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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN PÜSTGESCHIEOENIS 
internationaal het best georiënteerd 

u i t de a p r i l v e i l i n g : 

121/26 APRIL-ROKIN-AMSTERDAM! 
door overmaking van ƒ 12,50 op giro 461000 ontvangt u de catalogus 

ROKIN 60 - AMSTERDAM - 020-6230261 - FAX 6242380 - Postadres: Postbus 3950 -1001 AT AMSTERDAI 
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De Wilcte Gans 
Datum van uitgitte 31 Maail1993 
20 postzegels per vel 
36 ö mrr X 36 0 mm 
6kleuren totogravure 

De sehe Vogels aan de Waterkant, die in 8 keer is uitgegeven, is gewijd 
lan de vele schitterende vogels die zich verzamelen langs de rivieren, 
noerassen, meren en zeeén waaraan Japan zo rijk is. De laatste twee 
ütgiften in deze serie bestaan uit vier trekvogels die in Japan de winter 
ioorbrengen: de Wilde Gom en de Witnek Kraanvogel (zevende mtgifte) 
tt de Baikal Taling en de Mtstaart Zeearend (achtste uitgifte), fapan 
jeeü&ok andere series uit, wuwcnéer ook herdenkingszegeh ter ere van 
lationale zowel als internationale gebeurtenissen en evenementen. Vul de 
ion hieronder in en stuur hem op om een gratis bestelgids te ontvangen. 

:M;F?ON 6S 

Regionale Postzegels 

Yourou Vallei 
Datum van uitgifte 
1 Oktober 1993 
20 postzegels per vel 
27 O mm X 22 5 mm 
5kleuren offset 

KurodabushlDans 
Datum van uitgifte 
3 Augustus 1992 
20 postzegels per vel 
33 O mm X 22 5 mm 
5kleuren offset 

Speciale uitgaven zijn verkrijgbaar 
als losse vellen of op basis van 
een abonnement Vanwege 
fluctuaties in de wisselkoersen 
wordt de prijs van een eenjang 
abonnement vastgesteld op het 
moment dat de opdractit daartoe 
ontvangen wordt U moet rekenen 
op een levertijd van ongeveer 4 
weken vanaf de ontvangst van uw 
bestelling Om te betalen wordt u 
verzocht gebruik te maken van de 
Internationale Postgiro of van een 
Postale geldwissel 

« K H K W B m e w n K M f i M S M » : I 4W 3Nt ttf m I 

okyo Central Post Office, Philatelic Section 
P O Box 888, Tokyo 100, Japan 

tuurt u alstublieft de bestelgids naar. 

Naam Dhr/Mevr 
i m w f l n n B m i m R M I i i M A i f i a t a f t i s M t 

Handtekening Datum ' I 
i 
I 

Adres 

■ «a «SS «Kt aan aoK aat i I ms 9BR « » «m « « a n tM) I HK >«» snt « » RN m I 

 I 
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KORTINGEN - KORTINGEN - KORTINGEN - KORTINGEN -
B I J A A N K O O P V A N -

5 X 1 0 0 G R A M of 5 X 2 5 0 G R A M - v a n d i v e r s e l a n d e n 
1 0 X 1 0 0 G R A M of 10 X 2 5 0 G R A M - v a n d i v e r s e l a n d e n - 1 0 % K O R T I N G 
VERGELIJK DE PRIJZEN - EN U ZIET - ONZE PRIJZEN ZIJN ALTIJD DE LAAGSTE 

MISSIE KILOWAAR - RECHTSTREEKS VAN DE MISSIE 
iets interessant buitenland is altijd mogelijk 1/2 kg 
AFRIKA1A-div landen-grootform -MotiefenHW 37,50 
AUSTRALIE AU-M minstens 50% grootformaat met tiogere waarden 30,00 
AZIË AZ-M mooi gesorteerd -veel grootformaat 40,00 
BELGIË BE-m mooie sortering met Vlinders + H W 35,00 
BUND BU-M veel grootform - Berlijn met uitgezoctit + H W 27,50 
BRITSE GEMENEBEST IA zeldzaam mooie kilo veel groot + H W 49,50 
CANADA CA-M goed gesorteerd met grootformaat 30,00 
DENEMARKEN DE-M practit sortering veel groot + H W 32,50 
DUITSLAND DtJ-1 abnormaal veel grootformaat (40%) toeslag en 
tioge waarden 42,50 
ENGELANDEN-Mveelgrootformaat-HW ennieuw1993 21,50 
ENGELAND WILDING - geweldig voor specialisten in fosfor, 
grafitenwatermerken1/4kilo 32,50 
FINLAND Fl-M veel nieuw practit sortering met H W 42,50 
FRANKRIJK FK-M enorme sortering - oud en nieuw 70,00 
lERLANDIE-MprachtkilowaarmetveelgrootformaatenH W 32,50 
ISRAEL IS-M mooie moderne sortering - schaars 50,00 
ITALIË IT-M leuke sortering - veel Hogere Waarden 32,50 

1kg 
67,50 
55,00 
75,00 
65,00 
50,00 
92,50 
55,00 
60,00 

80,00 
35,00 

120,00 
80,00 

135,00 
57,50 
95,00 
60,00 

5 kg 

310,00 
210,00 

300,00 
210,00 
437,50 
250,00 
285,00 

375,00 
155,00 

375,00 

260,00 

275,00 

JAPAN JA-PM prachtige sortering met grootformaat 
KANAAL EILANDEN KE-M pracht sortering -veel groot 
LUXEMBURG LU-M veel grootfor Toeslag-i-HW nieuw1993 
MALTA MA-M fantastisch mooi -veel grootformaat 
MIDDEN OOSTEN MO-M goede sortering - veel landen 
NEDERLAND lAveel grootformaat en hogere waarden 
NIEUW ZEELAND NW-M grote sortenng met grootform 
NOORWEGEN NO-M nieuwe sortenng 1993 - met Hogere Waarden 
OOSTENRIJK OO-M met zeer veel Hogere Waarden 
SKANDINAVIESK-1A pracht sortenng-veel groot-HW-nieuw 
TANZANIA 1A zeer veel dieren zegels - veel grooH- H W 
TURKIJETU-M zeer mooie sortenng met veel grootform 
USA AM-A-veelgrootformaatsamendrukzegels 
WERELD WE-M veel grootform zeer interessant -t̂  Hogere W 
WESTEUROPA1Aprachtkilo1993-veelgrootform -i- H W 
ZIMBABWE Zl-M prachtig met veel dieren en H W 
ZUID AFRIKA ZA-M veel grootform en hogere waarden 
ZWEDEN SU-M het nieuwste-f H W compl series-nieuw 1993 
ZWITSERLAND CH-M met grootformaat + toeslag + H W 
ZWITSERLAND-CH-HW uitsluitend hogere waarden - gelegenheid 
zeer hoge cataloguswaarde - 'A kilo 69,50 - kilo 265,00 

45,00 
75,00 
46,50 
45,00 
40,00 
37,50 
35,00 

1 35,00 
50,00 
51,50 
51,50 
50,00 
25,00 
31,50 
35,00 
42,50 
29,50 
36,50 
29,50 

dierennem 

85,00 
145,00. 
85,00 
85,00 
75,00 
69,50 
65,00 
65,00 
95,00 
95,00 
95,00 
95,00 
45,00 
55,00 
70,00 
75,00 
50,00 
65,00 
50,00 
- post 

400,00 

395,00 
400,00 

310,00 
300,00 
300,00 
450,00 
425,00 
445,00 
447,50 
200,00 
250,00 
325,00 
350,00 
225,00 
295,00 
225,00 

- ed -

LEUCHTTURM INSTEEKBOEKEN - NU STUNTPRIJZEN 
REUZEN STOCKBOEK - 64 WITTE bladzi)den 
LEUCHTTURIVI PRIJS ƒ 40,— 
U betaal bi| afname van 
1 X ƒ 29,— 5 X ƒ 25,75 
3 X / 27,50 10 X ƒ 23,50 
REUZEN STOCKBOEK - 64 BLADZIJDEN ZWART 
GEWATTEERD - LEUCHTTURM PRIJS f 55,50 
IJ betaal bi| afname van 
1 X ƒ45,50 5 X ƒ41,25 
3 x ƒ43,50 10 X ƒ 38,— 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 12,75 
U betaal bij afname van 
1 x ƒ 10,75 
3 X ƒ 10,— 
GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 20,— 
U betaal bij afname van 
1 X ƒ 15,75 
3 X ƒ 14,75 

- 1 6 WITTE biz 

5 X ƒ 9,50 
10 X ƒ 9 , — 

- 32 WITTE bIz 

5 X ƒ 14,— 
10 X ƒ13 ,— 

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

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

16 ZWARTE bIz 

5 X ƒ 10,75 
10 X ƒ 9,75 

32 ZWARTE bIz 

5 X ƒ19,25 
10 X ƒ 17,75 

GRATIS op uw bestell ing insteekboeken ieder 
gewenste landsnaam of thema in GOUDKLEUR op 
m g of voorzi jde 

5% afhaalkorting op Stockboeken - per postorderbetaling 
binnen 10 dagen na ontvangst door bijgesloten ac
ceptgirokaart - geen bestellingen onder ƒ 50,-: bij tie-
stellingen onder ƒ 150,- half porto - lïoven ƒ 150,- porto vrij. 

KLEMSTROKEN PER KILO - 1 ste klas materiaal - geen afval 
- doorzichtige of zwarte achtergrond - 1 / 4 kilo ƒ 22,50 -
kilo ƒ 79,50 - NU OOK - Blok assortie 

U HEEFT 100% ZEKERHEID WAT U KOOPT = 100% GROOTFORMAATZEGELS 
AFRIKA AF-B veel landen -zeer schaars- met hogere W 
AUSTRALIË AU-A mooie sortering nieuwe uitgiften met hogere waarden 
AZIË AZ-A enorme grote sortering met betere 
BAHAMAS BA-R geweldige mooie zegels-zeer schaars 
BARBADOS BA-H mooie sort Gelegenheid/gedenkzegels en motief 
BELGIË BE-A moderne sortering met hogere waarden - prachtig 
BHUTAN BH-A zeer mooie zegels en zeer schaars 
BOTSWANA BO-A prachtige zegels - veel motief 
BRAZILIË BR-Zzeer mooie moderne sortenng 
BUND BU-B alleen toeslagzegels - met hogere waarden 
BR COMMONWEALTH BR-A enorme sortering met H Waarden 
CANADA CA-3A enorme sortering met nieuwe uitgiften 
COLUMBIA CO-A prachtige zegels met enig kleinformaat 
CUBA- CU-A pracht sortering met Hogere waarden 
CYPRUS-TURKS CY-T prachtige zegels-zeer schaars 
CYPRUS CY-3A geweldig mooie sortenng op dun papier 
DDR DD-A mooie sortenng met betere uitgiften 
DENEMARKEN DE-3A op dun papier-pracht sort met Hogere W 
DENEMARKEN DE-A op dubbel papier-goede sortenng 
DUITSLAND DU-3A uitzonderli|k mooi met toeslag en H Waarden 
DUITSLAND-BERLIN met toeslagzegels-zeer schaars 
ENGELAND EN-A met de nieuwste uitgaven- geen kerst- met HW 
ENGELAND'GREETINGS-prachtsortenng-schaars 
FALKLANDS ISLANDS - prachtige sortering -schaars 
FAROER FA-3A geweldig mooie sortering met Hogere waarden 
FINLAND FI-3A nieuwe en mooie sortering met Hogere waarden 
GRIEKENLAND GR-A grote en prachtige sortenng 
GRIEKENLAND GR-3A pracht sortenng met veel Hogere Waarden 
GROENLAND GR-3A - Zeldzaam mooie kilowaar - zeer schaars 
HONG KONG HK-A pracht sortering 
IERLAND lE-A mooie sortenng gelegenheid/gedenkzegels 
INDIA IN-D zeer mooi uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
INDONESIË IN-3A pracht sortering - veel hogere waarden 
IRAN IR-A geweldig mooie sortering 
ISRAEL IS-A-mooiesortenng-zeer schaars — methogereW 
ITALIË mooie sortering op kaartresten 
JAMAICA JA-A geen grote sortering met mooie motiefzegels 
JAPAN -JA-3A geweldig mooie zegels - pracht sortering 
KANAAL EILANDEN KE-A mooie moderne sortenng - veel nieuw 
KANAAL EILANDEN KE-B uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
KENYA KE-N mooie sortering — met motief en hogere waarden 
LATIJNS EN MIDDEN AMERIKA LM-A pracht sort - veel schaarse get 
LIBIË Ll-A - prachtige zegels - zeer mooie sortenng 
LIECHTENSTEIN LS-3A - zeer zeldzaam - buitengewoon mooi 
LUXEMBURG LU-A grote sortering met de nieuwste 
LUXEMBURG LU-B pracht sortenng -toeslag -veel H Waarden 

gram 
17,50 
10,50 
21,00 
32,50 
28,50 
19,50 
30,00 
20,00 
39,00 
50,00 
21,00 
17,50 
18,50 
17,50 
55,00 
38,50 
28,50 
15,00 
12,50 
22,50 
75,00 
9,00 

21,00 
70,00 

105,00 
15,00 
19,00 
30,00 

165,00 
22,50 
16,50 
21,00 
15,00 
32,50 
37,50 
21,50 
27,50 
30,00 
18,50 
31,50 
25,00 

n 22,50 
36,50 

150,00 
23,50 
39,00 

V4kllo 
37,50 
22,50 
47,50 
75,00 
62,50 
42,50 
67.50 
42 50 

Ullo 
140,00 
75,00 

175,00 
290,00 
225,00 
155,00 
245,00 
160,00 

84,50 315,00 
125,00 450,00 
47,50 
37,50 
42,50 
37,50 

125,00 
85,00 
62,50 
32,50 
26,50 
52,50 

180,00 
21,00 
47,50 

170,00 

32,50 
42,50 
65,00 

52,50 
38,50 
47,50 
27,50 
70,00 
85,00 
47,50 
57,50 
70,00 
40,00 
72,50 
57,50 
55,00 
82,50 

55,00 
84,50 

175,00 
135,00 
145,00 
130,00 
475,00 
325,00 
225,00 
115,00 
95,00 

195,00 
700,00 
70,00 

175,00 
625,00 

120,00 
155,00 
255,00 

195,00 
137,50 
180,00 
85,00 

265,00 
315,00 
165,00 
197,50 
265,00 
150,00 
275,00 
195,00 
195,00 
310,00 

200,00 
325,00 

LUXEMBURG LU-HW uitsluitend de hogere waarden van de gelegenheid 
en gedenksene-veel op kaartresten 43,50 100,00 365,00 
MALAWIMI-Awateenmooiezegels-veelmotief 17,50 37,50 140,00 
MALAYSIEMA-3A goede sortenng-met motiefzegels 18,50 42,50 160,00 
MALTA MA-A mooie sortenng gelegenheid/gedenkzegels 22,50 52,50 175,00 
MAURITIUS MA-U goede sortenng van dit moeiliike gebied 32,50 72,50 275,00 
MEXICO ME-X mooie sortenng met hogere waarden 15,00 32,50 115,00 
NEPALNE-Aopenkelpapier-prachtigeengoedesortenng 20,00 47,50 180,00 
NIEUW ZEEUNDNW-3A pracht sortenng (geen Vogels) met HW 18,50 42,50 145,00 
NIGERIA Nl-A van dit land nog nooit zo mooi gezien 30,00 65,00 255,00 
NOORWEGEN NO-B goede sortenng met de nieuwste uitgaven 17,50 35,00 125,00 
NOORWEGEN NO-A prachtige nieuwe sortenng met HW 20,00 47,50 175,00 
OOSTENRIJK 00-A goede sortenng gelegenheid/gedenkzegels 36,50 82,50 315,00 
OOSTENRIJKOO-3Aprachtsortenng-nieuw-metHW 47,50 107,50 415,00 
PAKISTANPA-Kmetenormmooiezegels-zeerschaars 20,00 47,50 170,00 
PORTUGAL PO-A geweldig mooie grote sortering-zeer schaars 38,50 87,50 315,00 
SINGAPORE SI-A geweldig mooie sortering met nieuwe uitgaven 15,00 32,50 110,00 
SCANDINAVIË SK-A enorme sortenng-alle landen-en HW 25,00 55,00 195,00 
SOLOMON ISLANDS SO-IS zeer schaarse kilowaar 50,00 125,00 450,00 
SPANJE ES-A prachtsortering geicgenheid/gedenkzegels -i- H W 29,50 65,00 245,00 
SRI LANKA/CEYLONSR-C mooie sortenng 11,50 27,50 92,50 
SURINAMESU-Aouderesoorten-zeerveelhogereAopwaarden 38,50 90,00 335,00 
TANZANIATA-Aveeldierenzegelsmethogerewaarden 18,50 42,50 145,00 
THAILANDTA-lsemigroot-mooiesortenng 18,50 42,50 145,00 
TSJECHO-SLOWAKUE fantastische mooie sortenng 17,50 35,00 125,00 
TURKIJE TU-A mooie goede sort gelegenheid/gedenkzegels 34,50 76,50 285,00 
USA US-3A pracht sortering met Hogere Waarden Luchtpost 11,50 22,50 80,00 
WERELDWE-Aenormegrotesortenng-nieuw-enH Waarden 17,50 37,50 135,00 
WESTEUROPAWE-Ufantastischmooiesort-nieuw metH Waarden 20,00 47,50 170 00 
WESTINDIEWI-Nmooiesortenng-zeerschaars 39,50 90,00 350 00 
IJSLANDU-Ahypermodernesortenngmetenigebetere 52,50 130,00 485,00 
IJSLAND U-3A enorme en nieuwe sort met veel Hogere Waarden 66,50 155,00 575,00 
ZUIDAFRIKA-HOMEUNDSzeldzaamenzeerschaars 39,50 90,00 350,00 
ZUID AFRIKA ZA-A prachtige sortenng met betere zegels 10,50 24,00 85 00 
ZUIDWESTAFRIKAZW-Ageweldigmooieenveelmotiefzegels 30,00 65,00 255 00 
ZWEDEN SU-A prachtige sort nieuw met Hogere/topwaarden 12,50 27,50 95,00 
ZWITSERLAND CH-A grote sortenng met de nieuwste uitgaven 10,50 24,00 85,00 
ZWITSERLAND CH-B uitsluitend Juventute/Patna met H Waarden 37,50 85,00 315,00 
ZWITSERLAND CH-3A pracht sortering met de nieuwste -
met Pro Juventute/Patna en met Hogere Waarden 22,50 50,00 190,00 

WIJ ZIJN NIET TE BEROERD OF TE LUI 
OM DE KILOWAAR DUIDELIJK EN OVERZICHTELIJK VOOR U TE VERPAKKEN 

met één blik ziet U wat de inhoud van het pakket is voor een snelle en juiste keus - 5 dagen per week in onze 
zaak - en om misleiding te voorkomen fcordt in onze pnjslijsten en advertentie's Missiekilowaar (klem en 
groot) en 100% grootformaat gescheiden aangeboden - zo heeft U100% ZEKERHEID WAT U KOOPT 

BREDENHOF-POSIZEGEUMPORT Bovenstraat 286-A ■ ROnERDAM-IJSSELMONDE 
Tel. (010) 4826725 ■ Fax 4797065 - Giro 5834 - Op maandag gesloten -
Verder iedere dag geopend van 9 tot 6 uur, zat. van 9 tot 5 uur 
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ONGEKENDE RECORD PRIJZEN OP VEILING 549 EN 550 
van 24 tot en met 28 januari 1994 

waarin opgenomen het vierde gedeelte van de collectie 
wijlen de Heer H. Karel Berghuys 

Opbrengst ƒ11.000,—. Het hoogste bedrag ooit voor een enkelfrankering no. 3 op brief 
betaald! 

Bijzondere opbrengsten voor de halfrondstempels op emissie 1852: 

Heerenveen A op no. 3 (Reed 600) 
Koevorden B op no. 2 (Reed 200) 
de Lemmer B op no. 1 (Reed 500) 
Maassluis A op no. 3 (Reed=R) 
Maastricht A op no. 2 (Reed 900) 
Maastricht B op no. 3 op brief (Reed 80) 
Onderdendam 2x no. I op brief 
(Reed 100) 

De totale opbrengst van de 4 Berghuys veilingen bedroeg bijna: 
É É N M I L J O E N D R I E H O N D E R D D U I Z E N D G U L D E N 

Ook u kunt dagelijks inzenden voor onze a.s. mei veiling waarin opgenomen de 
spectaculaire collectie C U R A S A O 

van de heer Edwin Voerman te Rotterdam. 

