
de Duitse Gründlichkeit. Het 
boek is daardoor echter vooral 
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geschikt voor gevorderde ver
zamelaars, hetgeen ook tot uit
drukking komt in de verkoop
prijs van het boek (zesenzestig 
Duitse mark). Ik zie daarom af 
van een uitvoerige bespreking, 
maar ik ben graag bereid se
rieuze belangstellenden na
dere informatie te verschaffen. 

Deel 2 {Ausarbeitung einer 
Motivsammlung und Ausstel-
lungsreglemenf} wordt overi
gens deze zomer verwacht. 
Ook dit deel (dat bijna driehon
derd bladzijden telt) kost 
DM 66.-. Het handboek wordt 
uitgegeven door Insider-Ver
lag, Postfach 185, CH-4125 
Riehen 2. 

Honderd |aar 
basketbal 
Niet alleen voetbal, maar ook 
tal van andere balsporten wor
den over de gehele wereld 
door miljoenen enthousiaste 
spelers beoefend. Basketbal is 
een van de populairste taalspe
len; het wordt al honderd jaar 
in zijn huidige vorm gespeeld. 
Het spel werd in 1891 voor het 
eerst beoefend, nadat leraar 
James Naismith het had inge
voerd op de International Trai
ning School in Springfield 
(Verenigde Staten). 

San Marino gaf op 4 juni jl. 
twee zegels uit die aan het 
eeuwfeest zijn gewijd. Uit de 
begeleidende documentatie 
blijkt dat basketbal in zijn oor
spronkelijke vorm werd beoe
fend door de Inca's. 

De rubriek 'Nieuwe uitgiften' 
meldt de komende tijd wellicht 
nog meer basketbalzegels. 
Polynesië heeft wat mij betreft 
de show gestolen met een op 
15 mei verschenen zegel 
waarop we vier basketbalspe
lers zien, die weliswaar In mo
derne sportkleding zijn gesto
ken, maar die een groene bla-
derkrans als hoofdbedekking 
dragen: 's lands wijs, 's lands 
eer. 

Die alledaagse 
kleine dingen 
Er zijn - gelukkig - postadmi-
nistraties die zo nu en dan het 
gewone pad durven te verla
ten. San Marino is een een 
mooi voorbeeld, getuige de uit
gifte van een aantal series, ge
wijd aan alledaagse dingen, 
gevoelens en handelingen. 
De reeks, die verscheen op 4 
juni jl., heeft 'huisdieren' als 
onderwerp. Het zijn niet alleen 
leuke, maar thematisch gezien 
ook interessante zegels. Afge
beeld zijn vogels in een kooi, 
een aquarium, twee honden, 
een hamster in een loopmo
lentje en een kat die op een 
vlinder jaagt. En nu maar af
wachten wat de volgende serie 
zal bieden! 
De Sanmarinese reeks heeft 
overigens gezelschap gekre
gen van een Australische serie 
over pets (zoals huisdieren in 
Engelstalige landen worden 
genoemd). De vier zegels wer
den uitgegeven op 25 juli jl. 
Ook hier zien we de hond en 
de kat - beide in jonge 'uitvoe
ring' - en verder een pony en 
een kaketoe. 

Ue skyline van 
Amsterdam 
Een skyline is volgens het 
woordenboek 'een aanzicht 
zoals zich dat tegen de lucht 
aftekent'. In september jl. (pa
gina 638) werd in deze rubriek 
een frankeerstempel afgedrukt 
dat een stukje Londense sky
line liet zien. Deze keer een 
Nederlands voorbeeld, dat kan 
worden aangetroffen op het 
frankeerstempel van de AMS 
Hotelgroep. Mij als noorderling 
komen de afgebeelde details 
van de vijf gebouwen - hoe 
markant ze ook zijn weergege

ven - niet bekend voor, maar 
het kan best om bestaande ge
bouwen gaan. Misschien kan 
een Amsterdamse verzame
laar het verlossende woord 
spreken? 

HOTELGROUP 

Mag het een 
beetje meer zijn? 
De bekende 'slagers-
vraag' Mag het een beetje 
méérzijn?\s de thema

tische verzamelaar op het lijf 
geschreven. Helaas vallen 
veel van de nieuwe emissies -
en dat zijn bijna allemaal the
matische zegels! - onder de 
noemer 'meer van hetzelfde'. 
Het is uiteraard plezierig wat 
keuze te hebben, maar de 
ware thematische verzame
laar is voortdurend op jacht 
naar zegels die zijn thema 
kunnen verdiepen. 
Als we bijvoorbeeld het thema 
'fiets' nemen dan kan een aan
tal emissies worden genoemd 
waarvan de afbeeldingen 
enigszins voorspelbaar zijn. 
Ierland hield het onlangs bij 
drie antieke fietsen uit de pe

riode 1871-1886, Aland 
beeldde een meisje en een 
jongen op een tandem af en 
Bulgarije laat een fietsende 
postbode zien. Best leuk mate
riaal, maar niet echt origineel -
vandaar de vraag 'mag het 
een beetje meer zijn?'. 
Dat 'beetje meer' kan worden 
aangetroffen op een zegel van 
Thailand van 16 december 
1989 uit de serie Sports Wel
fare. Op deze zegel verleent 
een EHBO'er eerste hulp aan 
een gewonde wielrenner. Het 
lijkt me dat dergelijke zegels 
niet voor het opscheppen lig
gen. 
, l> Il hl < ^1 ' ^i' M 'I'' w" ' « 

Grote klasse 
De altijd actieve motiefgroep 
Papier en Druk (Nederland) 
heeft een aantrekkelijke bro
chure samengesteld, getiteld 
Begin uw eigen drukkerij... op 
postzegels!. Met een Ameri
kaans voorbeeld als inspira
tiebron is het een stukje druk
werk van grote klasse gewor
den. Er wordt niet alleen het 
nodige over het thema 'Papier 
en Druk' verteld, maar er wor
den ook beknopte aanwijzin
gen gegeven voor beginners. 
De tekst gaat vergezeld van 
talrijke afbeeldingen. Promotie 
van de bovenste plank! Voor 
nadere informatie kunt u te
recht bij de heer L. Reiz, Post
bus 32040,1003 HA Amster
dam, telefoon 020-6331680. 

Man doet het 
weer 
In november 1986 (pagina 
772) werd in deze rubriek on
der de kop Een goede vervan
ger melding gemaakt van de 
aantrekkelijke serie Postage 
Pa/d-enveloppen die het f ilate-
listisch bureau op het eiland 
Man gebruikt. 
Dit voorjaar is Man begonnen 
met een nieuwe sene en 
prompt kreeg ik daarvan een 
melding met de nodige gege-
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vens. Er zijn momenteel drie 
nieuwe afbeeldingen in ge
bruik: de postkantoren van 
Castletown, Windsor Road en 
Royal Avenue. Met dank aan 
mevrouw M. TakkenDocters 
van Leeuwen uit Hendrik Ido 
Ambacht voor de toezending 
van deze informatie. 

In kort bestek 
□ Op 9 juli jl. kwam de zegel 
75 jaar Nijmeegse 
Vierdaagse' aan de loketten. 
Al eerder werd een bijzonder 
frankeerstempel gebruikt met 
de tekst De wereld wandelt in 
Nijmegen/75e Internationale 
Vierdaagse Nijmegen 1991. 
Het stempel wordt niet alleen 
gebruikt door de gemeente Nij
megen maar  zoals de 
nieuwsbrief van de Stu
diegroep van verzamelaars 
van Frankeerstempels in Ne
derlandse Gemeenten (SFG) 
meldt  ook in omliggende ge
meenten, zoals Bemmel, Beu
ningen, Cuyk, Heumen, Eist, 

Huissen en Valburg. 
□ Muz;e/<verzamelaars die be
langstelling hebben voor het 
onden«erp mus/ca/attendeer 
ik op een Engels stempel dat 
betrekking heeft op de succes
volle musical Cats. De tekst 
luidt Cats 10 Triumphant 
Years. 
□ Hongarije verraste de mu
z/e/(verzamelaars op 30 april 
met een mooie 'Peter en de 
Wolf'zegel. 'Peter en de Wolf' 
is een muzikaal sprookje dat in 
1936 door Prokofjev werd ge
componeerd. Op de zegel is 
een gobelin van Gabriella 
Hajnal afgebeeld dat dezelf
de titel draagt als het sprookje. 
□ Een actueel frankeerstempel 
wordt gebruikt door Lande
lijke Inspectiedienst Dierenbe
scherming (HR7255) in Hilver
sum: het draagt de tekst 
'Scharrelen natuurlijk' en toont 
een aantal grassprieten. Een 
bruikbaar stempel voor milieu
en agrarisch getinte thema's. 
□ Ook in Engeland zijn er fila
telieloketstempels. De 33 af
beeldingen die aan de andere 

Nederlandse emissies in 1992: 
weinig thematische hoogtepunten 
In het juninummer hebt u 
kunnen lezen welke bijzon
dere postzegels Nederland 
in 1992 op het programma 
heeft staan. Er komen zes
entwintig gelegenheidsze
gels, waarvan er vier zijn 
gewijd aan de Olympische 
Spelen in Albertville en Bar
celona. 
We moeten afwachten hoe 
de vormgeving van de ze
gels zal uitpakken, maar op 
het eerste gezicht biedt het 
programma thematisch ge
zien weinig echte hoogte
punten. Behalve 'verplichte 
nummers' zoals Europa/ 
CEPT, de Tweede Wereld
oorlog, de Kinderpostze
gels en een aantal jubilea, 

worden ook nog eens zes 
zegels 'verbruikt' aan repe
terende thema's als de Flo
riadeen het Rode Kruis. 
Voor de architectuun/erza
melaars zijn er in '92 wel 
kansen: de herdenkingsze
gels op 28 april ('100 jaar 
BNA' en 'Nieuwbouw 
Tweede Kamer') en mis
schien ook de zegels 'Expo 
Sevilla' en '150 jaar TU 
Delft'. 
De grootste kans op een 
verrassing biedt wellicht 
onze ftlatelistische bijdrage 
aan de Europese eenwor
ding: de Nederlandse gele
genheidszegel die op 6 ok
tober 1992 uitkomt. Nog 
een dik jaar wachten dus... 