ƒ 2600 -
ƒ 1 7 0 0 -
ƒ 3000-
ƒ 3000-
ƒ 3 1 0 0 -
ƒ 3200-

f 2100-

Oostburg B op no. 3 (Reed 900) 
Oosterhout A op no 3 (Reed=R) 
Oud-Beyerland A op no. 2 (Reed = R) 
VelpBopno 2 (Reed 125) 
Vclp B op no. 3 (Reed=RR) 
Waalwijk C op nos 1 en 3 op briefstuk 
(Reed 450 + RRR) 
Wcesp B op no 3 (Reed 550) 

ƒ3600 
ƒ3100 
ƒ 5000 
ƒ 3000 
ƒ4200 

ƒ9000 
ƒ2200 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Pnnsessegracht 3 - 2 5 1 4 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S . 

Telefoon 070 - 365 38 17'of 364 86 85 - Fax 070 - 361 74 36 
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Ackermann 
Alexander Postz handel 
Amev 
Apeldoornse Postz handel 
Auf der Heide 
Boomstamps 
Brabantse Postz veiling de 
Bredenhof 
Bulk Stamp Exporter 
CFV 
Davo 
DBC 
Dieten van 
DWC 
Frankpost 
Graaft de 
Groningen Phil Ver 
Haarlem van 
Herscheit Ron 
Hollandse Postz veiling 
Hollands Glorie 
Hoogvliet Postz handel 
Houwer de 

BOSCH & KEUMNG, Postbus 1, 3740 ÄA BÄÄRN 
Bremstraat 11,3742 RD BÄÄRN Tel.. 02154-82211 

239 245 
230 
248 
230 
230 
202 
190 
164 
247 
219 

238 256 
254 
165 
243 
189 
220 
230 
174 
253 
174 

209 209 
253 
230 

Importa 
Israel Fil Agentschap 
Keizershof 
Kienhorst 
Lindner 
Lodewyk Postz handel 
Mastrigt van 
Manuskowski 
Mei| vd 
Meinhardt 
Meurs 
Middle East 
Mirko Franke 
MP0 88 
Ned Postz veiling 
Neef de 
Nieuv^elink 
Nieuv* Zeeland 
Ni|s de 
Passon 
Peters Theo 
Philapost 
Phileuropa 

235 
243 
210 
242 
242 
247 
243 
202 
243 
210 
246 
245 
242 
247 
162 
230 
245 
247 
246 
190 
207 
255 
190 

Postbeeld 
Posthoorn (België) de 
Posthoorn de 
Poszegelhoes f 
PTT Japan 
Quiryns Postz handel 
Rietdiik 
Ruiter de 
Schipper 
Scheming 
Tolhuizen 
Toor van 
Trefpunt het 
USA 
Verzamelaar de 
Verzamelhuis Utrecht het 
Vliet van 
Voorstraat de 
Walser Hans 
Wiggers de Vries 
Wolft 

210 
227 
190 
253 
163 
210 
170 
213 
239 
219 
245 
242 
242 
166 
190 
238 
210 
227 
210 
214 
233 

UNITED STATES 
POSTAL SERVICE 

e€*t ^nee^ cUt ^et »UecMAC a<ZH^öd 

G R A T I S 
de nieuwe 3-maandelijkse 

catalogus 
nu verkrijgbaar 

VRAAG ER NAAR BIJ UVC^HANDELAAR 
of schrijf naar: P.O. Box 184, NL-3300 AD Dordrecht 
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In dit nummer r [niBiSl* 
Nederlandse bloemen staan centraal in de serie 
Natuuren Milieu die PTT Post deze maand uitgeeft. 
Mevrouw A. Hartstra uit Boculo en de heer D. Veenstra 
uit Buitenpost belichten in dit nummer de mogelijk
heden die het thema 'bloemen' biedt 

179^80^81/182^83^84 

HÉÉMt 

De - inderdaad bijzonder geslaagde - Fepapost-em'\ss\e 
kreeg vorige maand een warm onthaal van de Neder
landse filatelisten. De zegels inspireerden de heer en 
mevrouw Hamers tot een bijdrage die duidelijk maakt 
dat het gekozen thema - 'Nederlandse watervogels' -
meer dan één dimensie heeft 

21^0/217/218/219 
'Het zijn lieverdjes', zegt Ben Bos van 'zijn' Fepapost-
zegels. 'Philatelie'-medewerker Thomas Leeflang sprak 
met de Amsterdamse ontwerper over zijn 'lieverdjes', 
over het 'zo leeg mogelijk' houden van postzegels en 
over een kenteken dat een telefoonnummer werd... 

233/234/235 
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Uit de wereld van 
de filatelie 

Koning met of zonder bril blijft België 
bezighouden 
Uit vierentwintig ontwerpen voor 
een zegel met zijn beeltenis, af
komstig van vijf Belgische kun
stenaars, moclit de nieuwe Bel
gische koning, Albert II, enige 
tijd geleden een keuze maken. 
Zijn voorkeur ging uit naar een 
eenvoudig ontwerp, gebaseerd 
op een foto zonder franje en ge
completeerd door een uiterst so
ber gehouden koninklijk mono
gram. 
Het Belgische blad SalmPhila 
uit in zijn kolommen enige milde 
kritiek op de nieuwe zegel. 'Het 
ontwerp is ver verwijderd  en 
we betreuren dat  van soortge
lijke zegels uit de tijd van de ko
ningen Albert I en Leopold III, 
die veel meer allure hadden,' 
schrijft hoofdredacteur Roland 
Levêque in het blad van janua
ri/februari. Waar Levêque zich 

ook over verwondert is dat de 
koning een zegel heeft verkozen 
die hem afbeeldt op een manier 
waarop de Belgen hem eigenlijk 
niet kennen: zonder bril. Dat 
brengt hem tot het stellen van de 
voorlopig nog onbeantwoorde 
vraag  of er misschien (net zo
als bij zijn broer Boudewijn het 
geval was) een emissiemetbril 
in het verschiet ligt. 

Koning Albert II (links) zoals de Belgen hem 
kennen  met bnl  en rechts op de manier 
zoals de vorst zichzelf het liefst op postze
gels afgebeeld ziet 

Goed voor het 
Guinness Book? 
Ze zijn al vaker in deze rubriek 
behandeld: postkantoren die
naar hun beheerders beweren 
thuishoren in het Guinness Book 
of Records. Het blad Die Post 
maakt ditmaal melding van het 
Ideinste postkantoor van Duits
land. Volgens de redactie gaat 
die eer naar het stulpje dat in de 
achtertuin van Sieglinde Schech
ner is opgetrokken. De 51jarige 

beheerster van het zes vierkante 
meter grote kantoor van Allgau
Dorf bouwde haar werkplek zélf, 
met hulp van de overige leden 
van het gezin Schechner. Omdat 
het bureau van Sieglinde met 
zijn 130 bij 80 centimeter niet 
door de deur zou hebben ge
kund, werd het kantoor óm dit 
dienstmeubel heen gebouwd. 
Het romantische tuinhuisje  ei
gendom van de Postdienst is 
vijf dagen per week geopend. 
Ook de openingstijden zijn ech
ter aan de krappe kant: van 
15.50 tot 16.35 uur... 
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ËÎ ^É 
JHIÉ. " 

s ^ l ^ 

1. « 

r̂  
1 

^^^i^tj 

t l 
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Zegels te boek 
gesteld 
De drieënzeventig gelegenheids
zegels die GrootBrittannië in 
1985 en 1986 uitgaf zijn in een 
compacte brochure te boek ge
steld. De achttien series werden 
eerder uitvoerig beschreven in 
artikelen die in Britisti Ptiiiateiic 
Bulletin werden geplaatst; het 
zijn deze artikelen die nu in de 
vorm van een bundel  British 
Special Stamps 198586hm 
tweede druk beleven. Redacteur 
Francis Kennedy beschrijft de 
achtergronden van elke emissie 
en geeft interessante informatie 
over de ontwerpen en afbeeldin
gen op de zegels. Het boekje 
kost £ 3.95 en is verkrijgbaar bij 
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STAMPS 
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het Britse Philatelic Bureau, 20 
Brandon Street, Edinburgh, EH3 
5TT (GrootBrittannië). 

Gele kaart voor 
Nevis 
Franse filatelisten die ook de 
voetbalsport een warm hart toe
dragen moeten geschokt zijn ge
weest door de hierbij afgebeelde 
postzegel. De zegel toont een 
spelmoment uit de wedstrijd tus
sen Frankrijk en Rusland. Vol
gens de ontwerper is Luis Fer
nandez aan de bal, terwijl ieder
een die een beetje verstand heeft 
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Uil» Fernand«! FRA Vastly Rjts H fS 

Niet Fernandez, maar Platini is hier met het Ie 
ren monster in de weer en nu maar hopen d; 
de afgebeelde Rus inderdaad Vasily Rats is 

van voetbal toch kan zien dat he 
IVlichel Platini \s... 

Het Amtle van Sieglinde Schechner in AllgauDorf trekt vooral in de zomermaanden 
veel belangstelling van toursten (foto Claus Juricz) 

Diefstal in 
Zandvoort 
Tijdens een inbraak op 26 de
cember jl. werd bij een verzame
laar in Zandvoort een postzegel
collectie gestolen. De verzame
ling bestond onder meer uit: 
 een collectie stempels Tsje
choslowakije in zeven zwarte 
Safebanden, opgebouwd uit de 
onderdelen 'eofilatelie' (pronk
stuk: een zogenoemde klapper
brief), 'stempels Prag op eerste 
emissie Oostenrijk' en 'andere 
stempels (o.a. Brünn) op eerste 
emissie Oostenrijk' (pronkstuk: 
brief met stralenstempel 1576); 
 een collectie Denemarken 
18511932 m zeven groene 
Safebanden, opgezet op grijs 
geruite bladen in Hawidstrook 
met notities in potlood: o.a. eer
ste emissie (deels geplaat) en de 
emissies 'scepter en zwaard', 

'kleine wapens', 'cijfers in twee 
kleurendruk', 'Christiaan IX' en 
'Frederik VIII'. 
Als u informatie hebt over deze 
collecties wordt u verzocht con 
tact op te nemen met de gedu
peerde verzamelaar: H. Regelinc 
telefoon 0250715953. 

Bekroningen 
Tijdens een tentoonstelling die 
van 12 tot en met 20 november 
jl. in Alicante (Spanje) werd ge 
houden, zijn drie Nederlandse ir 
zenders bekroond: 

Groot verguld zilver: 
M O Wiegant (Luchtpostbrieven van 
Noorwegen tot aan de Tweede Werel 
oorlog) 
Verzilverd brons: 
J P Dekker Martinez (Een vlucht naai 
de ruimte) en J W H Leenders (De or 
wikkeling van de raket en interplaneta 
re reizen) 
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Tweeëntwintig Nederlanders exposeren 
op Aeerd^ (Duitsland) 
i/an 2 tot en met 4 april aan
staande wordt in de Noordduitse 
)tad Leer de tentoonstelling 
Leer54 georganiseerd In het 
<ader van het verdrag dat de Ne-
Jerlandse Bond onlangs sloot 
net de Norddeutsche Philatelis-
'enverband EIbe-Weser-Ems ne
uen tweeentwintig Nederlandse 
ilatelisten aan deze tentoonstel-
ing m categorie 2 deel 
.eer, dat op slechts veertig 'au-
ommuten' van Groningen ligt, is 
raor veel verzamelaars een 
nooie gelegenheid om in 1994 
jen tentoonstelling te bezoeken, 
)ok al omdat er dit jaar in ver-

Jok verzamelaars die er een ge-
;pecialiseerde collectie van 
)laatfouten, misdrukken, druk-
oevalligheden en andere (vaak 
Jeine) onbedoelde afwijkingen 
ip na houden kunnen nu terecht 
)ij een eigen vereniging de Ne-
lerlandse Postzegelvereniging 
?e Plaatfout 
)e wetenschap dat postzegels 
an eenzelfde emissie onderling 
unnen verschillen is bijna zo 
lud als de filatelie zelf De studie 
an de verschillen tussen de cli-
hes van het moederblok maken 
et zogenaamde 'platen' moge-
jk Plaatfouten in een enkele ze
el van een drukvel geven inzicht 
1 de totstandkoming van het 
loederbloken in het verloop 
an het drukprocede m de loop 
er jaren, net als afwijkingen die 
et gevolg zijn van onvolkomen
eden m het drukprocede 
Ie vereniging De Plaatfout, die 
I ruim vijftig leden heeft, wil be
orderen dat de kennis over 
ostzegels met plaatfouten en 
ndere varianten wordt vergroot 
en ander doel is het versprei
en van de aldus verkregen ge-
evens en het stimuleren van 
et verzamelen van zegels met 

TT Post Filatelie verkoopt dit 
ar voor het eerst een vereen-
)udigde versie van de Jaarcol-
ctie de Jaarset Bijzondere 
)stzegels 
de Jaarset zitten alle losse bij-
ndere postzegels uit 1993 Er 
ten geen velletjes in en ook 
len semi-permanente emissies. 

band met Fepapost 94 maar wei
nig andere exposities zijn 
Op Leer 94z\\n 137 verzamelin
gen te bewonderen, die samen 
739 kaders vullen De handela-
renstands zijn verhuurd aan tien 
goede handelaren, die naar ver
wachting toch wat ander materi
aal zullen aanbieden dan in Ne
derland gebruikelijk is Anders 
dan m Nederland vaak het geval 
IS verschijnen er ter gelegenheid 
van Leer 94 geen bijzondere en
veloppen, maar wel drie post-
waardestukken in vierkleuren
druk Ze zijn gewijd aan de 
scheepvaart, aan het jubileum 

plaatfouten De vereniging heeft 
een telefoondienst opgezet om 
leden te informeren over varian
ten in pas uitgegeven postze
gels Bovendien verschijnt vier
maal per jaar een clubblad met 
nieuwsberichten en met artike
len die dieper op de materie in 
gaan 
Men IS bezig met de samenstel
ling van een handboek, dat de 
bestaande catalogi moet com
pleteren en uitbreiden Twee
maal per jaar (of zo vaak als ge
wenst IS) wordt een nationale 
contactdag gehouden 
De Nederlandse Postzegelvere
niging De Plaatfout heeU het lid
maatschap aangevraagd van de 
Nederlandse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen en van het 
Landelijk Overleg Gespeciali
seerde Verenigingen (LOG) 
De contributie bedraagt dertig 
gulden per jaar (eenmalig in
schrijfgeld f 5 -) Als u belang
stelling hebt voor het lidmaat
schap of nadere informatie over 
de vereniging wenst, kunt u con
tact opnemen met de secretaris 
van De Plaatfout, de heer A Bak
ker, Postbus 380,1970 AJ IJ-
muiden 

zoals de wenszegels en de brie-
venzegels Ook de kortingzegel 
ontbreekt 
De Jaarset is uitgegeven omdat 
veel klanten van PTT Post daar
naar vroegen Ze vinden de acht
enveertig gulden die de Jaarcol-
lectie Bijzondere Postzegels kost 
te veel van het goede 

'600 jaar Hendrik de Zeevaarder' 
en aan de jeugdfilatelie Driege-
legenheidsstempels zorgen voor 
een bijpassend motief De post-
waardestukken (enveloppen met 
ingedrukt zegel) kunnen voor 
drie gulden per stuk worden be
steld en wel door overmaking op 
het Nederlandse Postbanknum-
mer 1004287 ten name van R J 
Oberink te Roden Voor porto en 
verpakking moet u per bestelling 
een gulden extra overmaken 

Het zal maar zelden voorkomen 
dat de presentatie van een serie 
postszegels vergezeld gaat van 
jazzmuziek Dat was het geval op 
1 februari jl m het Haagse Ge
meentemuseum, waar ir W Dik, 
bestuursvoorzitter van Konink
lijke PTT Nederland de eerste 
Mondriaanpostzegels overhan
digde De hoogste PTT-baas 
reikte de zegels uit aan de Zuid-
hollandse Commissaris van de 
Koningin mr S Patijn en aan de 
directeur van het Gemeentemu
seum, dr J L Locher Wie die
zelfde avond naar het televisie
programma Nova heeft gekeken 
zal daar de opperpostman Dik 
hebben leren kennen als een en
thousiast jazz-liefhebber en fana
tiek drummer 
Dr Locher vertelde in een kort 
welkomstwoord dat een van de 
drie postzegels een detail van 
het schilderij Broadway Boogie 
l/Koog/e afbeeldt, een schilderij 
dat Mondriaan kort voor zijn 
dood in New York schilderde 
In zijn zeer persoonlijke en amu
sante toespraak legde Dik er de 
nadruk op dat kunst al lang voor 
de oorlog m het PTT-bedrijf ge
ïntegreerd was en hij toonde zich 

PTT Post Filatelie heeft nu drie 
collecties in zijn pakket de Jaar-
collectie, de Jaarset en de Jaar-
collectie Permanente Postzegels 

Wilt u op de overschrijvmgskaart 
duidelijk aangeven welk(e) post-
waardestuk(ken) u wilt ontvan
gen"? 
De openingstijden van de ten
toonstelling Leer 94, die wordt 
gehouden in de Berufsbildende 
Schule 2, Blinke, Leer, zijn als 
volgt Op zaterdag 2 april Man 11 
tot 17 uur, op zondag 3 apriNan 
10 tot 17 uur en op maandag 4 
april van 10 tot 16 uur 
(RJO) 

dan ook ingenomen met de aan
wezigheid van de hoogbejaarde 
oud-directeurvan het Kroller-
Muller Museum Hammacher, die 
m zijn jonge jaren medewerker 
was van de grondlegger van dat 
beleid, mr J F van Royen 
Dik legde uit dat de post bij de 
keuze van onderwerpen voor ge-
legenheidszegels uiterst selectief 
IS en bij het herdenken van per
sonen meestal uitgaat van de re
gel 'minimaal een eeuw na dato' 
BIJ Mondriaan vond men de vijf
tigste verjaardag van diens dood 
en het grootscheeps opgezette 
Mondriaanjaar echter zoveel ge
wicht hebben dat er toch een uit
gifte van een speciale serie van 
drie zegels kwam Er volgt ook 
nog een bijzondere reeks tele
foonkaarten. Dik sprak de hoop 
uit dat de verzamelaars daarvan 
- net als de filatelisten - een 
voorkeur voor het verzamelen 
van ongebruikte exemplaren 
zouden ontwikkelen Tussen de 
bedrijven door speelde de pianist 
Hem van der Gaag virtuoos be
kende boogie-woogie melodieën, 
daarmee begon een nationaal 
evenement, het Mondriaanjaar, 
op feestelijke wijze (HG) 

de stichting 
De PostzegelvTiend 

geeft jaarhjks duizenden 
postzegels weg aan 

gehandicapte verzamelaars. 

Helpt u ze met uw 
overtollige zegels en zend ze aan 

de secretaris van de 
stichting: 

P.A. de Vries 
Ruysdaelkade 33 

1816 BW Alkmaar 
Telefoon 072-115185 

De drie gelegenheidsstempels die op Leer 94 in gebruik zullen zijn 

Sespecialiseerde vereniging voor Mondriaanjaar zowel f ilatelistisch als 
^laatfoutveiiamelaars opgericht muzikaal ingeluid 

u ook goedkope versie van PTT s 
aarcollectietekoop 
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^Rietdijk 
WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM OP ONZE 
GROTE VOORJAARSVEILING 

11,12 en 13 April 1994 
Ca. 3000 kavels komen onder de hamer, w.o. 
• Nederland & O.R., goed en schaars materiaal, waarbij veel topstukken. 
• Zwitserland een enorme collectie, waarbijtopstukken. 
• Een keur aan losse zegels en series van de gehele Wereld. 
• Stempels Nederland. Een mooie afdeling kleinrondstempels alsmede eenenorme collectie 

puntstempels. 
• Europese landen. Schitterende en vergevorderde collecties ongebruikt en gebruikt. 
• Verenigd Europa. Een groot aantal collecties en partijen. 
• Ansichtkaarten. Een grote partij, voornamelijk Nederland in 30 dozen. 
• Ruim 1400 collecties, partijen en restanten. 
• Ca. 400 kavels in dozen. 
WIJ DURVEN BIJNA TE GARANDEREN DAT U IETS VAN UW GADING ZULT 
VINDEN. 
EEN GRATIS CATALOGUS LIGT EN DE KOFFIE STAAT VOOR U KLAAR TIJ
DENS DE KIJKDAGEN OP ONS KANTOOR, NOORDEINDE 4 1 , DEN HAAG. 
In verband met het grote aantal collecties, partijen en dozen adviseren wij u voor het 
bezichtigen ruimschoots tijd te reserveren. Maak gebruik van de EXTRA KIJKDAGEN! 

TOT ZIENS OP DE KIJK- EN VEILINGDAGEN. 