*1 

kant van de Noordzee worden 
gebruikt zijn echter lang niet zo 
gevarieerd. Er zijn overwe
gend gebouwen afgebeeld, 
waaronder veel kerken en 
stadhuizen. Alleen het stempel 
van de havenstad Portsmouth 
wijkt af: dat draagt een afbeel
ding van het zeilschip The 
Mary Rose. 

o UoetoaA/erzamelaars hoef ik 
niets te vertellen over de ach
tergronden van een Engels 
handstempel dat in Manches

ter werd gebruikt. De tekst 
Manchester United Manches
ter/Return to Europe. 
a In juni (pagina 463) werd de 
verwachting uitgesproken dat 
er nog wel meer frankeerstem
pels met het logo Een beter 
milieu tjegint bij jezelf'm ge
bruik zouden worden geno
men. Die voorspelling is uitge
komen: ook het ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer 
heeft nu een dergelijk stempel 
(HR4509) in gebruik. 

Personalia 

Bekroningen Exphimo 91 
Op de internationale thematische tentoonstel
ling Exphimo 91, die van 18 tot en met 20 mei jl. 
in Bad Mondorf (Luxemburg) werd gehouden, 
heeft onze landgenoot C.B. van Nugteren uit 
Vllssingen goud behaald. Zijn collectie 'Vuur' 
behaalde in de algemene thematische klasse 
hef hoogste puntenaantal. 
Twee andere landgenoten behaalden respec
tievelijk vermeil (G. Berger, 'De Posthoorn') en 
groot zilver {C.J. Beerse, 'Opera van Mozart tot 
Verdi'). 

De heer C.B. van Nugteren (rechts) ontvangt goud en 
een ereprijs uit handen van de heer W. Serres 

Trilaterale Wüba 91 Würzburg 
Aan de van 9 tot en met 12 mei jl. in Würzburg 
(Duitsland) gehouden Trilaterale' (Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland) Wüba 91 deden drie 
van onze landgenoten mee. Hun resultaten wa
ren als yjo\gt Freddy Jacobs (geldsanering 
OostDuitsland, Bezirk 29, Magdenburg): ver
guld zilver. Jan Kok (Nederlandse tarieven van 
1869 tot 1899): verguld zilver. C. Koppenol{van 
mythologie tot ruimtevaart): groot zilver. 

In memoriam J.A.C. Achilles 
Op 11 juli jl. overleed geheel onverwacht Jan 
Achilles (85). Jan Achilles was meer dan zestig 
jaar lid van I.V. Philatelica, welke vereniging 
hem in 1954 tot erelid benoemde. Hij was op 
vele filatelistische terreinen actief. Hij was jury
lid, vervulde een aantal jaren de functie van 
penningmeester van de Bondskeuringsdienst 
en verzorgde voor en tijdens de Tweede We
reldoorlog de administratie van het rondzend
verkeer van Philatelica. Na de bevrijding was hij 
een aantal jaren secretaris van het hoofdbe
stuur van Philatelica. Uiteraard was hij ook ver
zamelaar: zijn aandacht ging uit naar Letland, 
Perziè, NederlandsIndië en KLMluchtpost. 
Jan Achilles was erelid van de filatelistische 
contactgroepen 'OostEuropa' en 'Islamitische 
Wereld'. Hij ruste in vrede. 

Wallermedaille voor mr. W.S. da Costa 
Een delegatie van het Costeruskapittel, be
staande uit mevrouw T.B. SteinerSpork en de 
heren J. Voskuil en B. Buurman, overhandigde 
eind juni in Amsterdam de Wallermedaille aan 
mr W.S. da Costa. Deze medaille  de hoogste 
onderscheiding die de Nederlandse Bond van 
FilatelistenVerenigingen kan uitreiken, werd 

toegekend voor de vele wetenschappelijke pu
blikaties van de heer Da Costa, alsmede voor 
diens verdiensten voor de filatelie in de ruimste 
zin van het woord. 
De medaille zou aanvankelijk worden uitgereikt 
tijdens het Bondsdiner in Noordwijkerhout op 
13 april jl., maar ziekte verhinderde de heer Da 
Costa daar aanwezig te zijn. Mevrouw S.M. da 
CostaWijma en haar goeddeels herstelde 
echtgenoot ontvingen de kleine delegatie harte
lijk, waarna waarnemend Bondsvoorzitter J. 
Voskuil de medaille met een passend woord 
uitreikte. (B.B.) 

De heer J. Voskuil (r) reikt de Wallermedaille uit aan 
de heer Da Costa; de dames S.M. da CostaWijma en 
T.B. SteinerSpork (I.) kijken toe (foto Bert Buurman) 
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Th. IWiUiroSKOWSKl 
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. 070-3605147 

NIJMEEGSE 
POSTZEGELVEILING N.P.V. 

Onze 53ste veiling wordt gehouden 
op 14 september a.s. in hotel Belvoir. 
Ontvangt u nog niet onze catalogus? 
Stuur dan even een briefkaartje naar N.P.V. 
Postbus 40015 6504 AA Nijmegen 
en U ontvangt hem voor 
3 veilingen gratis thuis. 