« DE GROTE NAJAARSJUBILEUMVEILING IS 
THANS VOLOP IN BEWERKING. 

* U KUNT HIERVOORDAGELIJKS MATERIAAL 
INBRENGEN OOK TIJDENS DE KIJKDAGEN. 

* EENHOOG RENTELOOS VOORSCHOT 
BEHOORT TOT DE MOGELIJKHEDEN. 

* GRATIS TAXATIE VAN DE TE VERWACHTEN 
VEILINGOPBRENGST. 

Bel voor alle gewenste Informatie vrijblijvend 070-3647957 

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

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) Londen 
2514 GC Den Haag, Tel. 070-3647957, Fax 070-3632893 

7 5 J A A R I N D I E N S T D E R P H I L A T E L I E 

Sehe 
ma. 
dl. 
WO. 
do. 
vr. 
ma. 
dl. 
WO. 
do. 
vr. 
za. 
zo. 

>ma kijkdagen: 
28-03 
29-03 
30-03 
31-03 
01-04 
04-04 
05-04 
06-04 
07-04 
08-04 
09-04 
10-04 

10.00-17.00 uur 
10.00-17.00 uur 
10.00-17.00 uur 
10.00-17.00 uur 
10.00-17.00 uur 
GEEN KIJKDAG 
10.00-17.00 uur 
10.00-17.00 uur 
10.00-17.00 uur 
10.00-17.00 uur 
10.00-16.00 uur 
10.00-16.00 uur 



Verenigings
nieuws 

Samenstelling: 
Mevr. E. Braakensiek 
Postbus 5905 
3273 ZG Westmaas 
Telefoon 018641776 

Sluitingsdata voor het verenigjngs
nieuws (in enkelvoud) en mutaties (in 
tweevoud): meinummer: 1 april; juni
nummer: 29 april; juli/augustusnum
mer (alleen mutaties): 30 juni; sep
tembernummer: 2 augustus; oktober
nummer: 1 september' november
nummer: 29 september en december
nummer: 27 oktober. Nakomende mu
taties en mutatiestaat (in drievoud) 
tien dagen na vermelde data. 

Het overnemen van gegevens uit deze 
rubriek is uitsluitend toegestaan na 
schrifteliike toestemming van de 
redactie van 'Philatelie' 

1. NEDERLANDSCHEVEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAIVIELAARS 
Secr A G van Soest, Chamavenin 9, 
7312 HE Apeldoorn tel 055556061 
(na 18 00 uur) Pennmgm CN Oppe
aar. Brugstraat 25, 2471 AS Zwam
■nerdam,tel 0172615184 girorek 
33805 Ledenadm C W van 't Land, 
Jan Luykenin 6, 7412 NP Deventer, tel 
D570017275 Dir Rondzending JC 
JeJong, Berkenoord 16 8172 AV 
i/aassen, tel 0578872293 
«delingen Alkmaar, 072157889, Al
nelo, 0549064695, Alphen a/d Rijn, 
317222922, Altena, 018321821, Am
sterdam 0206322888, Apeldoorn, 
355558256, Arnhem, 085231678, 
Bodegraven, 0172612372, Borne, 
)74662880, Boskoop, 0172713580, 
Deventer, 057092074, Eibergen/Nee
le, 0545091949, Epe, 0578027090, 
3ooi&Eemland, 0215261164 Goor, 
)54751731, Haarlem, 072157232, 
Hengelo, 0540762990, Hillegom, 
)252019299, Holten, 0548362604, 
.eerdam, 0345119473, Lelystad, 
)228012871,Lochem/Borculo, 
)545772543, Monster, 0174944246, 
Junspeet, 0341254615, Nijmegen 
180234831, Steenwijk, 0521014627, 
"wente, 0542382594 Utrecht, 03406
12432, Vlaardmgen, 0104261933, 
'oorschoten 071 611719, en West
riesland 0229031458 

. POSTZEGELVERENIGING 'BREDA' 
;ecr P M van Spellen, Madame Cu
leplein 78,4834 SX Breda, tel 076
50278 Algemene Ledenvergadering 
p dinsdag 22 maart m het Gemeen
chapshuis'De Vlieren', Dr Struycken
traat 165, Breda, aanvang 19 45 uur, 
aal open 19 15 uur Jeugdbijeenkomst 
p zondag 3 april m het gemeen
chapshuis 'De Zandberg', Zandberg
lan 54 bis, Breda van 10 0012 30 
ur, metABCcursus Postzegelsoos 
p woensdag 13 april in het Gemeen
dhapshuis 'Doornbos', Abdijstraat 26, 
reda van 14 0016 30 uur 

. VERENIGING VAN POSTZEGEL
ERZAMELAARS 'HOLLANDIA' 
MSTERDAM 
eer J J Groen, Meerstraat 38,1411 
H Naarden, tel 0215941211 Bijeen
)msten op 25 maart, 29 april en 3 
ni, 20 15 uur m het wijkgebouw 
/loria' Speerstraat 7, Amsterdam 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
EREENIGING 
3cr J l\l de Wolf, Secr Versteeglaan 
) 3451 XK Vleuten, tel 034073226 
a 19 00 uur) Ledenadm B Gans, 

Gaffelveld 115,3993 RG Houten, tel 
0340377786 (na 19 00 uur) Jaarver
gadering op 29 maart in de Prinsenhof, 
Eykmanlaan 431, Tuindorpoost, 
Utrecht, aanvang 20 00 uur, zaal open 
19 00 uur, o a bestuursverkiezmg, vei
ling en verloting 

5. HAAGSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING 
Secr Dr J Groenendaal, Laan van 
Clmgendael 103, 2597 CC Den Haag 
Ledenadm L H J Oosterloo, Chopin
laan 32, 2253 BV Voorschoten, tel 
071617394 Ledenbijeenkomsten elke 
derde dinsdag van de maand (aug t/m 
mei), 20 00 uur m de benedenzaal van 
de Ichthuskerk, Dumkerksestraat 11, 
Den Haag 

6. INTERNATIONALE VERENIGING 
'PHILATELICA' 
Secr postadres Morelgaard 19,3206 
AP Spijkenisse Rondzendverkeer tel 
0703652211 Wijzigingen in de lijst 
zoals opgenomen m het januarinum
mer 
Brielle/Westvoorne: H G T M Over
beek, Sluijsstraat 14, 3237 AT Vierpol
ders,tel 0181015640 
Utrecht: J G Menningh, Azielaan 698, 
3526 SX Utrecht, tel 030880475 2e 
dinsdag of 2e donderdag (sept tot 
juni), vanaf 19 00 uur. Cultureel 
Centrum'Ons Eiland', Marco Pololaan 
(Kanaleneiland), Utrecht 
Venio: M J M Gielen, Framboosstraat 
9, 5925 HJ VenIo, tel 077820064 2e 
maandag 20 00 uur, cate Het Anker, 
Straelseweg 83, VenIo 

7. ROnERDAMSCHE 
PHILATELISTENVEREENIGING 
Secr P J van de Kasteele, Veldhof 3, 
2651 BW Berkel en Rodenrijs Leden
adm mw N BoeckhoitzKooiman, 
Lauwersmeer 82,3068 PW Rotterdam, 
tel 0104562597 Ledenbijeenkomst 
op 28 maart, vanaf 19 00 uur. De Ro
meijnshof, Stresemannplaats 8, Rotter
damOmmoord Agenda zie mededelin
genblad Clubbijeenkomsten zaterdag 
van 13 30 tot 15 30 uur m het wijkcen
trum Middelland, Ie Middellandstr 
103, Rotterdam en donderdag van 
19 0022 00 uur m sporthal Asterio, 
RotterdamZuid, (metro Slinge) 

8. PHILATELISTENVERENIGING 
'AMERSFOORT' 
Secr C H V d Berg, De Boskamp 5, 
3828 VR Hoogland tel 033802780 
Ledenadm A W M Prins, Postbus 
116, 3860ACI\lijkerk,tel 03494
51324 Rondzending extern AA van 
Nunspeet, Mozartweg 67c, 3816 LM 
Amersfoort, tel 033725222 Jeugd E 
van Renselaar, Gasthuislaan 5, 3817 
ED Amersfoort tel 033618407 Bij
eenkomsten op 22 maart, 26 april, 24 
mei en 28 juni in 'De Brug', Schuilen
burgerweg 2, Amersfoort, aanvang 
20 00 uur, zaal open 19 00 uur 

9. AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
'DE PHILATELIST' 
Jaarvergadering op 21 maart, 20 00 
uur, middagbijeenkomst op 31 maart, 
aanvang 14 00 uur, zaal open 13 00 
uur, ledenbijeenkomst op 11 april, 
20 00 uur, Woestdumcentrum Woest
duinstr 1624, Amsterdam Bijeen
komst op 22 maart, 'Het Kompas, 
Zandbank 86 A Lelystad Informatie 

Churchilllaan 163 ", 1078 DW Amster
dam, tel 0206795077. 

10. POSTZEGELVERENIGING S.P.A. 
AMSTERDAM 
Secr/pennmgm J C van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9 1165 LL Halfweg, tel 
029074024 Bijeenkomsten op 5 april 
en 3 mei m de 'Ontmoetingsruimte', 
Dr Schaepmanstr 16, Halfweg, aan
vang 20 00 uur 

16. FILATELISTENVERENIGING 
'DE GLOBE' 
Secr D C Thieme Gersteveld 51 
3902 EM Veenendaal, tel 08385
14141 Ledenadm F Wessels, Steen
heuvelsestr 37, 6578 AB Leuth, tel 
088932354 
Afdelmgssecretariaten en data van de 
bijeenkomsten 
Apeldoorn: F W N Hugenholtz, Loo
laan 41/155, 7314 AD Apeldoorn, 3e 
maandag 
Arnhem: G A Macrander, Sleedoorn
laan 6,6841 AB Arnhem, Ie dinsdag 
Barneveld: mw M M A Memders
Schimmel Da Costastraat 16, 3771 ZB 
Barneveld, 2e donderdag 
Beuningen/Ewijk: J W P M Kremers, 
De Verwert 1562, 6605 AM Wijchen, 
3e donderdag 
Brummen/Eerbeek: C W Stolk, Offen
bachstraat 26, 6961 CB Eerbeek, laat
ste maandag even maanden te Brum
men, oneven maanden te Eerbeek 
Dieren: G G Esser, Treubstraat 82, 
6951 BB Dieren, 3e dinsdag 
Dinxperio: J Westerveld, Wendelen
kamp 3, 7091 TV Dinxperio, 3e dins
dag 
Doesburg: J Weststeijn, 't Achterom 6, 
6986 CN Angerio, 2e maandag 
Doetinchem: A Dinkla, Willemstraat 8, 
7001 HL Doetinchem, 2e donderdag 
Druten: J J Gubbels, Rijdt 36, 6631 AT 
Horssen, 2e donderdag 
Duiven/Westervoort: A F B M Bom, 
Oranjestraat 26, 6921 ZJ Duiven, 2e 
maandag te Duiven en 2e dinsdag te 
Westervoort 
Ede: G Radstaat, Paul Gabnelstraat 53, 
6717 RA Ede, Ie donderdag 
Eist: J E Hartog, Zoetendaal 5, 6662 
XG Eist, 2e maandag 
Hengelo (G): H Borgers, Bakermark
sedijk 12, 7223 KJ Baak, 3e maandag 
Lichtenvoorde: H B M Groot Zevert, 
Hem Meyerstraat 3, 7132 CB Lichten
voorde, laatste dinsdag 
Lobith: C C Hietkamp, Hertog Arnoud
straat 2, 6915 XL Lobith, 3e dinsdag 
oneven maanden 
NoordoostVeluwe: mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 CT Epe, laatste 
donderdag 
Nijmegen: mw E WesselsLutkeveld, 
Steenheuvelsestraat 37, 6578 AB 
Leuth, 3e maandag 
Oosterbeek: A Bootsma, Nieuwland 
78, 6862 GE Oosterbeek, 3e dinsdag 
Renkum/Heelsum: W J G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 6871 Vl\l 
Renkum 3e maandag 
Rheden/De Steeg: A F Muller, Dalweg 
2,6994 CP De Steeg, laatste maandag 
Rhenen: N Baartwijk, Seringplantsoen 
7,3911 ZR Rhenen 3e donderdag 
Varsseveld: C R Keesman, Burg 
Goldbergstraat 10, 7051 CD Varsse
veld, 2e dinsdag 
Veenendaal: W Dijkstra, Duizend Roe
den 19, 3901 KA Veenendaal, 2e dins
dag 
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Velp/Rozendaal: mw H W Wolthuis
Oosterwijk, Wulpenstr 6, 6883 ET 
Velp, Ie maandag 
Wageningen: J A Steenbergen, Julia
nastr 40, 6707 DG Wageningen, 2e 
maandag 
Winterswijk/Aalten: mw H te Selle
Leemkuil, Morgenzonweg 101, 7101 
BJ Winterswijk, Ie dinsdag even maan
den te Aalten, oneven maanden te Win
terswijk 
Wijchen: A L D Slierendrecht, Postbus 
369, 6600 AJ Wijchen, Ie zondag 
Zetten: mw H W van IngenHulstem, 
Vuurdoornstraat 129, 4043 NR Op
heusden, 2e dinsdag bij toerbeurt te 
Zetten en HervelN 
Zevenaar: J J Kuipers, Vuurdoorn
straat 23, 6903 CJ Zevenaar, 3e don
derdag 
Zutphen: mw M J Renssen, Leeuwe
riklaan 10, 7203 JE Zutphen, Ie dins
dag 
Individuele leden L W van Kooi, Ooie
vaar 16, 3435 EN Nieuwegein, corres
pondent en tevens hoofd rondzendin
gen individuele leden 

17. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'ASSEN' 
Secr H Gerrits, Speenkruidstraat 9, 
9404 HA Assen, tel 0592013698 
Pennmgm A B Haddermgh, Peli
kaanstr 25, 9404 CH Assen, tel 
0592010692 Rondzending J J G 
Schaap, Leie 1,9406 EH Assen, tel 
0592050434 Bijeenkomsten (m u v 
juni, juli en dec ) laatste dinsdag van de 
maand m de 'Open Hof', Sleutelbloem
straat, Assen, zaal open om 19 30 uur 

18. PHILATELISTEN VERENIGING 
'BAARN' 
Secr G W Leive, Prof F Andreaelaan 
93,3741 EKBaam,tel 0215415645 
Bijeenkomst op maandag 21 maart in 
Gebouw 'De Herberg van Paulus', Sta
tionsweg 16, Baarn, aanvang 20 00 
uur, zaal open 19 00 uur 

19. POSTZEGELVERENIGING 'ONDER
LING CONTACT' BERGEN OP ZOOM 
Wnd secr J Rutten, Franciscusberg 
2, Bergen op Zoom Ledenadm mw 
J E M BeijerVermeulen, Schoolstraat 
17,4611 MD Bergen op Zoom Rond
zending J Koopman, Past Jutenlaan 
64, Bergen op Zoom Bijeenkomst ie
dere tweede dinsdag van de maand in 
de zaal van PartyHouse "t Fort', Ant
werpsestraatweg 21, Bergen op Zoom, 
junioren 18 30 uur, senioren 19 30 
uur 

20. KENNEMER POSTZEGELCLUB 
BEVERWIJK 
Secr Th Erkamps, Beneluxlaan 334, 
1966 WX Heemskerk, tel 02510
37108 Bijeenkomsten op 28 maart, 11 
en 25 april, 9 en 30 mei, 13 en 27 juni 
m de Nieuwe Slof, Kerkstraat 146, Be
verwijk, jeugd 18 3019 30 uur, vol
wassenen 19 00 uur 

22. NEDERLANDSE FILATELISTEN
VERENIGING ' DE VERZAMELAAR' 
BUSSUM EN OMSTREKEN 
Secr O Louw, Brinklaan 152,1404 
GXBussum,tel 0215933132 Rond
zending B v d Meulen,JanToeback
laan 3, Naarden, tel 0215940709 Bij
eenkomsten iedere tweede maandag 
van de maand (sept t/m juni) m het 
Josephgebouw, Singel 24, Bussum, 
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aanvang 20 uur, zaal open 19 uur 

23. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DELFT' 
Secr A P Schouten, De Meibloem 45, 
2291 GS Wateringen, tel 01742-
95279 Ledenadm mw A Matla-Vos, 
Hof van Delftlaan119, 2613 BL Delft, 
tel 015-126904 Bijeenkomsten iedere 
eerste donderdag van de maand m het 
kerkgebouw 'Immanuel', Schoenma
kerstraat 1, Delft, aanvang 20 00 uur, 
zaal open 19 00 uur, (sept t/m juni) 

24. PHILATELISTEN VERENIGING 
'DE FIVEL', DELFZIJL 
Secr TG Medema, Sont 27, 9933TA 
Delfzijl, tel 05960-12773 Rondzen-
ding H Bergman, Kustweg 346, 9933 
BR Delfzijl, tel 05960-15311 Bijeen
komsten elke tweede maandag van de 
maand m de 'Bolder', Molenbergplein, 
Delfzijl, aanvang 19 30 uur 

25. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DORDRECHT' 
Secr S D Akkerman, Nolensweg 104, 
3317 LG Dordrecht, tel 078-170884 
Rondzendverkeer J Meijers, Oranje-
laan 81, 3311 DJ Dordrecht, tel 078-
137762 Bijeenkomsten iedere tweede 
woensdag van de maand m gebouw 
C J M V , Burg de Raadtsmgel, Dor
drecht, aanvang 20 30 uur, zaal open 
19 30 uur 

26. DORDTSE PHILATELISTEN-
VERENIGING 'DE POSTJAGER' 
Secr JJ Ouwerkerk, Rozenhof 19, 
3311 JT Dordrecht Rondzending mw 
I M Strittmatter, R Kiplingerf 113, 
3315 AD Dordrecht Bijeenkomsten op 
18 maart (jaarvergadering), 8 en 29 
apnl, 20 mei en 10 juni m de Stepha-
nuskerk, aanvang 20 30 uur, zaal open 
19 30 uur 

27. PHILATELISTENCLUB 
'EINDHOVEN'(P.C.E.) 
Secr en ledenadm C Loch, Jan van 
Eyckgracht 191, 5645 TH Eindhoven, 
tel 040-119654 Rondzendverkeer L 
Ulrich, Spilmanstraat 15, 5645 JE 
Eindhoven, tel 040-122358 Bijeen
komsten iedere eerste woensdag van 
de maand m het Henr Roelantscen-
trum. Keldermansstraat 43a, Eindho
ven, aanvang 20 15 uur, zaal open van
af 19 15 uuren iedere 3e dinsdag van 
de maand ruilmiddag 

28. PHILIPS' PHILATELISTEN 
VERENIGING EINDHOVEN 
Secr C M G A v d Bosch, Ullerberg-
laan 22, 5628 EH Eindhoven, tel 040-
425750 Ledenadm MH Schenke
laars, de Koppele 78, 5632 LB Eindho
ven, tel 040-416358 Rondzenddienst 
AWAFindhammer,tel 040-435013 
Bijeenkomst op 11 april, 20 00 uur m 
het Henriette Roelantscentrum, Kelder
mansstraat 43a, Eindhoven 

29. ENSCHEDESE PHILATELISTEN 
VERENIGING 
Secr WFH Bijl, Doolhof 12, 7548 BZ 
Enschede tel 053-281221 Rondzend
dienst H Traanman, Boerskottenhoek 
45, 7546 DB Enschede, tel 053-
762881 Ledenbijeenkomsten 2e 
maandag van de maand, aanvang 
20 00 uur EPV-Societeit 3e maandag 
van de maand, aanvang 19 30 uur 
Jeugdbijeenkomsten 3e vrijdag van de 
maand aanvang 18 00 uur, alle bijeen
komsten m de Renatakerk, Brinkstraat 

30 VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DE PHILATELIST' 
GELEEN 
Secr J H Stevens, Dahliastraat 5, 
6163 GH Geleen, tel 046-746618 Le
denadm en penningm W J M van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SM Sit-
tard,tel 046-518576 Bijeenkomsten 
op 10april, 8 mei 5juni en 3juli inde 

'Heremiet', Kluis 50, in Geleen, aan
vang 10 00 uur, zaal open 9 30 uur 

31. POSTZEGELVERENIGING 
'GORINCHEM & OMSTREKEN' 
Secr J A van den Anker, Voerman
straat 328, 4204 RP Gorinchem, tel 
01830-33163 Bijeenkomsten elke eer
ste maandag van de maand in de grote 
benedenzaal van de Exoduskerk, Mol-
lenburgseweg, Gorinchem, aanvang 
20 00 uur, zaal open 19 30 uur 

32. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'GOUDA' 
Secr A P D M van Zanten, Wikkeveld 
26, 2742 GN Waddinxveen, tel 01828-
17854 Ledenb 28 maart m Brand
punt, Turfmarkt 58, Gouda Jeugdafd 
A Berkers,tel 01828-11954 

33. POSTZEGELCLUB 'DE KRING' 
's-GRAVENHAGE 
Secr L H Arkesteijn, Meppelweg 548, 
2544 BN Den Haag, tel 070-3675180 
Bijeenkomsten elke Ie en 3e maandag 
van de maand in de Exoduskerk, Be-
resteinlaan 263, Den Haag, zaal open 
19 30 uur, aanvang 20 00 uur 

35. PHILATELISTEN VERENIGING 
'GRONINGEN' 
Secr J P A Tolsma, Lindelaan 63, 
9301 NB Roden, tel 05908-18234 Le
denadministratie L Leertouwer, Batin-
ge 42, 9331 KX Norg, tel 05928-
13564 Ledenvergadering elke vierde 
maandag van de maand (m u v juni, 
juli en augustus) m het C J M V -ge
bouw, Spilsluizen 9, Groningen Cen
trum vereniging Emmastraat 5, 9722 
EW Groningen, tel 050-259610, b g g 
05928-13564 Open woensdag van 
13 00-16 00 uur en zaterdag van 
10 00-16 00 uur 

36. HAARLEMSE FILATELISTISCHE 
VERENIGING 'OP HOOP VAN ZEGELS' 
Secr J L Gosman, Prins Hendriklaan 
146,2051 JJ Overveen, tel 023-
260381 Ledenbijeenkomsten op 12 
april, 10 mei en 7 juni in zaal 'De 
Linge', Lingestraat 1, Haarlem-Noord, 
zaal open 19 00 uur, begin veiling ca 
21 00 uur 

37. POSTZEGELVERENIGING 
'HEERLEN EN OMSTREKEN' 
Secr mw C H Wolsing-Grens, p/a 
postbus 237, 6400 AE Heerlen, tel 
045-717790 Ledenadm JHC Vlug
gen, Marshallstr 20, 6441 JX Bruns-
sum,tel 045-270521 Bijeenkomsten 
op 5 april, 3 mei en 7 juni m het Casino 
Treebeek, Treebeekplein 133, Bruns-
sum, aanvang 20 15 uur, zaal open 
19 00 uur 

38. FILATELISTENVERENIGING 
'DEN HELDER' 
Secr L Ch Werst, Linieweg 13,1783 
BA Den Helder, tel 02230-12544 Le
denadm A J Lastdrager, W Ba-
rendszstraat 159,1782 WZ Den Hel
der, tel 02230-13433 Rondzending 
J J B Lesterhuis, tel 02230-16216 
Bijeenkomsten (sept t/m juni) elke 1e 
vrijdag (senioren) van 14 00-16 30 uur 
en elke 3e dinsdag van de maand van 
19 30-21 30 uur m t Middenschip, 
Bernhardplein 76, Den Helder, jeugd 
vanaf 18 30 uur 

39. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'HELMOND' 
Secr J Neggers, Van 't Hoffstraat 4, 
5707 ES Helmond, tel 04920-53721 
Ledenbijeenkomsten op 22 maart, 19 
april, 17 mei en 21 juni in 'De Kamenij', 
Jeroen Boschstraat 19, Helmond, aan
vang 20 15 uur, zaal open 19 30 uur 

40. 's-HERTOGENBOSSCHE 
FILATELISTEN VERENIGING 
Secr PG Rens, St Barbaraplem 11, 
5341 LKOss tel 04120-50073 Bij

eenkomsten iedere vierde donderdag 
van de maand in zaal 2 van wijkcen
trum 'De Helttheuvel', Helftheuvelpas-
sage 115, 's-Hertogenbosch, aanvang 
20 00 uur, zaal open 19 30 uur 

41. FILATELISTENVERENIGING 
'HILVERSUM EN OMSTREKEN' 
Secr JB Büchner, Javalaan 23,1217 
HD Hilversum, tel 035-218828 Bij
eenkomsten iedere derde donderdag 
van de maand (sept t/m mei) m 'De 
Ontmoetingskerk', Mmckelersstraat 
161, Hilversum, aanvang 19 30 uur 

42. LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr W Hogendoorn, Muzenlaan 53, 
2353 KB Leiderdorp, tel 071-896066 
Ledenadm J D H Kranenburg, Zand-
zegge 7, 2318 ZK Leiden, tel 071-
223030 Vergaderingen op 22 maart, 
26 april, 24 mei en 28 juni m het res
taurant van het zwembad 'De Zijl', Pa-
ramaribostraat 66, Leiden, aanvang 
20 00 uur, zaal open 19 00 uur, jeugd 
vanaf 18 00 uur 

43. PHILATELISTENVERENIGING 
'ZUID-LIMBURG' MAASTRICHT 
Secr mw M C B Knols-Veraart, Be-
melerweg 70,6226 HB Maastricht, tel 
043-637345 Bijeenkomsten op 21 
maart (jaarvergadering) en 18 april in 
Trefcentrum 'Oostermaas', Edison-
straat 4, Maastricht, aanvang 1915 
uur Jeugdbijeenkomst op 10 april, 
Verwerhoek 46, aanvang 10 30 uur 

44. POSTZEGELCLUB 'GROOT
VELDHOVEN' 
Secr P M Willems, Müllerin 75, 5505 
VB Veldhoven, tel 040-533429 Le
denadm H Henst, Ambachtslaan 21, 
5506 AD Veldhoven, tel 040-537722 
Clubavond iedere tweede maandag van 
de maand in gemeenschapshuis 'D'n 
Bond', Rapportstraat 29, Veldhoven 

45. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'NOORDWIJK' 
Secr B Wijling, Spoorlaan29, 2215 
KN Voorhout Bijeenkomsten op elke 
derde maandag van de maand in 
dorpshuis 'De Kuip', Zeestraat 1, 
Noordwijk Binnen, aanvang 20 15 uur, 
jeugd 18 30 uur 

46. ROHERDAMSE ONTSPANNINGS
VERENIGING SHELL-FILATELIE 
Secr J Oosterboer, Mizarstr 178, 
3204 VH Spijkenisse Vergadering na 
convocatie Bijeenkomsten elke Ie za
terdag van de maand op het Sportpark 
'De Vijf Sluizen', Vlaardmgen en elke 
2e zaterdag van de maand m het recre
atiegebouw 'De Oude Wal' te Hoog
vliet 

47. POSTZEGELVERENIGING 
'ROOSENDAAL' 
Secr J A Wijnen, Past van Akenstr 
9, 4703 BA Roosendaal Bijeenkom
sten op 5 april, 3 mei, 7 juni en 5 juli in 
cafe "t Trefpunt', Kade 4, Roosendaal, 
aanvang 20 00 uur. 

48. PHILATELISTENCLUB 
'ROTTERDAM' 
Secr J Vellekoop, Pres Steynstraat 
21, 2312 ZP Leiden Bijeenkomsten 2e 
dinsdag van de maand. Beursgebouw, 
ingang Beursplein 

49. POSTZEGELVERENIGING 
SANTPOORT P.V.S. 
Secr C G Hartendorp, Frans Net-
scherlaan 7 2071 AZ Santpoort Noord, 
tel 023-374740 Bijeenkomsten iedere 
tweede en vierde maandag van de 
maand m dorpshuis 'Het Terras', Ter
rasweg 89, Santpoort-Noord, aanvang 
20 00 uur zaal open 19 30 uur 

51. POSTZEGELVERENIGING 
'ZEEUWSCH-VLAANDEREN' 
Secr G v d Bosch, Sweelmckhof 54, 
4536HCTemeuzen,tel 01150-94001 
Rondzendleider P Verberkmoes, tel 
01150-95694 Ruilavond elke 2e 
maandag van de maand in de boven
zaal van het Zuidlandtheater, Zuid-
landstraat 111, Terneuzen, aanvang 
19 30 uur 

52. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'TILBURG' 
Secr W F M Tukker, postbus 10020, 
5000 JA Tilburg, tel 013-356360 
Rondzenddienst J Kolen, tel 013-
681589 Bijeenkomsten iedere eerste 
woensdag van de maand m cafe-rest "t 
Wit Paardje', Lijnsheike 8, Tilburg-
Noord, aanvang 20 30 uur, zaal open 
19 30 uur Elke vierde dinsdag van de 
maand cursus filatelie m "t Jeugd
honk' Le Bourgetstr 27, Tilburg, aan
vang 20 00 uur 

54. POSTZEGELCLUB WASSENAAR 
Secr L L Kammmga, Spinozalaan 1 
D 1,2273 XA Voorburg, tel 070-
3871987 Bijeenkomsten iedere twee
de donderdag van de maand (sept f m 
juni) in 'De Warenar', Kerkstraat 75, 
Wassenaar, aanvang 20 00 uur 

55. POSTZEGELVERENIGING 
IJMUIDEN 
Secr G C Bakker-Bakker, Nobelstraat 
7,1972RSIJmuiden,tel 02550-
22310 Dir rondzending JE Swets-
Bremmers, Kon Emmastraat 1,1975 
BLIJmuiden,tel 02550-16574 Bij
eenkomsten op de eerste en derde 
maandag van de maand in de Adelber-
tuskerk. Sparrenstraat, IJmuiden 
Jeugd van 18 30 -19 45 uur, senioren 
van 20 00-22 00 uur 

57. POSTZEGELVERENIGING 
'BLACK PENNY' HEUSDEN 
Secr M L H Verharen, Herptseweg 
27, 5256NNHeusden,tel 04162-
1606 Bijeenkomsten elke 2e zaterdag 
van de maand (sept t/m juni) m de 
'Schakel', Oudheusden, gemeente 
Heusden 

58. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS SASSENHEIM 
Secr/penningm BG Doornekamp 
Kwekersweg 92, 2171 DZ Sassenheim 
tel 02522-16740 Verenigingsavond 
elke derde maandag van de maand m 
het restaurant van de sporthal 
'Wasbeek', van Alkemadelaan 12, Sas
senheim, jeugd 19 00 uur, volwasse
nen 20 00 uur 

59. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DE LANGSTRAAT' 
Secr J P Zethof, Kempenlandlaan 6, 
5144 EB Waalwijk, tel 04160-36662 
Bijeenkomsten iedere tweede donder
dag van de maand in de Heibloem, 
St Antoniusstr, Waalwijk 

60. POSTZEGELVERENIGING 
'DE PHILATELIST' VLIJMEN 
Secr A W van Falier, Badweg 28, 
5253 AVNieuwkuijk, tel 04108-1301; 
Bijeenkomsten iedere eerste donder
dag van de maand in cafe-rest 'De 
Braai', Vlijmen 

64. POSTZEGELVERENIGING 
'DRACHTEN' 
Secr J Brouwer, postbus 497, 9200 
AL Drachten, tel 05120-14695 Leder 
adm mw H Kappers, Schuilenburg 
57, 8926 KP Leeuwarden Bijeenkom
sten iedere eerste dinsdag van de 
maand m het gebouw 'De Opdracht 
Stationsweg 150 b. Drachten aanvan 
20 00 uur zaal open 19 30 uur 

65. POSTZEGELVERENIGING 
COEVORDEN EN OMSTREKEN 
Secr W J van Sonsbeek OudeGrac 
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3, 7741 ED Coevorden, tel 05240-
16024 Rondz mw Y Kool, v Kuyk-
straat 20,7741 VV Coevorden, tel 
05240-14325 Bijeenkomsten elke 2e 
maandag van de maand in de 'Poort 
Benttieimerstraat 30, Coevorden, aan
vang 20 00 uur 

67 VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'ZVi;iJNDRECHT 
EN OMSTREKEN' 
Secr TG Baan, Reeweg-Oost 100, 
3312 CT Dordrecht, tel 078-147931 
Rondzending A Klootwijk, Staring
straat 1, 3333 XL Zwijndrectit, tel 078-
122198 Bijeenkomst op 19 april m de 
'Opentiofkerk', Walraven van Hallstr 1, 
Zwijndrecht, aanvang 20 00 uur 

68. POSTZEGELVERENIGING 
'WAUBACH', UBACH OVER WORMS 
Secr E P Valent, Europaweg Zuid 
195, 6374 KK Landgraaf, tel 045-
314376 Bijeenkomsteniedere leen 
3e zaterdag van de maand van 15 00 
tot 18 00 uur m het ver lokaal "t 
Straotje', Eygelshovenerweg 4 

69. FILATELISTENVERENIGING 
VEENDAM EN OMSTREKEN 
Ledenadm J Lageman, Postbus 345, 
9641 LB Veendam, tel 05987-15534 
Bijeenkomsten 2e donderdag van de 
Tiaand (sept t/m mei) m Centrum 
Dukdalf', De Reede 1, Veendam, aan-
i/ang 20 00 uur, zaal open 19 00 uur 

70. POSTZEGELVERENIGING RAALTE 
3ecr E Bakker, Postbus 239, 8100 
^E Raalte Bijeenk elke tweede maan-
lag van de maand m gebouw 'Helpen-
Ie Handen', Westdorpin, Raalte, aanv 
19 uur Jeugd derde zaterdag, Paulus-
(erk, Westdorpin, aanvang 11 uur 

M. POSTZEGELVERENIGING 
DRIELANDENPUNT' VAALS 
5ecr H J Brouns, Karolmgenstraat 9, 
5369 BV Simpelveld Bijeenkomst op 
14 april in de bovenzaal van cafe "t 
/ereinshoes'. Koperstraat 21, Vaals, 
:aal open 19 30 uur 

'2. POSTZEGELVERENIGING 
VREDESTEIN' 
ïecr P R Steijn, Oude Haagweg 138, 
!552 GS Den Haag Bijeenkomsten 
lerste donderdag van de maand m de 
antine van het AZIVO-gebouw, Haag-
veg 128, Den Haag, aanvang 20 uur 

'3. POSTZEGELVERENIGING 
'S-GRAVENHAGE EN OMSTREKEN' 
>ecr J Alsemgeest, Zwedenburg 254, 
!591 BM Den Haag, tel 070-3473547 
iondzendverkeer J A van den Akker, 
Villem Dreespark 172, 2531 SL Den 
laag, tel 070-3888011 Bijeenkom-
ten elke derde donderdag van de 
laand in de grote zaal van de Bethle-
emkerk, zaal open 19 30 uur 

5. POSTZEGELVERENIGING 
'RIMÄRKET' VEENENDAAL 
N OMSTREKEN 
eer H Altena, Oudeveen 116, 3905 
W Veenendaal, tel 08385-26991 
ondz M A Heijink, Coniferenlaan 17, 
904 RK Veenendaal, tel 08385-
4595 Bijeenkomsten op de eerste 
msdag van de maand m de kantine 
an de Talmaschool, Boompjesgoed 
4, Veenendaal, aanvang 20 00 uur 

6. FILATELISTEN VERENIGING 
)E POSTHOORN' VIANEN 
eer A G Houtzager Franciscushof 
15,4133BCVianen, tel 03473-
3677 Bijeenkomsten op 24 maart, 28 
jnl, 26 mei en 30 juni in 'De Stads-
}f', Hazelaarplein 4, Vianen, aanvang 
3 15 uur, jeugd om 19 00 uur 

J. PHILATELISTENVERENIGING 
lOOGEZAND-SAPPEMEER' 
3cr J H Bos, postbus 420, 9600 AK 

Hoogezand, tel 05980-98044 Rond-
zenddienst H J Grasdijk, Schubertlaan 
4, 9603 AX Hoogezand, tel 05980-
26534 Bijeenkomsten elke eerste 
woensdag van de maand (sept t/m 
juni) m 'De Tibbe', K de Haanstraat 73, 
Sappemeer, aanvang 20 00 uur, zaal 
open 19 00 uur 

79. POSTZEGELVERENIGING 
'APPINGEDAM' 
Secr vacant Jeugdafd E B Stuut, 
Oranjeweg 12, 9901 CK Appingedam 
tel 05960-23324 Bijeenkomsten iede
re eerste vrijdag van de maand, aan
vang 20 00 uur, jeugd iedere tweede 
zaterdag van de maand in het SWA-ge-
bouw. Stationsweg 1, Appingedam, 
aanvang 14 00 uur 

80. POSTZEGELVERENIGING 
'ROERMOND' 
Secr H J P Custers, Van Loonstraat 
38,6081 BPHaelen,tel 04759-1608 
Bijeenkomsten iedere tweede dinsdag 
van de maand in het verenigingsge
bouw, Minderbroedersingel 15, Roer
mond 

81. FILATELISTEN VERENIGING 
'DE KLOMP', WINTERSWIJK 
Secr W Peletier, Zuilenesstr 11, 
7101 BA Winterswijk, tel 05430-
13459 Rondzending S Lanjouw, 
Abeelstr 20 7101 LG Winterswijk tel 
05430-14337 Jeugd G J A van Ek, A 
de Ruyterstr 108, 7122 ML Aalten Bij
eenkomst op 28 maart m Museum Fre-
riks, Groenloseweg 86, aanvang 20 
uur Jeugdafdeling Ie en 3e maandag 
van de maand van 18-19 30 uur in 'De 
Berkhof', Waliensestr 33, Winterswijk 

85. POSTZEGELVERENIGING 
HEEMSKERK 
Secr H W van Zon, Frankrijklaan 59, 
1966 VC Heemskerk, tel 02510-
33894 Bijeenkomsten op 21 maart, 18 
apnl, 2 en 16 mei m 'De Jansheeren', 
Kerkweg, Heemskerk, aanvang 20 00 
uur, jeugd 19 00 uur 

86. EERSTE KERKRAADSE 
PHILATELISTEN VERENIGING 
Secr BJ W Berends, Boudewijneik 
15, 6465EDKerkrade,tel 045-
415088 Ledenvergadering elke derde 
zaterdag van de maand, 20 00 uur m 
cafe Chermin, Markt 54, Kerkrade 

88. POSTZEGELCLUB HOOGEVEEN 
Secr/rondzending HJ Ruiter, Satel-
lietenlaan 18, 7904 LP Hoogeveen, tel 
05280-63259 Penningm J Zijlstra, 
v d Sluisweg 15, 7914RANoordsche-
schut, tel 05284-2364 Bijeenkomst 
op 28 maart m de Torenzaal van de 
Goede Herderkerk, Lomanin , Hooge
veen aanvang 20 uur, zaal open 19 
uur 

89. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'RIJSWIJK' 
Secr mw L Stokman-Veldhoven, 
Hoornbruglaan 36 2281 AW Rijswijk, 
tel 070-3995105 Bijeenkomsten elke 
tweede dinsdag van de maand in de 
Johanneskerk, Dr H Colijnlaan 5, Rijs
wijk, aanvang 20 15 uur zaal open 
19 15 uur 

90.'P.V.L.'LOSSER 
Secr J H Selen, Molenstraat 84, 7581 
BR Losser, tel 05423-87130 Rond
zending G W v d Wetering, Muchte-
weg 2, Losser, tel 05423-81796 Bij
eenkomsten elke derde dinsdag van de 
maand in Hotel Smit, aanvang 20 uur 

94. POSTZEGELVERENIGING 
'TELSTAR', PUTTEN GLD. 
Secr H D Buitenwerf, Wittenburg 
163, 3862 EENijkerk, tel 03494-
52484 Verenigingsavond elke derde 
donderdag van de maand (sept t/m 
juni) in het gebouw "t Voorhuys', 

Voorthuizerstraat 14, Putten, aanvang 
20 30 uur, zaal open 19 00 uur 

95. POSTZEGELVERENIGING 
'CASTRICUM' 
Secr W H Janszen, Lindenlaan 76, 
1901 SL Castricum, tel 02518-51947 
Rondzending A K Eikelboom, H Casi-
mirstr 48,1901 TP Castricum, tel 
02518-53309 Bijeenkomst op 11 april 
m dorpshuis 'De Kern', Overtoom 15, 
Castricum, aanvang 20 00 uur, jeugd 
18 30 uur 

98. POSTZEGELVERENIGING 
'PHILETICA', SLIEDRECHT 
Secr J van Schaik, Adama van Schel-
temastraat 28, 3362 TB Sliedrecht, tel 
01840-12338 Bijeenkomsteniedere 
tweede maandag van de maand m de 
'Schalm', Kerkbuurt 137, Sliedrecht, 
aanvang 20 00 uur 

99. OLDENZAALSE PHILATELISTEN 
VERENIGING 
Secr/penningm H J Teunis, postbus 
252, 7570 AG Oldenzaal, tel 05410-
14243 Bijeenkomsten iedere derde 
maandag van de maand (sept t/m 
juni) m hotel 'De Zon', Bentheimerstr 
1, Oldenzaal, aanvang 20 00 uur 

100. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'MAASSLUIS' 
Secretanaat G Dekker, Postbus 35, 
2678 ZG De Lier Bijeenkomsten iedere 
derde dinsdag van de maand (sept t/m 
juni) m de 'Koningshof', Uiverlaan 20, 
Maassluis-West, aanvang 19 45 uur 

102. AMERSFOORTSE POSTZEGEL
CLUB 'DE KEI' 
Secr R A Tolhuizen, Victoriestraat 10, 
3815 MP Amersfoort, tel 033-752503 
Rondzendverkeer G J M van Roon, 
Koningshof 14, 3871 DA Hoevelaken, 
tel 03495-35513 Bijeenkomsten op 
de eerste dinsdag van de maand m de 
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 

103. POSTZEGELVERENIGING 
'EEMLAND', SOEST 
Secr mw C H Gieskens-Giskes, Joh 
Poststraat 182, 3762 VR Soest, tel 
02155-22091 Ledenadm mw C M 
de Bruin, Kastanjelaan 11, 3768 AH 
Soest, tel 02155-12032 Rondzen
ding K Memecke, Soesterbergsestraat 
135, 3768 MB Soest, tel 02155-
18166 Bijeenkomsten iedere tweede 
woensdag van de maand (sept t/m 
juni) in 'De Vijverhof', Klarinet 39, 
Soest, aanvang 20 uur, zaal open 
19 00 uur Jeugdclub Jong Eemland 
bijeenkomsten iedere derde woensdag 
van de maand van 19-20 30 uur in de 
Vijverhof Inl A C Voorhaar, Joh 
Poststraat 182, 3762 VR Soest, tel 
02155-22091 

104. FILATELISTENVERENIGING 
'FILVERO' REUVER EN OMSTREKEN 
Secr en ledenadm H M P Cuijpers, 
Parklaan la, 5953 BP Reuver tel 
04704-2152 Vergaderingen op 8 april, 
13 mei en 10 juni, aanvang 20 00 uur, 
jeugdbijeenkomsten op 9 april, 14 mei 
en 11 juni m gemeenschapshuis 'de 
Schakel'vanaf 13 30 uur 

108. VERENIGING VAN ZAANSE 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
'DE POSTHOORN' 
Secr H Smit, Rozeboom 5,1541 RH 
Koog a/d Zaan Bijeenkomsten op 17 
maart, 21 apnl, 19 mei en 16 juni van 
19 15-22 00 uurin scholengemeen
schap 'Het Noorderveer', Kerkstraat 
104, Wormerveer 

109. PHILATELISTENVERENIGING 
HEERHUGOWAARD EN OMSTREKEN 
Secr L van Dijk, Lek 54,1703 KJ 
Heerhugowaard tel 02207-11935 Bij
eenkomsten iedere tweede maandag 
van de maand m 'De Swan', Midden

weg 178, Heerhugowaard, jeugd van 
18 15 - 20 00 uur en volwassenen van 
19 30-22 30 uur 

111. FILATELISTENVERENIGING 
'WESTFRIESLAND', SCHAGEN 
Secr J M Verhulsdonck, Mezenhof 
105,1742 GJ Schagen, tel 02240-
97157 Ledenadm D Sleutel, Corn 
Bregmanstraat 26,1741 BL Schagen, 
tel 02240-12273 Bijeenkomsteniede
re eerste vnjdag van de maand, aan
vang 20 00 uur, in 'De Ontmoetings-
kerk', Rembrandtlaan 5, Schagen 
Jeugd vanaf 18 30 uur 

113. OOSTERHOUTSE VERENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr/ledenadm P v d Wulp, Vicaris-
laan 3,4901 TB Oosterhout, tel 
01620-31633 Penningm A Berk-
houdt, postbus 474,4900 AL Ooster
hout, tel 01620-29154 Ledenvergade
ring iedere derde dinsdag van de 
maand m cafe Strijen, Oosterhout 
Jeugd- en ruilmiddagen iedere eerste 
zaterdag van de maand van 13 00 tot 
16 00 uur in het buurthuis 'De Bunt-
hoef', Bloemenhof 2, Oosterhout 

115. VERENIGING VAN BOXTELSE 
VERZAMELAARS 
Secr JAC Schuller. Markt 27, 5281 
AV Boxtel, tel 04116-73775 Bijeen
komsten iedere 2e zondag van de 
maand m zaal Bellevue, Bosscheweg 
34, Boxtel van 10 30 -13 00 uur, ook 
voorde jeugd 

116. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS SCHERPENZEEL 
EN OMSTREKEN 
Secr W Chr Kessler, Valeriaanlaan 
37, 3925 RM Scherpenzeel, tel 03497-
2351 Bijeenkomsten elke vierde don
derdag van de maand in de 'Heijhorst', 
Hovenierslaan 29, Scherpenzeel, aan
vang 20 00 uur, zaal open 19 30 uur 
Jeugdclub elke vierde donderdag van 
de maand van 19 00-20 30 uur 

117. POSTZEGELCLUB DELDEN 
Secr H Verschuuren, Langestraat 
133, 7491 AD Delden, tel 05407-
61719 Rondzendverkeer J Busschers, 
Strampenstraat 19, 7491 JA Delden, 
tel 05407-61569 Bijeenkomsten elke 
derde dinsdag van de maand, 20 00 
uur, m het Parochiehuis, Langestraat 
79, Delden, jeugdclub elke derde 
woensdag,aanvang 18 15 uur 

119. FILATELISTENVERENIGING 
'IJSSELHAM' 
Secr en ledenadm mw Th Hof-Plat, 
Haulerweg 51, 8471 AJ Wolvega, tel 
05610-15153 Rondzendcomm S 
Hulzinga, De Korten 13, 8376 LA Os-
senzijl,tel 05617-375 Ledenbijeen
komsten iedere derde maandag van de 
maand in gebouw 'De Beitel', Molen
straat 24, Steenwijk, aanvang 20 00 
uur, zaal open 19 30 uur 

120. FILATELIE HEEZE 
Secr mw H Vereijken, Molenhoeven 
50,5591 LW Heeze Bijeenkomsten op 
29 maart, 26 april, 31 mei en 28 juni m 
'D'n Toversnest', Jan Deckersstraat 26, 
Heeze, aanvang 20 00 uur 

121. FILATELISTISCHE VERENIGING 
'DELTA OOST' BERGEN OP ZOOM 
Secr C Schot, Gen Spoorstraat 35, 
4624 HA Bergen op Zoom Penning-
m/ledenadm mw H J M Rosen-
boom-Eijkemans, Meireweikes 16, 
4751JS Oud-Gastel Bijeenkomst elke 
Ie donderdag van de maand (sept t/m 
juni) m 'Het Swaentje', Blauwehandstr 
en Lokaal Duif, Kleine Kerkstr Bergen 
op Zoom 

122. POSTZEGELVERENIGING 
'WATERLAND' MONNICKENDAM 
Secr mw M J Bruijns-Nicolay, Pieter 
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Appelpl. 53,1141 XP Monnickendam, cult, centr. De Bosrand, Woudenberg, 
tel. 029951803. Rondzending CR. Ja van 2022 uur, zaal open 19 30 uur. 
ger. Avegaar 18,1141 JG Monnicken
dam, tel. 029952190. Bijeenkomsten 145. FILATELISTENVERENIGING 
op 12 april en 10 mei in sociaalcult. 'NOVIOPOST' 
centrum 'De Bolder', 't Spil 14, Mon Secr./:ledenadm : J.G.M. Rademaker, 
nickendam, aanvang 20.15 uur, jeugd Beethovenin 337, 6865 DV Doorwerth, 
van 19.4520.30 uur. tel. 085340331. Penningm.: A. Thi|S

sen, Bongerd 68, 6581 TH Malden, tel. 
130. POSTZEGELVERENIGING 080581054. Rondzending: J.M. Rijs
OOTMARSUM EN OMSTREKEN dijk. Postweg 37, 6523 KR Nijmegen, 
Secr.: E. Post, Beatrixstr. 26, 7591 GD tel. 080221596. Bijeenkomst op 1 
Denekamp, tel. 054131936. Bijeen april in het wijkcentrum'De 
komsten iedere 1 e maandag van de Klokketoren', Burg. Slotemaker de Bru
maandindeRadboudzaal, Oostwal14, ineweg 270 (hoek Muntweg), Nijme
Ootmarsum, aanvang 20.00 uur. gen. 

134. POSTZEGELVERENIGING 146. AMBACHTSE FILATELISTEN
REGIO ZVI/ARTSLUIS E.0. VERENIGING 
Secr.: T. Wijnbergen, Rietgorsstr. 5, Secr.: J.S.P. van de Ruit, Lod van 
8064 CV Zwartsluis, tel. 0520866727. Nassaustr. 3, 3331 BKZwijndrecht. 
Bijeenkomsten elke derde zaterdag van Dir. rondzendverkeer: M. van der Stelt, 
de maand (sept. t/m mei) m gebouw Witte de Withstraat 43, 3341 TV Hen
'Vrede', Zwartsluis, aanvang 10.00 uur. drik Ido Ambacht, tel. 0185820235. 
Inl. R. Reynders, Regenboogstr. 3, Bijeenkomsten elke 3e maandag van 
8061 GL Hasselt, tel. 52091726. de maand in het dorpshuis 'De 

Schoof', aanvang 20.00 uur. 
136. PHILATELISTENVERENIGING 
'WINSUM EN OMSTREKEN' 150. PHILATELISTENVERENIGING 
Secr.:Y.v.d Meulen, Anemoonlaan 6, "T FAKTEURKE'MERGELLAND 
9951 HG Winsum. Penningm.. A.A. Secr.: H.J. Raes, Schalenboschweg37, 
BrouwerBouma, Schepperijln21, 6343 ED Klimmen, tel 044592797. 
9951 BJ Winsum. Rondzendverkeer: Penningm.: R Blommers, Luiper
J.A. Kiers, Borgweg 5, 9951 BB Win beekstr. 42, 6343 PV Klimmen, tel. 
sum. Bijeenkomsten derde dinsdag 045753131. Rondzending: A. Kersten, 
van de maand in "t 01 Pakhoes', Wes Toupsbergstr 87 b, 6468 AB Kerkrade, 
terstr. 37, Winsum, vanaf 19.30 uur. tel. 045454056. Bijeenkomsten op 29 

maart, 26 april, 31 mei en 28 juni in 
137. FILATELISTENVERENIGING 'Op d'r Plats', Houtstraat 25, Klimmen, 
'STATUUT80' van 19.0023.00 uur 
Secr.: P J. van Rossum, Voordewind 
17,1034 KS Amsterdam, tel. 020 167. EERSTE NEDERLEKSE 
6331789. Ledenadm.:mw. A.C. Hoo POSTZEGELVERENIGING E.N.P.V. 
gerhuisvan Schellen, van Baerlestraat Secr.: H. Hoogerwerf, R. Bloklaan 1, 
14bv., 1071 AW Amsterdam, tel. 020 2941 TV Lekkerkerk. Rondzending: 
6734323. Hoofd rondzendverkeer: J.C. H.v.d. Berg, Bilderdijkhof 64, 2941 GD 
Hemelaar, Borgerstraat 28 B, 1053 PS Lekkerkerk, tel. 018053604. Bijeen
Amsterdam, tel. 0206114079 (alleen komsten elke tweede dinsdag van de 
dinsdagavond van 20 tot 22 uur). Bij maand in de recr.zaal van 'De Breeje 
eenkomsten: iedere tweede en vierde Hendrick', Lekkerkerk, 18.30 uur jeugd 
donderdag van de maand in buurthuis en 19.30 uur volwassenen 
Lydia, Roelof Hartplein 2a. Elke tweede 
dinsdag van de maand in huize St. An 174. VERENIGING VAN POSTZEGEL
tonius. Kamperfoelieweg 207, Amster VERZAMELAARS 'DE LOUPE' LEUS

damNoord. Aanvang 20.00 uur. DEN 
Wnd. secr.: D. v.d. Zee, Dashorst 20, 

n f i pn<:T7Fri:i WFRFMirikir 3833 GG Leusden, tel. 033941431. 
' D E ' Z E G E L M R I ' " D I E M É N ' ' ^ p'%i"\ri^P,liHpn'tPrn3tQ4°.5^'; 
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142. VERENIGING VAN POSTZEGEL GELREGULICK/ECHT 

1 VERZAMELAARS ALMERE Secr.: P. Coonen, Jasmijnstraat 8, 
1 Secr.: J.L. Meijer, Noordmark 30,1351 6101 KX Echt, tel. 0475486144. Pen
1 GC Almere, tel. 0365311755. Bijeen ningm.: P.WI.T. Ernst, Brachterzijde 14, 
1 komsten 22 maart, 25 april, 24 mei en 6112 AW St. Joost. Rondzendleider: J. 
1 27 juni inde vergaderruimte Sport Grispen, Olmstraat 29,. 6101 BS Echt, 
1 complex, Kampenweg 7, AlmereStad, tel. 0475483872. Bijeenkomsten op 
1 aanvang20.00 uur, zaal open 19 uur. 29 maart, 26april, 24 meien 21 juni m 
1 cafézaal 'Biej Aolders', Houtstraat 25, 
1 143. PHILATELISTENVERENIGING PeijEcht, aanvang 20 00 uur, jeugd 
1 'BOXMEER EN OMSTREKEN' 18.30 uur, zaal open 18.15 uur. 
1 Secr. H.C M.A.M. Kennis, van Groten

huisstr. 7, 5831 GL Boxmeer, tel. 181 ■ POSTZEGELVERENIGING 
1 0885571842. Bijeenkomsten 1 e en 3e ZWOLLE 
1 maandag van de maand in hotel Van Secr.: J.G.J. van Ulsen, Johan van 01

Diepen, Spoorstraat 74, Boxmeer, aan denbarneveltstr 12, 8022 AX Zwolle, 
vang 20.15 uur, zaal open 19.00 uur. tel. 038541353. Penningm.: Th. van 

Zon, De Berken 38, 7958 VA Koekan
ge. Bijeenkomsten iedere 3e dinsdag 

144. WOUDENBERGSE POSTZEGEL van de maand in'De Terp', Radewijn
VERENIGING 'ONDER DE LOEP' straat/hoek Hogenkampweg, aanvang 
Secr.. J.C. Versteeg, J. van Stolberg 19.00 uur 
laan 26. 3931 KA Woudenberg. Leden
adm.: W.Chr. Kessler, Valeriaanlaan 
37, 3925 RM Scherpenzeel. Rondzen
ding: R.C. Schoenmaker, postbus 49, 
3930 EA Woudenberg. Bijeenkomsten 
iedere eerste dinsdag van de maand in 
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6R00TF0RMAATZEGELS 
1 WESTEUROPA, arote variatie, met HW's 

[ 2 FINLAND, zeer nieuw, met boekieszeqels 
3 ZWEDEN met boek|eszegels en HW's 
4 NOORWÉGEN grote variatie en veel HW's 
5 DENEMARKEN aroot assortiment 
6 IJSLAND schitterend, zeer tioqe cat wrd. 
7 FARÖEREILANDEN: arote variatie en HW's 
8 IERLAND: mooie sortering van vele laren 
9 ENGELAND: zonder kerst, met HW's 

10 KANAALEILANDEN: goede sortering 
11 BELGIË enorme variatie 
12 LUXEMBURG met HW's enieuk assortiment 
13 DUITSLAND ZONDER TOESLAG, zeer nieuw 
14 DUITSLAND, veel nieuw en met toeslag 
15 D.D.R.: veel motief 
16 ZWITSERLAND: met toeslag en HW's 
17 OOSTENRIJK: aeweldioe sortering 
18 MALTA: kort geknipt, veel zegels 
19 FRANKRIJKoroot assortiment 
20 LIECHTENSTEIN: zeer schaars, enorme variatie 
21 NIEUW2EEUND: veel nieuw, met HW 
22 JAPAN kort geknipt, veel motief, grote variatie 
23 U.S.A met veel boekjeszegels 
24 AUSTRALIË, veel nieuw, ook HW's 
MISSIEWAAR 
25 NOORWEGEN zeer gevarieerd 
26 DENEMARKEN: ook met de hogere Krwaarden 
27 ENGELAND: met buitenland en HW's 
28 IERLAND prachtig assortiment 
29 DUITSLAND al met de allernieuwsten 
30 USA: onuitgezocht (coilnrs.l) 
31 AUSTRALIË topkilo, de meest verkoctite 
32 CANADA enorme variatie 
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Verlieerslichten. Zie Traffic 
Lights. 
Vernisstrepen. Verscheidene 
uitgiften van Oostenrijk uit de 
jaren 1900 tot 1904 kunnen 
worden aangetroffen met 
glimmende strepen, die diago
naal over het zegelbeeld zijn 
aangebracht. Deze vernisstre
pen (in het Duits Lackstreifen 
en in het Frans Lignes brillan
tes) waren bedoeld als beveili
ging tegen hergebruik; ze 
moesten het afwassen van 
stempels om de zegels nog 
eens te gebruiken onmogelijk 
maken. Zie ook Veiligheids-
papier. 
Verplichte toeslagzegels. In 
Nederland en België kennen 
we ze niet, maar er zijn landen 
waar gedurende bepaalde pe
rioden het bijplakken van een 
bepaalde toeslagzegel ver
plicht was. 
Van Joegoslavië kennen we 
daar een hele reeks van; ze be
staan al sinds 1933. Aanvan
kelijk - in de periode 1933-
1963 - waren er van deze ze
gels twee versies: een gewone 
en één met het aanvullende in-
schrift Porto. De eerste soort 
moest door de afzender op de 
brief worden geplakt, de twee
de werd aangebracht door de 
post (als de afzender de zegel 
vergeten had te plakken, in 
welk geval de geadresseerde 
moest betalen). 
Een heel bekende verplichte 
toeslagzegel is de zogenoem
de 'blauwe vlo', de Berlinhil-
fe-zege\. Deze onooglijke 
Steuermarke van twee pfennig 
moest tijdens de Russische 
blokkade van West-Berlijn 
worden geplakt als bijdrage in 
de kosten van de luchtbrug 

naar deze stad. Als de 'blauwe 
vlo' ontbrak ging de brief te
rug naar de afzender. Slimme 
jongens kwamen hier onderuit 
door het besteladres als afzen-
deradres op de brief te ver
melden; de envelop kwam dan 
tóch op de plaats van bestem
ming aan. 
Portugal nummer 453 - met 
als tegenhanger portzegel 
nummer 48 - is een verplichte 
toeslagzegel met een 'Neder
lands tintje'; de toeslag diende 
om de uitzending van de Por
tugese equipe naar de Olympi
sche Spelen in Amsterdam in 
1928 mede te financieren. 
Vervalsingen. Zodra postze
gels een bepaalde geldswaar
de begonnen te krijgen ging 
men ze vervalsen. Het verval-
sersgilde beperkte zich daarbij 
niet tot postzegels-alleen: ook 
stempels en zelfs complete 
stukken werden (en worden) 
nagemaakt, getande zegels 
kunnen worden omgezet in 
ongetande en omgekeerd. 
Bij de Nederlandse zegels in 
het type-Veth komt een be
paalde vervalsing relatief vaak 
voor. De Veth-zegels met rol-
tanding werden door de verza
melaars vaker ongebruikt be
waard dan die met normale 
tanding. Een zegel die 'nor
maal getand' hoger genoteerd 
staat dan de roltandingvariant 
kan door het aanbrengen van 
enkele extra tandinggaatjes 
dus worden bewerkt tot een 
'normaal getand' exemplaar -
en dat kan lucratief zijn. Zie 
ook Natanden en Gommen. 
Sommige uitgiften komen we 
vaker vals dan echt tegen, zie 
bijvoorbeeld de Suezkanaalze-
gels. Over het algemeen kan 
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Vervalste brief van Poziony naar Steyer, alle onderdelen zijn echt, maar het 
geheel is toch een vervalsing.. 