Voor de volgende veilingen kan steeds goed materiaal 
ingezonden worden. 

GRATIS PRIJSLIJST 
BELGIË-ENGELAND-FRANKRIJK-
L I E C H T E N S T E I N - L U X E M B U R G -
O O S T E N R I J K 

- zeer volledige aanbieding 
- redelijke prijzen 
- snelle levering 
- verzorgde kwaliteit 
- betaling op giro in Nederland 

L. DE HOUWER 
FRUITHOFLAAN 13 - 2600 BERCHEM - BELGIË 

Koop veilig, vertrou^vd 
en tegen scherpe prijzen 
bij Nederlands 
grootste speciaalbedrijf 

S' 
--

^ 1 
>0 

Grote sortering geteste en 
goedgekeurde DATA SAFES. 

• Speciale kasten voor het veilig 
opbergen van postzegel- en 
muntenalbums. 

• Enorme voorraden privé 
brandkasten. 

• Brandvrije archief deuren. 
• Vloer-en muurkluizen. 
• Grote en kleine kantoor-

brandkasten. 
Altijd ± 500 stuks voorradig. 
OOK OCCASIONS. 

Koop rechtstreeks AF FABRIEK en verdien 
hierdoor zelf de HOGE KORTING van 10 tot 35% 

Onze grote showroom is dagelijks geopend van 
09.00-16.00 uur en op zaterdag van 09.00-12.00 uur. 

Vervoer- en servicedienst door het gehele land. 

BRANOKASTENFABRIEK 
N J\ . v.d. HOVEN en ZONEN B.V. 

Bedrijfsterrein Ziedewij no 1. hoek Gebroken Meeldi|k 
Barendrecht - tel. 01806-12988 (4 lijnen) Telefax 01806-20158 

N E D . V E R . „ D E V E R Z A M E L A A R " 

Amsterdam 
Grote Verzamelbeurs 
V E R Z A M E L I N G E N O P E L K G E B I E D 

JAAP EDENHAL 
Radioweg 64, 

hoek-Kruislaan bij de Middenweg 

zondag 22 september 1991 
van 10.00-17.00 uur 

Gratis parkeerruimte 
Restaurant en buffet aanwezig! 

Informatie: 
P. Siero, tel. 020-6423519-6825259 
Postbus 3338 - 1001 AC Amsterdam 
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KLEINE ANNONCES 
alleen voor abonnees 

Brieven onder nummer sturen aen PHILATELIE, 
Postbus Y, 3740 AA BAARN 

N B Wilt u met vergeten uw naam, adres, woonplaats en 
evt telefoonnummer in de vakjes m te vullen en als 

advertentieruimte me« te tellen' Ook punten, komma's en 
andere leestekens hebben recht op hun eigen vakje en 

moeten dan ook ieder «part in een vakje ingevuld worden' 

Aangeboden 

Nederland verhuis-briefkaarten 
zend Mancolijst cat Geuzendam 
R Roelts Laveibu-. 1. 27I'S RA 
Zoetermeer 
Gratis prijslijst kilowaar en kleine 
kavels J Stienstra. Ambachtsheren-
laan i n , 2722 CZ Zoetermeer 079-
3146 Ti 
Grootformaat kilowaar Nederland 
met H W 1 kg ƒ 9S . - Baal van 
9 kg ƒ 6S().- Giro 750806 Dek
ker. V Maurikstr 2, 1711 KH Hens-
broek Tel 02265-1223. bgg 1388 
Nederland en O O pt gebr FDC. 
EDB. aul b . etc Prijslijst N de 
Neef. PB 143. 7700 AC [)edems-
vaart 
r PTT-telefoonkaart NL proef 
1986-20EH-ongebr a ƒ 33. of ruil 
tegen centr beh of werknetkrt De 
Vries-Breda. Giro 5606559. tel 
076-711599 na 18 00 en weekend 
ZegelSf Japanse bez. Ned Indie 
Rep Indonesië interim Weense 
druk Zend mancolijst aan L Vosse. 
Vinkenbaan 3 1851 TB Heiloo 
Gesort kilowaar Nederland met 
25% kifm oudere en betere, rest 
grootformaat met H W 1 kg ƒ 8 5 . -
Dekker. Hensbroek, tel 02265-1223 
b|>g 1388 giro 750806 
Oost-Europa + Joegoslavië. Ook 
alle motieven' PZH Robert Wiktor 
Hodgesstr 13. 6135 CS Sitlard Tel 
046-512751 Na ontvangst van uw 
mankolijst worden de zegels u vrij-
blijvend ttiegezonden' 
'Kilowaar-4()0 GR-GB-Mission-
(50% griKittormaati) ƒ 10.-, groot-
tormaat ƒ 20. - . Regionals ƒ 20 . - , 
Prijslijst gratis (170 otters) Ned 
Giro 6246177 Bentley. 2. Winches 
ter Rd. Northampton. England ' 
DDR pt -gebr -pi resp 60-60-50% 
Michel cat Losse sperwaarden pf 
en f d c \ ook mogelijk Tevens 
Frankrijk tussen 1950-1980 15 ent 
defr H Jansen. Rozenstr 57.7601 
AM Almelo Tel 05490-11220 
Gaarne na 6 uur 
144 FDC World Wildlife Fund 
nom waarde 1584.- T e a b J D 
Schipper. Postbus 51. 9989 ZG 
Warttum 