De \eiptuhte loeslagzegel - in Je Handeling 'blauwe vlo' - Lnani enkele 
jaren op alle binnenlandse brieven in West-Duitsland voor Ook op een 
dienslbnef zonderpo'itzegel moest zo'n toeslagzegel worden geplakt 

men zeggen: hoe duurder de 
zegel, des te groter de kans dat 
er vervalsingen van in omloop 
zijn. Vervalsers weten echter 
ook dat wie het kleine niet eert 
het grote niet weerd is. Een 
aardig voorbeeld daarvan 
beelden we hierbij af; een 
brief van Pozsony - tegen
woordig Bratislava - van 11 
december 1918, dus ruim nä 
de uitroeping van de zelfstan
dige republiek Tsjechoslowa-
kije. De brief is gefrankeerd 
met Hongaarse postzegels en 
vertoont ook een Hongaars 
aantekenstrookje. Alle onder
delen - zegels, stempels en 
aantekenstrookjes - zijn echt, 
maar het geheel deugt niet. 
Allereerst ontbreekt het in die 
tijd nog gebruikelijke aan
komststempel. Bovendien 
weet men precies welke Hon
gaarse zegels bij de verzelf
standiging van Tsjechoslowa-
kije nog op de kantoren ver
krijgbaar waren - en daar be
horen de zegels op deze brief 
nu net niet meer toe! Het ge
heel is dus duidelijk een ver
valsing, ook al zijn de onder
delen op zichzelf wel allemaal 
echt. 
Er bestaat vrij veel literatuur 
over vervalsingen, ook in de 
Bondsbibliotheek in Baarn, 
maar u doet er het best aan om 
dure zegels - en heel in het bij
zonder dure tandingvarianten 
of zeldzame opdrukken op ge
wone zegels - te laten keuren. 
Zie onder Keuring. 
Vervalsingen ten nadele van 
de post. Vervalsingen die de 
post schade berokkenen ko
men aanmerkelijk minder 

voor dan vervalsingen die na
delig zijn voor de verzame
laar. Vervalsingen ten nadele 
van de post zijn, als ze toeval-
hg gevonden worden, bijzon
der gezochte verzamelobjec
ten. In Nederland zijn er twee 
bijzonder algemeen bekend: 
de NVPH-nummers 81 en 
108, die omstreeks 1923 op
doken. Ze zijn herkenbaar aan 
de afwijkende tanding en 
druk. Gebruikte exemplaren 
zijn nauwelijks bekend, enke
le ongebruikte stukken bevin
den zich in het PTT-museum. 
De kans dat u een gebruikt 
exemplaar in de rondzending 
zult aantreffen is dus niet erg 
groot, al kreeg wijlen drs. 
A.M.A. van der Willigen ooit 
een vervalste zegel van 10 
cent op deze manier in han
den. 
De Deutschland Spezial-Kata-
log van Michel noemt enkele 
vervalsingen ten nadele van 
de post die omstreeks de 
eeuwwisseling in omloop wa
ren. In de Eerste Wereldoor
log werden ook brieven met 
geallieerde propaganda - via 
Nederland? - naar Duitsland 
gesmokkeld, gefrankeerd met 
in Engeland gefabriceerde ze
gels - zogenoemde spionage-
vervalsingen. Ongebruikt ziet 
men die nog wel eens aange
boden. Of de in de Tweede 
Wereldoorlog vervaardigde 
propagandavervalsingen ooit 
postaal gebruikt zijn is maar 
zeer de vraag. Ook in andere 
landen - in Frankrijk en 
Groot-Brittannië nog heel re
cent - zijn postzegels ten na
dele van de post vervalst. 
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Een heel merkwaardige ver
valsing ten nadele van de post 
kwam mij onlangs ter ore. In 
de nieuwe republiek Letland 
werden de nog aanwezige 
Russische zegels overdrukt 
met de nieuwe naam van het 
land; de oplage bleef beperkt. 
In Sint-Petersburg beschikte 
men echter nog over grote 
aantallen Russische zegels. 
Die werden van de valse op
druk 'Letland' voorzien en 
verhandeld aan... Letlandse 
postambtenaren. Die verkoch
ten ze op hun beurt voor eigen 
rekening aan hun loketten. 
Dergelijke zegels werden door 
het publiek gewoon gebruikt, 
want ze zagen er echt genoeg 
uit. De post was de schadelij-
dende partij, want die kreeg 
voor zijn bemoeienis geen 
cent. 
Verwisselingen. Het nare ver
schijnsel duikt telkens weer 
op: het verwisselen van zegels 
uit rondzendingen. Goede of 
dure zegels worden weggeno
men en vervangen door be
schadigde of valse exempla
ren. Deelnemen aan een rond-
zending is een zaak van ver
trouwen, en als dat vertrou
wen geschonden wordt is dat 
bijzonder onplezierig. Hele
maal machteloos zijn vereni
gingen echter niet: dergelijke 
verwisselingen zijn - mits het 
wettig en overtuigend bewijs 
kan worden geleverd - 'straf
bare' feiten; de justitie kan er
voor worden ingeschakeld. 
Tot de meest gebruikte metho
den om verwisselingen aan te 
tonen behoort het fotograferen 
van de boekjespagina's voor
dat de 'verdachte' deze in 
handen krijgt, en het nogmaals 
fotograferen nadat deze zijn 
werk heeft gedaan. Iemand die 
eenmaal met dergelijke op
lichterijen begint kan er 
meestal niet meer mee ophou
den en zo loopt hij of zij dan 
uiteindelijk toch tegen de 
lamp. 
Verzanielwijzen. Ik herinner 
me iemand die de vraag ge
steld kreeg: 'Volgens welk 
systeem verzamel jij?'. Het 
antwoord luidde: 'Volgens het 
sy steem-sigarendoosjes'. 
Het opbergen van postzegels 
in sigarenkistjes, cacaoblikjes 
of giro-enveloppen valt uiter
aard eerder onder 'postzegels 
sparen' dan onder 'filatelie', 
maar wie er plezier in heeft 
mag het zo doen. 
Voor een beginner is elke 

nieuwe zegel aanvankelijk 
nog een 'aanwinst'. Langza
merhand komt zo'n beginnen
de verzamelaar er echter ach
ter dat er miljoenen verschil
lende zegels bestaan en dat 
een zekere beperking - en dat 
is nog heel wat anders dan een 
'specialisatie' - beslist nood
zakelijk is. 
Men zal dus een keuze moeten 
maken: wat wil ik? Intensief 
verzamelen - een bepaald ge
bied, een land binnen dat ge
bied of zelfs een bepaalde 
emissie van dat land? Exten
sief verzamelen - alles wat je 
in handen krijgt in stockboe-
ken stoppen, zonder de illusie 
te hebben ooit ook maar iets 
enigszins compleet te krijgen? 
Een bepaald onderwerp ver
zamelen, of een echte themati
sche verzameling opzetten? 
Bij het beantwoorden van die 
vragen kunt u uw eigen smaak 
en belangstelling en uiteraard 
ook uw financiële mogelijkhe
den als richtsnoer nemen. Pas 
als er sprake is van het inzen
den op tentoonstellingen zijn 
er bepaalde regels waaraan 
men zich moet houden. In dat 
geval zijn 'voordrukalbums' 
bijvoorbeeld niet meer in tel. 
Als u een bepaalde verzamel-
wijze kiest, is het verstandig 
er voor te zorgen dat de geko
zen methode niet leidt tot 
waardevermindering van uw 
zegels of stukken. Speciale 
stempels op een complete 
brief of kaart zijn nu eenmaal 
aantrekkelijker dan op een uit-
knipsel. Hetzelfde geldt voor 
kostbare zegels, zeker die uit 
de klassieke periode. En het 
inplakken van stukken met 
tape die er nooit meer af te 
krijgen is leidt tot een flinke 
waardevermindering - maar 
echt, ik heb het eens gezien. 
Tenslotte moet u ook beden
ken dat, financieel gezien, het 
aandeel 'arbeidskosten' in de 
prijs van een goedkope zegel 
aanmerkelijk hoger is dan bij 
een dure. Een verzameling 
met heel veel goedkope zegels 
zal bij liquidatie veel minder 
opbrengen dan een verzame
ling met een kleiner aantal 
'betere' zegels. 

Verzekeringszegels. In het 
bijzonder op vrachtbrieven 
met Belgische spoorwegze
gels kunnen nog wel eens ver
zekeringszegels worden aan
getroffen. Die dienden als be
wijs voor het betalen van de 
verzekeringspremie voor het 

Verzekeringszegels, afkomstig van 
een Belgische pakketkaart: door de 
post verkocht en met een poststem
pel vernietigd 

en de zegels opnieuw te ge
bruiken. 
Vingerlioedstempels. Het 
vingerhoedstempel is een 
stempel van heel klein for
maat (de Zwitsers spreken van 
Zwergstempel) dat in de klas
sieke periode van de filatelie 
werd gebruikt. Als vernieti-
gingsstempel vinden we der
gelijke stempels vrij veel op 

Vingerhoedstempel op Oostenrijkse correspondentiekaart (geplaatst op het 
ingedrukte waardezegel van 2 kreuzer) 

verzonden pakket. Deze ze
gels worden tegelijk met de 
spoorwegzegels geplakt en af
gestempeld. Maar ook al dra
gen ze daardoor een postpak
ketstempel, het zijn geen post
zegels maar Cinderella's (zie 
aldaar). 
Vetli. Het type-Veth dankt 
zijn naam aan de ontwerper, 
prof. Jan Pieter Veth (1864-
1925). Zegels van het type-
Veth werden al in 1902 in de 
overzeese Rijksdelen ge
bruikt, maar pas in 1926 - na 
Veths dood! - werd het type 
enigszins gewijzigd in Neder
land ingevoerd. De Veth-ze-
gels bleven in ons land tot 
april 1940 in gebruik. De 
emissie vertoont een scala van 
verschillen in watermerk en 
tanding, waarvan de roltandin-
gen wel het meest opvallend 
zijn. 
Vezelpapier. Zie Papier. 
Vierliantstempels. Een stem
peltype dat vele jaren in de 
Nederlandse koloniën in ge
bruik is geweest is het vier-
kantstempel. De vier om het 
cirkelvormige datum- en 
plaatsnaamgedeelte geplaatste 
'hoeken' zorgden voor forse 
zwarte afdrukken. Het was 
daardoor heel moeilijk - en dat 
was uiteraard de bedoeling -
om de stempels te verwijderen 

oude zegels van Oostenrijk. 
Viagstempels. Een vlagstem-
pel is een mechanisch stempel 
dat behalve van een datum- en 
plaatsnaamgedeelte ook is 
voorzien van een tekening of 
tekst in de 'vlag'. Soms bevat 
het stempel een aanwijzing 
van PTT bestemd voor het 
grote publiek (zoals bij propa-
gandastempels voor het ge
bruik van de postcode), soms 
ook worden ook actuele ge
beurtenissen op velerlei ge
bied met behulp van een vlag-
stempel onder de aandacht ge
bracht. Voor thematische ver
zamelaars kunnen vlagstem-
pels interessant zijn. In de be-

1946-19CG 
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CnURT OF JUSTICE 

Nederlands vlagslempel met de En
gelse tekst 'International Court of 
Justice' 

ginjaren - lees: in het begin 
van deze eeuw - werden soms 
inderdaad vlaggen in de stem-
pelvlag afgebeeld. Een uitge
breide catalogisering van de 
Nederlandse vlagstempels 
(zonder prijsaanduiding) is te 
vinden in De poststempels van 
Nederland - Machinestempels 
door F.W. van der Wart, een 
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uitgave van de Nederlandse 
Vereniging van Poststukken 
en Poststempelverzamelaars. 
Vliegende kraai. De Neder
landse luchtpostzegel die in 
1938 werd uitgegeven voor 
'bijzondere vluchten' heet in 
de wandeling 'Vliegende 
kraai'. Van de eerste uitvoe
ring, die een waarde van 12'/: 
cent had, werd in 1941 een 
nieuwe oplage gedrukt, hoe
wel in die tijd van 'bijzondere 
vluchten' uiteraard geen spra
ke kon zijn. De zegel van 12'/2 
cent werd in 1946 ongeldig en 
toen kwam er een nieuwe van 
25 cent. De tweede oplage van 
de zegel van 12'/: cent kan 
dus niet echt gebruikt voorko
men. 
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Voorajgestempelde zegels van Bel
gië, Frankrijk, Hongarije en de 
Verenigde Staten 

Voorafstempeling. In de tijd 
dat de kranten nog per post 
vervoerd en met postzegels 
gefrankeerd werden was het 
zaak daarbij zo weinig moge
lijk tijd te verliezen. Men 
bracht daarom kantenklare 
krantebandjes (geadresseerd 
én gefrankeerd) van te voren 
naar de post om ze daar te la
ten stempelen. Deze 'voor
afgestempelde' bandjes wer
den dan om de kranten gedaan 
zodra deze van de pers kwa
men. De Bossche tanding is 
een bekend Nederlands voor
beeld van dergelijke vooraf
stempelingen. 
Later verstrekte men de daar
voor in aanmerking komende 
verzenders van massadruk
werk postzegels die al vooraf 
waren afgestempeld. Derge
lijke voorafgestempelde ze
gels werden dan als frankering 
erkend; ze werden niet nog 
eens door de post afgestem
peld. 
Voorafgestempelde zegels 
zien we in het bijzonder in 
België, Frankrijk, Hongarije 

(tot 1919), Luxemburg en de 
Verenigde Staten. In Frankrijk 
worden sinds 1953 speciale 
voorafgestempelde zegels uit
gegeven; vóór die tijd  al 
sinds 1893  werden bestaande 
frankeerzegels van een opdruk 
voorzien. Omdat ook in 
Frankrijk de posttarieven ge
regeld stijgen komt er vrijwel 
elk jaar een nieuwe serie voor
afgestempelde zegels uit. 
Voordrukalbum. Album 
waarin door de uitgever alvast 
vakjes zijn gedrukt waarin 
postzegels kunnen worden on
dergebracht. Tegenwoordig 
zijn voordrukalbums ook ver
krijgbaar met Hawidstroken 
zie aldaar  waardoor 'post
frisse' zegels ook in het album 
postfris blijven; dat maakt fi
nancieel gezien een groot ver
schil. De meeste voordrukal
bums zijn losbladig; door jaar
lijkse aanvullingen kan een 
dergelijk album steeds upto
date houden. Voordrukalbums 
zijn gemakkelijk in het ge
bruik, maar de verzamelaar is 
dan wel gebonden aan wat de 
uitgever ermee wil. Wat daar
van het gevolg kan zijn werd 
duidelijk in 1975, toen de sup
plementen van 1974 versche
nen. De koetjeszegel (zie al
daar) van Jaap Drupsteen 
(NVPHnummer 1052) bleek 
daarin als paartje te zijn opge
nomen. De albumbezitters, die 
een losse zegel klaar hadden 
liggen, moesten nu opeens 
twee samenhangende koetjes
zegels te pakken zien te krij
gen. Een hoge catalogusnote
ring was het gevolg (vreemd 
genoeg geeft de Michelcata
logus wel een notering voor 
een paartje; de NVPH doet dat 
niet). Zie ook onder Album en 
Verzametwijzen. 
Voorlopers. Voorlopers zijn 
postzegels, gebruikt in een ge
bied waar pas nä de invoering 
van postzegels een zelfstandig 
postgebied ontstond. Voor de 
gebieden Estland, Letland, Li
touwen en Polen kunnen bij
voorbeeld de Russische zegels 
die in deze territoria werden 
gebruikt als voorlopers be
schouwd worden. Voor het 
zuidelijke en westelijke deel 
van Polen zijn de Oostenrijk
se, respectievelijk de Duitse 
zegels de voorlopers. Tsjechië 
en Slowakije hebben respec
tievelijk Oostenrijkse en Hon
gaarse zegels als voorlopers. 
Bij dit laatste voorbeeld valt 
op dat Oostenrijkse zegels ge

bruikt in Bohemen, Moravië 
en Silezië veel vaker voorko
men dan Hongaarse zegels ge
bruikt in Slowakije. Want Slo
wakije was een landbouwge
bied waar veel minder brieven 
werden geschreven dan in het 
geïndustrialiseerde en welva
rende Tsjechië. 
Met het toenemen van de be
langstelling voor de postge
schiedenis kreeg men ook 
meer aandacht voor de voorlo
pers. Vroeger begon een ver
zameling Letland met Yvert
nummer 1, tegenwoordig zien 
we steeds vaker dat ook de in 
dat gebied gebruikte Russi
sche zegels erbij worden be
trokken. 
Vredeszegel. Als Nederlandse 
zegels het over een 'vre
deszegel' hebben, denken ze 
meestal aan de op Volken
bondsdag 1933 uitgegeven 
frankeerzegel van 127: cent 
(NVPHnummer 256). Toch 
gaf de Nederlandse PTT der
tien jaar eerder, in 1920, een 
'vredeszegel' zonder fran
keerwaarde uit die veel min
der bekend is. In de desbetref
fende Dienstorder (1 maart 
1920) staat het er zó: 'Dezer 
dagen zullen door den Contro
leur te Haarlem ten verkoop 
aan de kantoren worden toe
gezonden, door een internatio
naal comité uitgegeven zoge
naamde vredespostzegels, 
waarvan de netto opbrengst 
zal dienen als bijdrage tot de 
wederopbouw van de kathe
draal van Reims. Zij zullen 
van 10 t/m 23 maart a.s. tegen 
betaling van 5 cent per stuk 
verkrijgbaar zijn te stellen. De 
verkoop geschiedt aan de lo
ketten waar frankeerzegels 
enz. verkrijgbaar zijn. De 
ambtenaren vestigen er de 
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aandacht der koopers op, dat 
de vredespostzegels bij voor
keur naast de gebezigde fran
keerzegels op de te verzenden 
stukken zijn te plakken, doch 
dat zij voor frankering geener
lei waarde bezitten.' Hoewel 
deze zegel in de Dienstorder 
als postzegel wordt aangeduid, 
is het dat uiteraard niet, ook al 
werden deze zegels door de 
post verkocht. Bekende 'vre
deszegels' zijn verder de 
Zwitserse uitgiften van na de 
Eerste en Tweede Wereldoor
log. Vooral de laatste is een 
prijzige serie geworden. 
Vreemde talen. Vroeger ken
den we een vermaning voor 
mensen die gewichtig pro
beerden te doen met veel 
vreemde woorden: Spreek je 
moers taal! Ook tegen de post 
zou dat wel eens gezegd kun
nen worden, overigens niet al
leen in Nederland. Dat men in 
bepaalde landen meertalige 
zegels en stempels gebruikte 
was begrijpelijk. Vaak worden 
echter ook talen die in het land 
zélf in het geheel niet worden 
gesproken gebruikt, in het bij
zonder in de stempels. De ach
tergrond is dan vaak dat men 
buitenlanders wil interesseren 
voor het desbetreffende land. 
Sommige landen gebruiken 
dergelijke stempels dan ook 
alleen voor post naar het bui
tenland, maar ze worden soms 
ook rustig op binnenlandse 
correspondentie geplaatst. 
Van Nederland noemen we 
maar er zijn er veel meer 
stempels die buitenlanders at
tent maakten op de Keuken
hof, de National Flowershow 
van 1951 en The International 
Court of Justice, stempels die 
alle op binnenlandse brieven 
voorkomen. 

■a^z'Oc^ay''^ 

Vredeszegel uit 1920, door de post 
verkocht maar zonder frankeer
waarde 

Speciaal stempel uit 1951 met een 
Engelse tekst, gewijd aan de 
Keukenhof 
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Oostenrijks machinestempel met de Engelse tekst 'Help Austria 's Children' 

In Oostenrijk stempelde men 
na 1919, toen het land een 
moeilijke tijd doormaakte, de 
tekst Help Austria's Children 
en in 1939 adviseerde Ledand 
bezoekers van de Olympische 
Spelen in Finland in het Duits 
en Frans om de reis via Let
land te maken. Helaas gingen 
de Spelen niet door - de Twee
de Wereldoorlog gooide roet 
in het eten - dus veel resultaat 
zal het stempel wel niet heb
ben gehad... 

w 
Waarde. Over geen begrip 
bestaat zowel binnen als bui
ten de kring van de filatelie 
zoveel verschil van mening 
als over de waarde van postze
gels. Waarde is in feite het be
drag dat iemand er voor over 
heeft om een bepaalde zegel 
in zijn bezit te krijgen. In ge
wone taal: 'Wat de gek ervoor 
geeft'. En doordat heel wat 
mensen 'er wat voor willen 
geven' is een bepaalde markt 
ontstaan - zie Postzegelhandel 
en Postzegelveiling - waarop 
filatelistisch materiaal ge
kocht en verkocht kan wor
den. Als we het over de ge
bruikswaarde hebben moeten 
we er ons van bewust zijn een 
zegel geen hogere waarde 
heeft dan zijn frankeerwaarde. 
Wie postzegels koopt om zijn 

verzameling aan te vullen kan 
genieten van een steeds mooi
ere en steeds uitgebreidere 
verzameling, die een lust is 
voor het oog. Dat die verza
meling straks, bij liquidatie, 
ook nog wat opbrengt is 'mooi 
meegenomen'. 
Op één opmerkelijk aspect 
van het begrip 'filatelistische 
waarde' moeten we nog wij
zen. Als u tien gulden op zak 
hebt maakt het geen verschil 
of u veertig kwartjes, tien los
se guldens of een biljet van 
f 10.- op zak heeft: in het ene 
geval moet u alleen meer mee
dragen. De geldswaarde is in 
de drie genoemde gevallen 
echter exact gelijk. Bij postze
gels is dat anders: honderd ze
gels van een kwartje zijn - als 
het om 'waarde' gaat - beslist 
niet gelijk aan één zegel van 
vijfentwintig gulden. 'Bundel
waar' is in feite niet veel 
waard. De prijs is eerder opge
bouwd uit arbeidsloon dan uit 
zegelwaarde. Zie ook Catalo
guswaarde. 
Waarde-aanduiding. In de 
regel vermeldt een postzegel 
een bepaalde waarde (zie No
minale waarde, Handstempel-
opdrukken en Herwaarde
ring). Toch zijn er zegels 
waarop geen waarde te vinden 
is. Dit kan verschillende rede
nen hebben. 
Het kan zijn dat de zegel een 
zó specifiek gebruiksdoel 
heeft dat het niet nodig is de 
prijs er op te vermelden; zie 
bijvoorbeeld de eerste 'kran

tenzegels' van Oostenrijk en 
Hongarije. Dat laatste land gaf 
nog in 1919/1920 krantenze
gels zonder waarde-aandui
ding uit. 
Er zijn ook gevallen bekend -
zie onder Inflatie - waarin de 
tarieven zo snel veranderden 
dat men noodgedwongen geen 
frankeerwaarde op de zegels 
vermeldde, maar het doel 
waarvoor ze gebruikt konden 
worden. Dus bijvoorbeeld: 
stadsbrief, brief binnenland, 
aantekenrecht, enzovoort. Zie 
bijvoorbeeld Hongarije, 
Yvert-nummers 755-772. 
Ook is het mogelijk dat er een 
tariefwijziging op til is, maar 
dat men nog niet weet hoe het 
nieuwe tarief eruit zal zien. 
Dat geldt bijvoorbeeld in de 
Verenigde Staten, waar een ta
riefverhoging eerst door de re
gering goedgekeurd moet 
worden. In 1975 wist men 
toen de kerstzegels (Yvert-
nummers 1067/1068) gedrukt 
werden nog niet of het tarief 
op het ogenblik van verschij
nen al op de beoogde 13 cent 
zou liggen. De zegels werden 
in afwachting hiervan zonder 
enige waarde-aanduiding ge
drukt. Uiteindelijk werden ze 
toch nog voor 10 cent ver
kocht. Voor het gebruik in het 
internationaal postverkeer was 
vervolgens wel de speciale 
toestemming van de Wereld
postvereniging nodig. Later 
loste men het op door een let
ter in plaats van een waarde
aanduiding te gebruiken. De 
eerste maal gebeurde dat met 
Yvert-nummer 1201, toen het 
tarief van 13 naar 15 cent 
ging. De zegel werd toen al 
wel voor 15 cent verkocht. Op 
het moment dat deze regels 
aan het papier worden toever
trouwd was de Amerikaanse 
postadministratie tot de letter 
'F ' gevorderd. Op 22 januari 
1991 verschenen twee F-ze-

Van links naar rechts zegels zonder waarde-aanduidingen van Hongarije (1872), de Verenigde Staten (kerstzegel 
'letterzegel' ['A', 15 cent]), Frankrijk ('B', 2 franc), nogmaals de Verenigde Staten (supplementzegeltje van 4 cent 
een zegel van 25 cent) en Groot-Brittannië (1st- en 2nd Class tarief) 

gels zonder waarde-aandui
ding, die tegen het nieuwe ta
rief (29 cent) werden verkocht 
en bovendien een 'supple
mentzegeltje' van 4 cent -
eveneens zonder waarde-aan
duiding - dat als aanvulling op 
een zegel van 25 cent kon 
worden gebruikt. De tekst op 
dit laatste zegeltje luidt This 
U.S. stamp, along with 25( of 
additional U.S. postage, is 
equivalent to the 'F' stamp 
rate ('deze Amerikaanse post
zegel dekt - samen met Ame
rikaanse zegels ter waarde van 
250-het 'F '- tarief) . 
Het systeem van de 'letteraan
duidingen' werd later ook in 
Canada (Yvert-nummer 786) 
en Frankrijk (Yvert-nummer 
2423) overgenomen. In Frank
rijk werden de zegels met de 
aanduidingen 'A' en 'B' uit
sluitend in groene kleur uitge
geven, maar vanaf 'C' (Yvert-
nummers 2615/16) in groen 
en rood, respectievelijk voor 
'tweedeklas' en 'eersteklas' 
post. Iets dergelijks doet men 
ook in Engeland, waar men 
geen letters gebruikt maar de 
aanduidingen 1st en 2nd, ver
meldingen die aangeven of het 
om eersteklas of tweedeklas 
post gaat. Letterzegels zijn be
doeld voor de frankering van 
binnenlandse post, maar ik 
heb al heel wat ansichtkaarten 
uit Frankrijk gezien die ermee 
gefrankeerd waren - zonder 
dat in Nederland strafport 
werd geheven. 

Het allernieuwste op dit ge
bied zijn de Franse TVP's; de 
afkorting TVP staat daarbij 
voor Timbre ä validité perma
nente. De zegels, die in de zo
mer van 1993 voor het eerst 
aan de loketten kwamen, ver
melden geen enkele waarde, 
zelfs geen letter die de geldig
heidsduur aangeeft. Iemand 
die een flink aantal van deze 
zegels zonder waarde-aan

duiding inslaat 
kan dus jaren
lang tegen een 
steeds goedko
per wordend 
tarief franke
ren. 
De frank is 
echter niet een 
van de sterkste 
munten, dus 
rest de vraag 
hoe 'perma
nent' de zegels 
uiteindelijk 
zullen zijn... 

1975 en de eerste 
ter aanvulling op 
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Bloemen kleuren ons 
bestaan en... de economie 
n de reeks 'Natuur en Milieu' die PTT Post elk jaar uit-
jeeft, staan dit jaar Nederlandse bloemen centraal, 
l/levrouw A. Hartstra uit Borculo, verzamelaar van het 
thema 'De Europese flora' boog zich - bijgestaan door 
snze thematische medewerker de heer D. Veenstra uit 
Buitenpost - over de achtergronden van de keuze voor dit 
:hema en de uitwerking ervan. 

De keuze voor een reeks 'na-
uur en milieu' is bepaald niet 
ie slechtste die PTT Post 
naakte. Bij deze thema's 
loelen veel Nederlanders 
dch sterk betrokken. Na de 
/linders van 1993 zullen ook 
ie drie zegels met Neder-
andse bloemen die op 15 
naart aan de loketten komen 
zie de rubriek 'Verzamelge-
)ied Nederland') meer men
en dan uitsluitend bloemen-
^erzamelaars aanspreken, 
i/lisschien worden deze puur 
^Jederlandse zegels om die 
eden net zo'n goed exportar-
ikel als de bloemen zélf... 
Het is opmerkelijk, dat op de 
)ostzegels ter gelegenheid 
'an Fepapost 94 drie in Ne-
ierland voorkomende vogels 
ijn afgebeeld - dat zou ook 
len prima thema voor de 
aargang 1995 van de reeks 
latuur en milieu' zijn ge
i/eest! 

Nederlandse flora 
Vie de Nederlandse flora aan 
e hand van Nederlandse zo
els en stempels waarop 
loemen zijn afgebeeld be-
ijkt, krijgt nogal wat te zien, 
I beperken sommige zich tot 
en gestileerde weergave of 
e afbeelding van een detail. 

)e kust en de duinen 
1 het duinlandschap - afge-
eeld op de eerste zegel uit 
e serie zomerzegels uit 
980 - treffen we een bijzon-
ere flora aan, totaal afwij-
end van de bloemen die bij 
ns in de tuin groeien en die 
e bij de bloemist kopen. Een 
!uk voorbeeld daarvan is de 
lauwe zeedistel waarvan de 
loem IS afgebeeld op een 
sgel uit de Filacept-sene van 
988. De botanische bijzon-
9rheden werden bij de serie 
;hter de hand gehouden om 
ter te worden afgedrukt op 
3t velletje dat in oktober 
erd uitgegeven. Mooier is 
3 Zomerzegel van 1960 
aarop deze plant in zijn ge-
3el is afgebeeld (afbeelding 

1). De plant kwam vroeger in 
groten getale voor langs de 
Noordzeekust, maar is daar 
nu nauwelijks meer te vinden 
behalve in de natuurgebie
den. De zeedistel groeit tus
sen de helm. Een voorbeeld 
daarvan - duinen beplant met 
helm - is niet alleen te vinden 
in de frankeerstempels van 
sommige (opgeheven) 
Zeeuwse gemeenten, maar 
ook in het frankeerstempel 

GEMEENTE V'ALKEMISSE 

van Valkenisse (afbeelding 
2). Het duinroosje, afgebeeld 
op een zomerzegel uit 1952 
(afbeelding 3), is een dwerg
struik die de voorkeur geeft 
aan zonnige en droge duin
hellingen. Het duinroosje is in 
tegenstelling tot de blauwe 
zeedistel nog overal aan de 
kust te vinden. De gaspel-
doorn, ook afgebeeld in de 
serie zomerzegels van 1960 
(afbeelding 4), is een één tot 
drie meter hoge struik die 
vaak al bloeit vanaf het einde 
van de herfst. De struik komt 
hier en daar voor in de bin-
nenduinen van bijvoorbeeld 
Bergen en aan de Zuid-Velu-
werand. 
In de lage duinvalleien op 
Terschelling groeit moeras-
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wespenorchis en lepeltjeshei
de, beter bekend als cranber-
rie, afgebeeld in het frankeer
stempel van de VVV van Ter
schelling (afbeelding 5). Hele
maal een 'buitenbeentje' is 
zeewier, afgebeeld op de wa-
penzegel van Zeeland, opge
nomen in de serie kinderze
gels uit 1926 (afbeelding 6). 

Het plassengebied 
In het plassengebied domi
neert het riet. Riet is ook 
overheersend aanwezig op 
een Zomerzegel uit 1980 (af
beelding 7) én op de wapen-
zegel van Overijssel in de se
rie Kinderzegels van 1927 
(afbeelding 8). Bij de flora in 
deze gebieden overheersen 
de kleuren geel en wit. Op de 
wapenzegel van Friesland in 
de serie kinderzegels uit 1926 
(afbeelding 9) met de gele 
plomp komt dit minder duide
lijk tot uitdrukking dan op de 
Zomerzegel met witte water
lelies uit 1960 (afbeelding 10). 
De waterlelie staat ook in het 
frankeerstempel van het Zui
veringsschap Veluwe in Apel
doorn. De tekst luidt 'schoon 
water, nu en later!' (afbeel
ding 11). Dat milieuven/uiling 
ook waterschappen bezig
houdt, blijkt uit een ander 
stempel van dit zuiverings
schap: 'een was zonder fos
faat doet het water geen 
kwaad'. 
De Valeriuskliniek te Amster
dam gebruikte in 1981 een 
frankeerstempel met het 
bloempje van de valeriaan, 
dat in slootwallen is te vinden 
(afbeelding 12). De dotter
bloem, afgebeeld op een Zo
merzegel uit 1952, groeit 
langs sloot en plas (afbeel
ding 13). Deze plant heeft 
veel last van ontwatering en 
te sterke bemesting. 

Hogere arme zandgronden 
van Midden-Nederland 
Een mooie afbeelding van de 
'grote stille heide' met de 
schaapherder (met hond!) en 
zijn kudde - in dit geval bij 
Vierhouten op de Veluwe -
staat op een geïllustreerde 
briefkaart (nummer 2 uit de 
Landschapsserie van 1940, 
afbeelding 14a/b). Een mo
dern beeld van een heide
landschap - compleet met re
creanten op de fiets - is te 
zien op een Zomerzegel uit 
1980 (afbeelding 15). De hei
de in ons land wordt met on-
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dergang bedreigd door een te 
sterke vergrassing. Natuurbe
heerders zijn overal actief be
zig met maatregelen om dit 
proces te stoppen. Een be
kende heidesoort, de dophei
de (Erica), is afgebeeld op de 
wapenzegel van Drenthe uit 
1927 {afbeelding 16). In een 
machinestempel dat onder 
meer in 1935 werd gebruikt 
en dat de oproep 'Behoed 
ons land voor bos en heide
brand' bevat is eveneens een 
heidebloempje opgenomen. 
Heidevelden worden vaak 
omzoomd door eiken. Een eik 
is afgebeeld op de middelste 
zegel van de stnp 'Natuur en 
milieu' uit 1974 (afbeelding 
17), een 'voorloper' van de 
reeks die nu aan de loketten 
komt! In het wapen van de 
gemeente Vriezenveen is ook 
een eik te zien. Dit wapen is 
afgebeeld in het frankeer
stempel van deze gemeente 
(afbeelding 18). 
Op de voedselarme grond on
der de grove den is het zeldza
me Linneausklokje te vinden 

dat staat op een stempel van 
het zesde Internationaal Bota
nisch Congres, dat in septem
ber 1935 in Amsterdam werd 
gehouden (afbeelding 19). 
Op een zegel uit de serie zo
merzegels uit 1949 is de ko
renbloem te zien (afbeelding 
20). Deze bloem is ook afge
beeld op een Kinderpostzegel 
uit 1932 (afbeelding 21)ert te
gen een blauwe ondergrond 
op een Zomerzegel uit 1952 
(afbeelding 22). Wie deze ze
gels naast elkaar legt, ziet 
hoe ingrijpend de vormgeving 
van postzegels in twintig jaar 
kan veranderen! 
De korenbloem, die met het 
zaaizaad verspreid wordt, is 
ook te vinden in het frankeer
stempel van de gemeente Bla
ricum (afbeelding 23). Een 
mooi contrast met de koren
bloem vormt de kleine klap
roos, afgebeeld op een Zomer
zegel uit 1960 (afbeelding 24). 
Op de zegel wordt deze bloem 
aangeduid als slanke klaproos. 
Ook de margriet hoort in dit rij
tje thuis, afgebeeld op een Zo
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merzegel uit 1952 (afbeelding 
25), in het stempel van de the
matische dag van de Amphi
lex 77tentoonstelling (afbeel
ding 26) en in het frankeer
stempel van het weekblad 
Margriet (afbeelding 27). 

Zuid-Limburg 
De Zuidlimburgse heuvels 
staan bekend om hun bijzon
dere flora. In het Geuldal 
bloeit het zinkviooltje, afge
beeld op de Toerismezegel 
uit 1985 ('100 jaar VVV Geul
dal') en in het frankeerstem
pel van de 'actie Geuldal' van 
Natuurmonumenten 'sGrave
land (1977, afbeelding 28). In 
de bossen groeit het lelietje 
van dalen; het staat in het 
frankeerstempel van de 
Drentse gemeente Dalen (af
beelding 29). De mispel is af
gebeeld op de wapenzegel 
van Gelderland uit 1925 en is 
ook te vinden in het oude ge
meentewapen van Lochern, 
afgebeeld in het frankeer
stempel (FR6785) van deze 
gemeente. In het nieuwe wa

pen (1972) zijn de mispel
bloemen vervangen door 
gouden penningen. 
Een compleet beeld van de 
Nederlandse flora is natuurlijl« 
niet te geven. Er zijn te veel 
zegels, stempels, postwaar
destukken en dergelijke. The 
matische verzamelaars zuller 
niet gauw met lege handen 
staan... 

Bermen mogen 
weer bloeien! 
Nog niet zo lang geleden wer 
den de bermen langs de we 
gen met grote regelmaat ge
maaid. Dat daardoor een 
stukje natuur met vaak mooie 
bloemenpracht stelselmatig 
om zeep werd geholpen, 
werd op de koop toe geno
men. Nu denken we anders 
over natuur en milieu en zien 
we meer en meer de volle 
kleurenpracht van de bermer 
die nog slechts één of twee 
keer per jaar worden gemaai 
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om overlast voor het verkeer 
te voorkomen. En hoewel 
auto's geen schone lucht uit 
hun uitlaat spuwen, kunnen 
we weer genieten van het 
gele kleurtapijt van de boter
bloem - afgebeeld op de wa-
penzegel van Groningen in 
de serie kinderzegels uit 1927 
- en de al even bekende 
paardebloem, afgebeeld in de 
serie kinderzegels uit 1940. 
Zo wordt er toch 'natuurlijke' 
winst geboekt! 

Bloemen in de tuin 
n de tuin speelt kleur een be-
angrijke rol. Hoewel ook 
sommige bomen en struiken 
zich in dat opzicht niet onbe-
:uigd laten, zijn het toch voor-
ïl de bloemen die voor 'kleur 
3n fleur' in de siertuin zorgen. 
Door het Nederlandse klimaat 
s het assortiment voor de 
Dioemenborder aan zekere 
beperkingen gebonden, 
-raaie tropische planten zijn 
wel bijzonder, maar de ty-
Disch Nederlandse bloemen 
louden het meestal langer 
/ol en zorgen toch ook voor 
nooie kleuren. In het vroege 
/oorjaar kunnen we genieten 
^an de vele soorten tulpen 
net soms mooie namen. De 
ulp op de Zomerzegel uit 
1952 (afbeelding 30) is naam-
oos, maar die op een zegel 
jit de serie zomerzegels uit 
I960 (afbeelding31) kreeg 
Je naam La Princesse. Min
ier opvallend is de tulp Wa-
oen van Leyden op de zegel 
Jie in 1990 werd uitgegeven 
er gelegenheid van het 400-
arig bestaan van de Hortus 
Jotanicus te Leiden. De po-
)ulaire narcis is afgebeeld in 
Ie serie zomerzegels uit 
953 (afbeelding 32). Op de 
egel met het gedicht 'Ik 
loem je bloemen ...' van Jan 
lanlo in de Filacept-sene uit 
988 staat een narcis met de 
laam Peeping Tom. De keu-
e lag voor de hand door de 
ichtregel Ik noem je: narcis-
en in de nacht. 
^ de Zomersene van 1953 
omen behalve de hyacint 
ok zomerbloeiende bolge
wassen als de anemoon en 
e iris voor, en ook een voor 
orders veelgebruikte bloem 
Is het afrikaantje is in deze 
erie opgenomen (afbeelding 
2). 

)p de zogenoemde wapen-
egels uit de jaren twintig 
taan eveneens bloemen die 
en vaste plaats in de Neder-
indse siertuinen hebben ver-
verd. De afbeeldingen zijn 
Dber zoals in die penode ge-
ruikelijk was. 
en schril contrast met de ze-
els uit de jaren dertig is de 
3gel uit Filacept-sene uit 

1988 (afbeelding 33) met een 
afbeelding van de oude Euro
pese roos, de Rosa gallica 
'versicolor'. De bloemenver-
zamelaar kan voor aantrekke
lijke series met afbeeldingen 
van rozen ook terecht bij Zwit
serland (Pro Juventute 1972, 
1977 en 1982). 

Dat verdient een 
bloemetje! 
De slogan 'dat verdient een 
bloemetje' is bekend van de 
Ster-spot van de gezamen
lijke Nederlandse bloemisten. 

Vroegere slogans zijn nog te
rug te vinden op de frankeer-
stempels van de bloemisterij
organisatie, zoals 'neem va
ker 'n bloemetje mee' (afbeel
ding 34) en 'Bloemen houden 
van mensen. Haal ze in huis!' 
(afbeelding 35). Minder be
kend, maar wel eigentijds is 
het stempel met de tekst 'Na
tuurlijk doen maak 't fleurig en 
groen'. Toepasselijk voor de
gene die een bloemetje ver
dient en ver weg woont, is 
een frankeerstempel uit 1969: 
'Een verre bloem via Fleurop'. 
Frankeerstempels van bloe
misten zijn er in een rijke vari
atie. Eurofleur uit Veendam 
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verdient een aparte vermel
ding om zijn ingebouwde te
genstrijdigheid. De tekst 'het 
is mooier te geven dan te ont
vangen' (afbeelding 36) mag 
dan commercieel wel verant
woord zijn, maar bij bloemen 
zou juist het ontvangen 
vreugde moeten schenken. 