Koll Nederland vanaf 1945 
"t meest p Ir -t-veel extra's en 
H K W ± ƒ 9500.- min a 39% 
Gez mancolijsten en/of partijen c q 
Koll India p n o t k Eggink. Bin
nenplaats 14, 1695 JH Blokker. 
02290-41579 
Verz Zwitserland in album 33% 
kat waarde, zegels Duits! W Rose-
btxïm. Broekwegschoüw 212. 2726 
LC Zoetermeer 
West-Europa (Aland I/m Zwits ) 
Verenigd Europa en V N Alleen 
postfr Vnl i 5 et per Yverttr Van 
elk land (ruim 40) is een gratis prijs
lijst (Yverts nrs ) aan te vragen R 
Houtkamp. Slatendaalder 41 . 2353 
TH Leiderdorp 
KKX) Computerprogramma's 
ƒ 125 Infodisk met 75-t- vtHir-
beeldprg o a filatelie voor DBase3 
ƒ lOpostz/bilj DSE. PB226I.75(X) 
CG Enschede 
USA 20 Versch cpl series van 4 met 
nwste F19. 40 series id F39, 60 se
ries F59 presidenten cpl F38 Giro 
1282149 tnv J Dijkstra, Lindenoord 
20. 8172 AL Vaassen 
België Uitgebreide collectie vanaf 
1914-1987 Veel postfris/onge-
bruikt Yvert-waarde Fr F 
23 115,- voor ƒ 2 250.- Tel 
02153-11860 
Kinderseries compl 0 1986-87-
88 Elk per 1(X) stuks, tot cal 
1075.- voor slechts 1.50.- Dus nog 
geen I5%' Alle zegels onbescha
digd Franko thuis na overmaking 
giro 2614424 tnv Emmelot Biltho-
ven Tel 030-292540 Ook andere 
toeslagzegels Vraag bestelhjst 
Duitsland (1922-1990) 500 st 
ƒ 2 5 . - . 3X500 st ƒ67,50 Giro 
1153084 G van der Ven, Genneper-
weg 73. 5654 AG Eindhoven 
1000 zegels div. landen. KI -l-grfm 
ongesorteerd uitzoeken ƒ 12.50 
klein form KXX) zegels ƒ 8.50 
porto Vrij giro 583814 P Wilden-
berg. Voorburg, tel 070-3874762 
CEPT-I-Meelopers*** en O v a 
40% Zbl Vraag prijsl H Baken 
V Stiphout pb 1291. 5004 BG Til-
burg 
Frankrijk ong 1 pi Yv Lp8-!4 
ƒ 12,50,-. ld Lp 15 ƒ 9(X),-, 
Zwitsl vel 1953 ƒ 500,-, BRD 9-24 
ƒ I2(X),-. W Berl 21-27 ƒ 225.-
A F J de Jong. Dormigstr 23. 
Landgraaf tel 045-315958 

Philatelie 62-90 losse nrs ƒ 9 5 , -
L Rijk. Burg Smitweg 89. Hazers-
woude Tel 01728-7690 
Koll xx/O Skandin. met mtxii De-
nem-lJsl-Groenl-Faroer-Deens W 1 
i h kwal Tk Koll xx/x NederI 
1940/nu. puntgaaf, veel extra's etht 
- tot nu toe gedat Pr n o t k Gez 
mancol /part India ook staten" kl 
form 14-ptr/bes Eggink. 02290-
41579. Binnenpl 14. Blokker 
2{X) gelegenh z Skandinavie of W-
Europa ƒ 10.- Giro 2388743 tnv 
Kool, Leyweg 36B, 2545 CN Den 
Haag 
Bulgarije. Albanië. Tsjecho-Slowa-
kije CS postzegelboekjes* Honga
rije F B Dijkstra. Meagere Weide 
17. 9(X)3 MG Warten (tri ) 
Steeds allernieuwste Australië 
1991 kilowaar. ongesort Met HW 
ca 2/3 grt ƒ 55. -per kg Idem incl 
N Zeeland ƒ 70 . - per kg Engeland 
1991. ca 1/3 grf ƒ 28 . -per kg Be
taling na ontvangst Beeke Nun-
speet. 03412-51004 
500 zegels W-Europa veel grf HW 
en kpl series ƒ 10,- Giro 3338004 
Boetzkes, Baroniehot l(X), 5709 HB 
Helmond 
Goedkoop! Nog in topkwaliteit, met 
ouder materiaal en autom bc^ekjes, 
tijdelijk extra voordelig" Bijv NL 
nr 64 ong ƒ 100,-, 1052/54 pfr pa
ren ƒ 22, - Ned Ind 30 ong 
ƒ 1 1 4 . - Prijslijst H L Bakker. 
Sperwer 3. 7731 KD Ommen 
FDC WERELD 12 stuks ƒ 1 1 . -
C V Katwijk. Lijsterb str 6. Wad-
dinxveen. giro 4355 
West-Europa 250 versch groot for
maat 11.75. 3X250 versch 3 1 . -
Giro 1153084, G van der Ven, Gen-
neperweg 73, 5654 AG Eindhoven 
Alle Ned.Postz. +FDC's -V autom 
boekjes Prijsopgave op mankolijst 
J W Froger. Nassaulaan 4. 3832 EB 
Leusden 033-940517 
Rep Suriname zegels 4- FDC's 
35% ook vcK)r vcxirdelig abonne
ment J Kool. Purmerend. 02990-
36823 

Gevraagd 
Telefoonkaart: 4 eenheden mei 
teksi op achterzijde Werknet te 
koop ot te ruil gevraagd Wil gaarne 
goede prijs betalen R J van der 
Kuip Apeldoorn Tel 055-558060 
t k gevr alles over de sier- en post
duif, v(K>rdl boeken maar tK>k echte 
berichten die met de postduif /ijn 
verstuurd 020-617^856 Brehm. 
Warmondstr M9. 1058 KS A'dam 
Ruilpartners m Wesi-Europa 
Aruba en Suriname M van Vliet 
Postbus 59152 3008 PD Rotterdam 
Telefoonkaarten in aantallen Wie 
heeft er een met een tekst op de ath 
terkani * Ook ruilen voor postzegels 
Gevr alle soorten bundels en massa-
waar H Konmg, Postbus 53087. 
Den Haag Tel 01749-42731 Ook 
kilowaar gevr 

Genum. rolz. uit autom posttris + 
aut zegels nr rechts J Lemmens, 
lel 043-62 UKM. Maastricht 
Schildenj v e Holl meester uit de 
per 1850-1930 in ruil voor een coli. 
Engeland pt cat w ± / 20 (KK)-
Jan Storms. Zangvogelstr 14, Hein-
kenszand. tel 01106-2129 
Malta 1928 xxx Vaticaan xxx vmir 
1945 E Kaïzer. lel 03V6I2I79 
Paren, strippen, blokken, NVPH 
26 zegels met vroege en late datum 
per tanding of copy A Dekker PB 
11. 2760 AA Zevenhuizen ZH 
Telefoonkaarten gebr v d gehele 
wereld, voor I kaart ontvangt u 50 
grote postzegels Australië ot land 
naar keuze F v d Veen Kruiszwin 
•^731. 1788 PP Den Helder 
Engeland trankeergeldig met gom a 
ƒ 2,50/£ Jersey/Guernsey ƒ 2,20/£ 
Do Brouwer. Leeuwarden. Lente 
klokje 47. 8935 KS, 058-886836 
Postzegel verzamelingen, partijen, 
trankeerzegels engros, 01880-
24635. Cruyssen, Spijkenisse 
Gedateerde Nederiandse Brieven 
met Departe me mens tempels uit de 
Franse mlijvingstijd. ca 1810 tot 
1813 H van der Feer, Hunenmird 
6. 7822 BP Emmen 
Ned. Indie geperforeerde zegels los. 
partijtje ot op stuk Koop en ruil mo
gelijk W Manssen, Laan der V N 
31. 3844 AD Harderwijk 
Album Canada vanaf 1851 event 
met wat zegels M Vielvoye, 
Wieger Brumlaan 61 . 1422 CB Uit-
hcx>rn 02975-61034 
Belasting/administratiezegels do
cument plak. leges Hager, 1251 
Almaden Av. San Jose, CA 95110, 
USA 
Gebr Telefoonkaarten te kwjp 
gevr ƒ 50 . - per 1(X) G J Netten, 
Lomanstr 67. 020-6627089 na I 
uur 
Frankeergeldige zegels NederI. 
Posttr /^onder gom/onaf ge weekt 
Elk aantal welkom 02975-40164 
L Nerden Uithoorn 
Vtx)r studie t k gevraagd alle au
tom.-combi/zegels op brief tegen 
red prijzen, elk aanbod (kl gr) wel
kom E Wekker, Burgstr 63, CH 
8610 Uster, Zwitserland 

Stuur zegels Egypte/Soudan. U ont 
vangt gelijkwaardige terug Ver 
meldt v(x>rkeurldnden Van Ast, 
1262 CN Oud-Beyerland. Achter-
sloot 66 

Diversen 

Tauschen Münzen. Papiergelde und 
Brietmarken Schreibe Deutsch B 
Juozaitis P O Box 321. 235819 
Klaipeda Litauen SU N G Bader 
Rietgorsstr 33. I4'^l VT Aalsmeer 
De Enschedese Verzamelmarkt 
met elk soort verzamelingsgebied is 
elke Ie zaterdag v d maand in Res
taurant De Sport. Weth Gerbertstr 
6. Enschede. D Schrik, tel 053 
303550 reserveer tijdig 

Veiling. Heb immense verzameling 
in duizenden laaggeprijsde loten ge
splitst vanaf 1 gid tot ƒ 2(X) Catalo
gus vrij bij van Ofterden Kruize-
muntstr 178. Apeldoorn Tel 055-
668072 Profiteer' Mrs Mussie 
Ruilen: stuur mij 200 verschillende 
groottormaatzegels wereld, zelfde 
aantal retour W van Uden, Zuidwal 
40. 5211 JE Den Bosch 
'Studiegroep Polen'. Bijeenkomst 
met veiling op 18 augustus 1991 en 
op 15 september 1991 te Arnhem, 
Martinuskerk. mgang achterzijde 
aan de ir van Muylwijkstraat Bij 
lidmaatschap en daarna 4 x per jaar 
bezoek aan de bijeenkomsten gratis 
nieuwijesabonnemenl Polen Voor 
info 085-816845 of 01858-19308 
J Vermeer. H I Ambacht 
Uw kolletie in de Computer! Dit 
programma en tientallen andere vtwr 
ƒ 5 postz aan DS, Postbus 2261. 
75{M) CG Enschede (vermeld Filate-
he en 3 5/5 25) 
25 Computerprogramma's (o a 
tekstv )ƒ 3.-postz DSE, Pb 2261. 
75(K) CG Enschede 3i/:/5i/4 
Motietverzamelaars vraagt onze 
gratis prijslijst van het motief wat u 
verzamelt Rozenburgse postzegel-
handel J van Leeuwen, Maasstraat 
6, 3181 EJ Rozenburg ZH, tel 
01819 14895 

In het leven kan je van 
'alles tegelijk' krijgen 

Onvoorziene situaties kunnen mensen in financiële 
problemen brengen. En als de overheid te kort schiet, 
wat dan? Vraag informatie. 

NATIONAAL FONDS VOOR 
BIJZONDERE NODEN 
Postbus 30,1230 AALoosdrecht 

Giro 27.27.27 Telefoon (02158) 62.06 (9 tot 12 uur) 

B I J p l aa t s ing o n d e r n u m m e r 
ƒ 8 , 0 0 e x t r a voor a d m i n i s t r a t i e -
en p o r t o k o s t e n 
B e w i j s n u m m e r a ƒ 4 , 0 0 w o r d t 
a l l een o p 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 a a n 
B o s c h & K e u n m 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 
Baa rn 

O p g a v e n voor d e z e rub r i ek d i e n e n 
te zijn ve rgeze ld van e e n be t a l i ng 
per b e t a a l c h e q u e of g i r o b e t a a l k a a r t 
G i r o 4 9 8 8 , t n v B o s c h & K e u n m 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 

^sT 
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 , -
ext ra 

JK^ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

l l ^ L i M I M I Handteken mg 

Lid van V e r , neen D Abonnee D 
Datum 

< "V^ ~ 
• N.B. Wilt u niet vergeten uw naam, adres, 

woonplaats en evt. telefoonnummer in de 
vakjes in te vullen en als advertentieruimte 
mee te tellen! Ook punten, komma^s en 
andere leestekens hebben recht op hun eigen 
vakje en moeten dan ook ieder apart in een 

A vakje ingevuld worden! 
^ \ ^ 
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DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS (met gom) 
OP BASIS VAN FRANKEERWAARDE ZONDER TOESLAG 
NEDERLAND 
BELGIË 
LUXEMB. Z/CARrTAS 
BUND/BERLIN 
ZWITSERLAND 
LIECHTENSTEIN 
OOSTENRUK 
SPANJE 
ENGELAND 
JERSEY/GUERNSEY 
ALDERNEY 

ƒ 0,75/1 gid. 
ƒ 3,75/100 Fr. 
ƒ 3,45/100 Fr. 
ƒ 0,85/1 DM 
ƒ 0,90/1 Fr. 
ƒ 0,73/1 Fr. 
ƒ 0,10/1 Sh. 
ƒ 1,00/100 Psa. 
ƒ 2,30/1 E 

ƒ 2,00^ E 

FRANKRUK 
MONACO/ANDORRA 
DENEMARKEN/ZWEDEN 1 
NOORWEGEN / 
[TALIË 
VATIKAAN/S. MARINO 
USA 
CANADA 
AUSTRALIË 
UNO NEW YORK 
UNO WENEN 

ƒ 0,22/1 Fr. 
ƒ 0,18/1 Fr. 

0,18/1 Kr. 

ƒ 0,70/1000 Li 
ƒ 0,60/1000 Li 
ƒ 1,10/1$ 
ƒ 0,80/1 $ 
ƒ 0,80/1 $ 
ƒ 0,65/1 $ 
ƒ 0,55/10 Sh. 

G E E N D IENST- E N P O R T Z E G E L S . BIJ N E D E R L A N D O O K G E E N 
L U C H T P O S T Z E G E L S . L O S S E Z E G E L S T E S O R T E R E N O P F R A N 
K E E R W A A R D E IN Z A K J E S O F O P S T O C K B L A D E N . 

ZOEKT U OOK EEN VERTROUWDE PARTNER? 
VELEN GINGEN U VOOR IN DE AFGELOPEN 25 
JAAR. ALS EERSTEN VERMELDDEN WIJ NL. IN
KOOPPRIJZEN. REEDS VELE JAREN ZIJN WIJ 
PRAKTISCH DE ENIGEN MET VASTE PRIJZEN. 

TEVENS GEVRAAGD ZEGELS MET ORIGINELE 
GOM EN NETTE EERSTE PLAKKER 
BUND 
111-12 
113-15 
116 
117-20 
121-22 
139-40 
141-42 
143-46 
147 
156-59 
KONTANTE BETALING MET VERZEKERDE DISKRETIE. 

50,00 
65,00 
40,00 
60,00 
60,00 

100,00 
60,00 
85,00 
33,00 
60.00 

BUNO 
171-72 
173-76 
200-03 
222-25 

BERLUN 

35-41 
61-63 
64-67 

20.00 
40,00 
20,00 
15,00 

175,00 
100,00 
85,00 

BERLUN 
68-70 
71 
72-73 
74 
75-79 
80-81 
82-86 
87 
91-100 

101-05 

125,00 
40,00 
60,00 
30,00 
32,00 
22,00 
40,00 
17,00 
40,00 
30,00 

W. van SPLUNTER SCHIEKADE 406 
3032 AX ROnERDAM 

UNO N.V. 

BI 1 75,00 

DDR 

BI. 7 50,00 
286-88 105,00 
327-43 50,00 
410-22 27,00 
Michel no's. 

BEZOEK UITSUIITEIID 
NA TELEF. AFSPRAAK 
TEL. 01M.66.S0.66 

Kopers, verkopers en taxateurs van 
U.S. postzegels & zegels van de hele 

wereld & Postgeschiedenis sinds 1947 

V E I L I N G 
Veiling no. 214 

1^:^12-13 sept. 1991 
New York City 

AG E NDA 
Veiling no. 215 
8-10 nov. 1991 
ASDA showveiling, NY City 
U kunt reeds inzenden 

i 
Of u nu postzegels, brieven of verzamelingen koopt of ver
koopt, laat onze jarenlange ervaring voor u werken. 
Wij kunnen u fielpen een beslissing te nemen of u het beste 
kunt meedoen aan openbare verkoop, privé-verkoop of aan 
onze beroemde openbare veilingen. 
NEEM CONTACT MET ONS OP, VÓÓRDAT U UW POSTZEGELS 
STUURT 
Vergeet niet uw adres en tel. nr. op te geven. 

CATALOGI 
1 Jaarabonnement met opbrengsten: ƒ 40,_ (in bankbilj.) 
1 Catalogus met opbrengsten: ƒ 5,_ (in bankbilj.) 

JACQUES C. SCHIFF, JR. INC. 
1 9 5 M a i n S t . R i d g e f i e l d P a r k , 
N . J . 0 7 6 6 0 U S A 
T e l e f o o n : 0 9 - 1 - 2 0 1 - 6 4 1 - 5 5 6 6 
F a x : 0 9 - 1 - 2 0 1 - 6 4 1 - 5 7 0 5 

Offiaal Auctioneer 
WORLD COLUMBIAN 

STAMP EXPO '92 
MAY 22-31,1992 — CHICAGO 

Onze veilingen gesciiieden uitsluitend ongelimiteerd. 
inzenden is dagelijks Ênogelijk 

182ste VEILING 
31 AUGUSTUS 1991 

Vraag nu een veilingcatalogus aan! 

POSTZEGELVEILING sinds i966 

'T OOSTEN cv 

boödigd Makolaar Filatolle 

Per ik weg 27 tel. 053-318824 
corr.: postbus 287 7SOO AG ENSCHEDE 

mJA ̂ ±\\ z\ 
" T H E S T A M P A U C T I O N C O M P A N Y 

(öiïÊaiöNi 
6.Br:^>W0RlD 
FOREIGN ^ ^ 
(AVULTH O 

(MTES *< s 
FREE S A N D A F A Y R E ( N 2 ) Ltd. , 
CATALOGUE T h e Post Of f ice , Knuts ford , 
ON REQUEST Ches l i i re W A 1 6 6 E H . Eng land 

T e l : 0 5 6 5 - 6 5 3 2 1 4 Fax: 0 5 6 5 - 6 5 1 6 3 7 

« ^ ^ 

Victor Hugostraat 30 
5924 AK Venio 

Telefoon 077 - 82 22 42 
(Wintcel: Romerhuis, 

Kwartelenmarkt, VenIo, Tel. 077 - 51 26 98) 

Voor een snelle en accurate levering van: 
• Postzegels Nederland, Ned. Antillen, Aruba, Curagao en 

Nw. Guinea. 
• 1e Dag enveloppen Nederland, met adres of blanco. 
• Alle toebehoren incl. alle catalogi. 
• Abonnementenservice. 
• Partijtjes en restanten. 

Thans weer voorradig Ned. postzegelboekjes 
Vraag onze gratis uitgebreide prijslijst! 



Nederland klassiek in de 539^ veiling 
van 9 tot en met 13 september a.s. 

o.a.: 

Brugpaar van de 15 cent emissie 1852 ! 
Slechts 6 gebruikte brugparen bekend. 

^»^s»^- * :2^ C-^t---^^ 

Brief met superbe strip van 5 ex. 5 cent emissie 1852 ! 
Slechts 4 brieven bekend. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3 - 2 5 1 4 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S 

Telefoon 070 - 365 38 17 of 3648685 - Fax 070 - 361 74 36 