Extra feestelijke 
bloemen 
Bij extra feestelijke gelegen
heden zijn Nederlandse bloe
men prominent aanwezig. In 
veel gevallen is er zelfs spra
ke van een diepgewortelde 
traditie: een bruid zonder 
bruidsboeket is ondenkbaar. 
Het zou ook vreemd zijn als 
koningin Beatrix bij een offici
ële gelegenheid géén boeket 
krijgt aangeboden. Dat boe
ket is sieraad op de zegel die 
werd uitgegeven ter gelegen
heid van het bronzen rege
ringsjubileum van de koningin 
in 1992. Op de linkerkant van 
de zegel staat een foto die 
werd genomen tijdens het be
zoek van de koningin aan 
Rotterdam op koninginnedag 
1992. Tevoren wordt geïnfor
meerd naar de hoofdkleur 
van de kleding die de konin
gin op zo'n dag zal dragen, 
zodat daarmee bij de keuze 
van de bloemen voor het boe
ket rekening kan worden ge
houden. 
Een ander voorbeeld is de 
zegel die werd uitgegeven in 
1987 ter gelegenheid van het 
gouden huwelijksfeest van 
prinses Juliana en prins Bern
hard. Ontwerper Pieter Brat-
tinga gebruikte voor deze ze
gel een anonieme foto van 
het prinselijk paar in de tuin 
van Paleis Noordeinde. Prin
ses Juliana draagt op deze 
foto een oranje gekleurd boe
ket. 
Het feestelijke karakter van 
bloemen komt opnieuw tot 
uitdrukking op een andere 
'koninklijke' zegel: de linker
helft van de dubbelzegel die 
werd uitgegeven ter gelegen
heid van het 25-jarig huwe
lijksfeest van koningin Beatrix 
en prins Claus in 1991. Het 
balkon van het Paleis op de 
Dam in Amsterdam op de dag 
van hun huwelijk in 1966 ver
sierd met bloemen, waar
schijnlijk gele en oranje tul
pen. 

Bloemencorso's 
Dankzij de bloementeelt ken
nen we de bloemencorso's. 
Hoewel deze in veel plaatsen 
in velerlei vorm in ons land 
worden gehouden, genieten 
maar enkele landelijke be-



182 / Philatelie maart 1994 

Protestbloem 
De iandelijke gemeente Blan
cum (NH) heeft een opmerkelijk 
wapen: een uitgerukte koren
bloemplant met dne bloemen 
Deze bloem inspireerde de in
woners van dit dorp in 1923 tot 
een bijzonder gebruik, toen de 
buurgemeente Laren Blaricum 
wilde annexeren. Uit protest 
droegen de bewoners een ko
renbloem in het knoopsgati 

kendheid. Afgezien van de 
hoge artistieke kwaliteit van 
de ontwerpen zijn bloemen
corso's alleen al vanwege de 
kleurenpracht een feest voor 
het oog. Een corso leent zich 
prima voor een Nederlandse 
postzegel, maar dat is tot nu 
toe niet gebeurd. Gelukkig 
vestigen verschillende ge
meenten via het frankeer
stempel de aandacht op 'hun' 
eigen jaarlijkse bloemencor
so. Uit deze stempels blijkt 
dat er soms sprake is van een 
traditie. Zo blijkt uit een fran
keerstempel dat in Leersum 
(Utrecht) in 1992 het bloe
mencorso voor de veertigste 
keer werd gehouden. In de 
meeste frankeerstempels (zie 
bijvoorbeeld de afbeeldingen 
37 en 38) treft u een verwij
zing aan naar het tijdstip 
waarop het corso wordt ge
houden: 

Eelde (Dr.): 
eerste weekend in september 
Lichtenvoorde (GId): 
tweede zondag in september 
Rijnsburg (ZIH): 
eerste zaterdag in augustus 
Vall<enswaard (NB): 
tweede zondag in september 
Zundert (NB): 
eerste zondag in september 

Naar de bollen 
Elk voorjaar volgen veel Ne
derlanders (én buitenlan
ders!) het advies van cabare
tier Louis Davids: ze gaan 
'naar de bollen' in de streek 
tussen Haarlem en Leiden. 
Ook de nationale bloemen
tentoonstelling 'De Keuken
hof' bij Lisse (afbeelding 39) 
trekt veel toeristen. Machine
stempels met de tekst 'Keu
kenhof/ Lisse/ Holland' verwij
zen naar deze toeristische 
trekpleister. Tulpen vervullen 
de hoofdrol in de strijd om de 
gunst van de bezoekers. Dat 
ze die rol al lang vervullen, 
blijkt uit de zegel met de 
hoogste waarde in de ANVV
serie met toeslag uit 1932 ten 
bate van de Algemene Vere
niging voor Vreemdelingen
verkeer: tulpen en bloem
bollenvelden. 
Bloemenverzamelaars kun
nen putten uit de talrijke post
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Stempels die sinds de jaren 
twintig zijn gebruikt om propa
ganda te maken voor deze en 
andere grote tentoonstellin
gen. Deze zegels zijn te vin
den in de bekende catalogi 
van F.W. van der Wart^ 

De Floriade 
Elke tien jaar wordt de Fiona
de gehouden. De laatste keer 
was dat in Zoetermeer: f^iori 
ade 92. In het frankeerstem
pel van het organisatiebureau 
werd Fioriade 92 omschreven 
als 'Europa's grenzeloos 
spannende wereldtuin': de 
Floriade heeft meer te bieden 
dan bloemen alleen. 
De eerste Floriade werd in 
1960 in Rotterdam gehouden 
waarna die van 1972 en 1982 
{afbeelding 40) volgden in de 
omgeving van Amsterdam. 
Momenteel wordt overlegd 
over de komende Floriade, 
omdat tijdig moet worden be
gonnen met de aanleg van 
het tientallen hectaren grote 
terrein, dat na de tentoonstel
ling meestal een bestemming 
als park krijgt. 
Bij de kleurenpracht van een 
Floriade horen kleurige ze
gels en daar ontbrak het in 
1972(2), 1982 (4) en 1992 
(3) niet aan. De Floriade in 
Rotterdam leverde een hand
stempel op met het embleem 
dat ook is opgenomen in de 
frankeerstempels van de 
twee Floriades in Amsterdam 
{afbeelding 41). In hetfran 
keerstempel van de hoofdste 
delijkeVVVuit1982isbehal 
ve de normale 'vlag' de aan
duiding 'Floriade 82' opgeno 
men (afbeelding 42). 
Floriade 92 had sponsors, zo 
als blijkt uit een frankeerstem 
pel van Alcoa Nederland bv ui 
Drunen, welk bedrijf zich in dit 
stempel afficheert als hoofd
sponsor van het evenement. 

Bloemen

gemeenten 
Frankeerstempels worden 
door veel Nederlandse ge
meenten gebruikt om een be 
paalde boodschap uit te dra
gen (afbeeldingen 43 en 44) 
Voor de bloemenverzamelaa 
zijn daar bruikbare stempels 
bij, zoals: 

Akersloot (NH): 
'Liliade' en lelie 
Alkemade (ZH): 
Watersport en bloemencen
trum 
Anna Paulowna (NH): 
Twee tulpen, tekst 'Anna 
Paulowna' 
Asten (NB): 
Gestileerde bloem en tekst 
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'Entente Asten 1989 Florale' 
Beek en Donk (NB): 
'Fuchsia Show 93' en bloem 
van fuchsia 
Bovenkarspel/Stedebroec 
(NH): 
'Centrum van Kleibollencul
tuur' 
DriebergenRijsenburg (Ut): 
'Heidehoofdstad van Neder
land Bekroond met goud Flo
riade 1972' 
Grubbenvorst (Lb.): 
Lottum: rozencentrum 
Huissen (Gld): 
'Bloemenstad' 
Lisse (ZH): 
'Centrum van de bloembol
lenstreek' 
Noordwijk (ZH): 
'Bloemen Badplaats' 
Rijnsburg (ZH): 
'Zeg het met bloemen uit 
Rijnsburg' 
Wouw (NB): 
'Geraniumgemeente'. 

Veel gemeenten beelden het 
wapen in het frankeerstempel 
af en ook daar zitten stempels 
voor bloemenverzamelaars 
tussen. De meest sprekende 
voorbeelden zijn de stempels 
van gemeenten als Roosen
daal en Nispen, Rozendaal 
en Rozenburg. Rozen komen 
ook voor in de gemeentewa
pens van Schagen, Ubbergen 
en Zederik. 

Een bloem als 
symbool 
De roos vertegenwoordigt 
als zinnebeeld de begrippen 
schoonheid, vergankelijk
heid, liefde en stilzwijgen
heid; de bloem is vooral be
kend als symbool van de lief
de. Een mooi voorbeeld 
daarvan is de zegel met een 
rode roos en de tekst Love in 
de serie van drie wenszegels 
die Australië op 3 februari 
uitgaf. In ons land is de anjer 
onlosmakelijk verbonden met 
de persoon van prins Bern
hard, een combinatie die 
zelfs filatelistisch werd geïl
lustreerd. De inmiddels 82
jarige Prins werd in 1971 ter 
gelegenheid van zijn zestig
ste verjaardag afgebeeld op 
de zegel van 25 cent én op 
zegels van de Nederlandse 
Antillen en Suriname. De an
jer was ook al present op de 
huwelijksfoto die in 1987 ge
bruikt werd voor de jubileum
zegels ter gelegenheid van 
het gouden huwelijksfeest 
van het prinselijk paar. De
zelfde anjer is te vinden op 
de zegel van 15 c. in de serie 
uit 1971 (afbeelding 45) en in 
talrijke stempels die betrek
king hebben op het Prins 
Bernhard Fonds en de Anjer
fondsen. 
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Bloemen in de 
kunst 
Talrijke stillevens van en met 
bloemen van bekende kun
stenaars zijn op postzegels 
afgebeeld. Bekend is het 
schilderij 'De zonnebloemen' 
van Vincent van Gogh en de 
zegel met de tulpencomposi
tie 'Mondriaan houdt niet van 
groen' van Piet Mondriaan, 
aan wie de eerste postzegel
uitgifte van dit jaar was ge
wijd. Op een zegel uit 1992, 
uitgegeven ter gelegenheid 
van de wereldtentoonstelling 
in het Spaanse Sevilla, zien 
we vier witte tulpen: Mondri
aan had de kleur groen uit 
zijn atelier verbannen. De titel 
is een cultureel grapje van 
ontwerper Peter Torrent. 
Ook dichters worden door 
bloemen geïnspireerd. De ze
gel met het gedicht 'Ik noem 
je bloemen' van Jan Hanio in 
de Filaceptsene uit 1988 
werd al genoemd. Een ever
green is het frankeerstempel 
van de vroegere gemeente 
Wilnis (afbeelding 46) met de 
vier dichtregels van Guido 
Gezelle: 

f\Aij spreekt de blomme een 
tale 
l\/lij is het kruid beleefd 
l\/lij groet het altemale 
Dat God geschapen heeft. 

Bloemenexport 
De economie van ons land 
drijft voor een belangrijk deel 
op de export van agrarische 
Produkten. Dat zijn niet alleen 
zuivelprodukten als boter en 
kaas: een belangrijk onder
deel is ook de bollen en bloe
menteelt. In 1973 verscheen 
een gelegenheidszegel in het 
kader van de bloemenexport 
met daarop een bloeiend tul
penveld. Ook in frankeerstem
pels van toeristische of ex
portbevorderende instellingen 
worden vaak één of meer (al 
dan niet gestileerde) tulpen 
opgenomen (afbeelding 47). 
Al in 1929 stonden op een 
machinestempel uit Rijnsburg 
de teksten Rijnsburg Centre 
of Bulb Forcing Industry en 
'Rijnsburg export van bloem
bollen naar alle landen'. 
De totale omzet van de zeven 
bloemenveilingen in ons land 
wordt voor 1993 geschat op 
5.27 miljard gulden. Hoewel 
ook de Bloemenveiling West
land in Naaldwijk een forse 
bijdrage aan die opzet levert, 
is de Bloemenveiling in Aals
meer toch van een andere 
importantie: het is niet alleen 
de grootste van Nederland, 
maar zelfs van de gehele we
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De tulp, vierhonderd jaar verbonden 
met Nederland 
De tulp IS een nationaal symbool 
geworden Zelfs in het buitenland 
kennen ze de meezinger Tulpen 
uit Amsterdam Aan de tulp is 
een vierhonderdjange geschiede
nis verbonden die in 1593 begint 
en die te maken heeft met de 
Zuidnederlandse plantkundige 
Carolus Clusius (1526-1609) 
Clusius was in 1573 verbonden 
aan het hof van Maximiliaan II 
voor wie hij een botanische tuin 
aanlegde Van 1592 tot 1597 was 
hij hoogleraar in de plantkunde in 
Leiden en directeur van de Leid-
se Hortus In 1593 liet hij per 
postkoets enkele tulpebollen uit 
Turkije naar ons land komen De 
tulp werd een modebloem Dit 

leidde tot een ware tulpomanie 
De liefde voor de tulp ontaardde 
in de jaren 1636 en 1637 zelfs tot 
een windhandel m tulpebollen De 
maniakale speculatiezucht waar
mee Clusius zich zelfs meer be
zig hield dan met zijn eigenlijke 
werk leidde tot fabelachtig hoge 
prijzen In 1637 trad een plotse
linge prijsdaling in en door het in

klappen van de markt werden ve
len tot de bedelstaf gebracht* 
Ondanks dit alles zorgt de tulpe
bol al vierhonderd jaar voor kleur 
en fleur, zoals treffend is 'ver
beeld' door een frankeerstempel 
uit Hillegom waar een guitig kij
kende tulpebol een bloem in de 
mond heeft 

* Hollandse tulband publikatie in Het 
Paalhuis orgaan van de filatelisten-
vereniging statuut 80 Amsterdam 
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reldi Het gebouwencomplex 
beslaat ruim 630 duizend 
vierkante meter, ongeveer de 
oppervlakte van bijna hon
derd voetbalvelden In de vijf 
veilingzalen worden met be
hulp van de dertien veiling-
klokken dagelijks vijftigdui
zend transacties afgesloten 
De bezoekers -jaarlijks ruim 
200 000 - kunnen vanaf een 
galerij het veilingbedrijf bekij
ken Na de veiling gaan de 
bloemen zo snel mogelijk de 
deur weer uit op weg naar be
stemmingen die over de ge
hele wereld verspreid liggen 

De trading in beauty ('handel 
in schoonheid') verlangt nu 
eenmaal een supersnel trans
port naar de consument De 
belangrijke positie van de 
Aalsmeerse bloemenveiling 
komt tot uitdrukking in de tek
sten van de frankeerstem-
pels, zoals 'Aalsmeer versiert 
de wereld', 'Aalsmeer wereld-
bloemencentrum' en 's We
relds grootste bloemen- en 
plantenveiling staat in 
Aalsmeer' 
Mevr. A. Hartstra, Borculo 
D. Veenstra, Buitenpost 

Noot: 
' De poststempels van Nederland 
- Machinestempels door F J van 
der Wart zesde druk (1991), uit
gegeven door de Nederlandse 
Vereniging van Poststukken- en 
Poststempelverzamelaars (Po & 
Po) en 
Redamehandstempels en gele-
genheidsstempels door F J van 
der Wart vijfde druk (1977), uitge
geven door de Nederlandse Vere
niging van Poststukken- en Post
stempelverzamelaars (Po & Po) 

Storing trof 
februarinummer 
Door een technische storing in 
de binderij van drukkenj Bosch 
& Keuning in Baarn is in een 
deel van de oplage van ons 
februannummer een ven/elen 
de fout opgetreden 
In vrijwel alle gevallen hield dit 
in dat in het bewuste nummer 
onmiddellijk na de eerste pagi 
na van de rubriek De wereld 
van de filatelie werd 'overge
sprongen naar een pagina van 
het artikel In de ban van ringen 
en stempels van de auteurs ir 
H P Rozema en dr J Vos 
Lezers die deze fout bij de ad
ministratie van 'Philatelie' meld 
den hebben inmiddels een 
nieuw exemplaar van het fe 
bruannummer toegestuurd ge 
kregen 
Als u pas nu mocht ontdekken 
dat er met uw februarinummer 
iets mis IS wordt u verzocht 
contact op te nemen met de 
administrateur van Philatelie, 
mevr E Braakensiek, telefoon 
01864-1776, ZIJ zal u dan een 
correct nummer doen toeko
men 
Voor het veroorzaakte onge
mak bieden we u - mede na
mens Bosch & Keuning onze 
welgemeende excuses aan 
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Gelegenheidsstempels 

1 februari 1994: 
's-Gravenhage eerstedag-
stempel Mondnaanzegels (al
leen op NVPH-enveloppen) 
22 februari 1994: 
's-Gravenhage eerstedag-
stempel Fepaposf-zegels (al
leen op NVPH-enveloppen) 
4, 5 en 6 maart 1994: 
Muntendam stempel 'veertig 
jaar filatelistenvereniging 
Veendam e o 

Veendamphila 3 
PO ; 3 

o V C 
> u 

4-G maart 
1994 

ééRSTE DAG VAN UITCIrTE 
DEN HAAG 15/03'9ll 

15 maart 1994: 
's-Gravenhage eerstedag-
stempel 'Natuur en Milieu' (al
leen op NVPH-enveloppen) 

Bijzondere stempelvlaggen 

1 tot en met 28 februari: 
Amsterdam en Haarlem 
stempelvlag 'Huis en eigen
dom 100 jaar "Het Eigen
domsrecht'" 
Amsterdam, Arnhem, 's-Gra
venhage, Groningen, Haar-

en eigendom HUIS 
100 jaar 

'Het Eigendomsrecht' 

FEPAPOST 94 

Internationale 
postzegel 
tentoonstelling 

Den Haag 
17 t/m 23 
oktober 
1994 

lern, 's-Hertogenbosch, 
Leeuwarden, Roosendaal, 
Rotterdam, Sittard, Utrechts 
Zwolle stempelvlag 'Fepa-
post 94 Internationale postzc 
geltentoonstelling Den haag 
17 t/m 23 oktober 1994' 

Loketfranl<eermachines 

14 februari: 
Zeist (business-balie 't Rone 
eerste dag van gebruik van 
machine FM5186 
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Venamelgebied 
Nederland 

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

Natuur en Milieu 1994: 
Nederlandse bloemen 
Nadat vorig jaar kleurige vlinders de 
emissie 'Natuur en Milieu' opfleurden zijn 
dit jaar de bloemen aan de beurt. Op 15 
maart verschenen drie zegels in de vol
gende waarden: 70 cent viltroos (Rosa 
villosa), 80 cent madeliefje (Bellis peren
nis) en 90 cent bos vergeet-mij-nietje 
(Myosotis sylvatica). Niet meer zo'n ver
rassing als vorig jaar is de verschij'ning 
van een bijbehorend blokje met één en
kele zegel van 160 cent roggelelie (Li-
lium bulbiferum subsp. croceum, ook wel 
bekend als oranjelelie). De zegels en het 
blokje zijn ontworpen door Catherine van 
der Eerden van Studio Dumbar in Den 
Haag, die gebruik maakte van foto's van 
Fred Bos uit Winterswijk. 
Voor de vermelding van de namen van 
de bloemen werd een schrijfmachinelet
ter gebruikt, waarbij de letters soms dicht 
op elkaar staan en soms verder uit el
kaar (gespatieerd). 

Mate van bedreiging 
Net als bij de vlinders het geval was is 
ook bij de nu afgebeelde bloemen spra
ke van een uiteenlopende mate van be
dreiging. Als het aantal vindplaatsen in 
aanmerking wordt genomen kunnen cij
fers worden gegeven van 9 tot 0. Het 
gaat dan om de zogenoemde Uurhok 
Frequentie Klasse, waarbij 'uurhok' een 
oppervlakte beslaat van 5 bij 5 kilometer, 
een afstand die binnen een uur te be
open is. Als een bloem in vrijwel alle 
uurhokken voorkomt levert dat een UFK 
i/an 9 op. Bloemen die slechts op een 
Daar plaatsen aanwezig zijn noteren een 
1. De notering O houdt in 'niet aanwezig 
Df uitgestorven'. 

Niet alleen het huidige UFK-cijfer is ech
ter van belang; ook het 'cijfer' van een 
aantal jaren terug speelt een rol. Het kan 
de vraag beantwoorden: 'loopt het aantal 
vindplaatsen terug of niet?' Daarnaast -
en sterk verbonden met de UFK's - is er 
ook nog een zogenoemde 'rode lijst', 
waarop O 'verdwenen' betekent, 1 'zeer 
sterk bedreigd', 2 'sterk bedreigd', 3 'be
dreigd', 4 'potentieel bedreigd', enzo
voorts 

Wat de afgebeelde bloemen betreft kun
nen de volgende UFK's en rode-Iijstnote-
ringen worden gememoreerd: 

derde sierplant is, is men inmiddels te
ruggekomen. Men acht het tegenwoor
dig aannemelijker dat de wilde plant zijn 
weg weg vond naar de tuinen en niet 
omgekeerd". 
De roggelelie groeit voornamelijk in de 
bergen van midden- en zuidelijk Europa, 
maar ook het deel van Nederland waar 
de roggelelie voorkwam rekent men te
genwoordig tot het oorspronkelijke ver
spreidingsgebied, zij het dat het dan om 
de uiterste noordwest-rand ervan gaat. 
De roggelelie groeide voornamelijk op 
winterroggeakkers waarop elk jaar rogge 
werd verbouwd. De bollen zaten ruim 

waarde 
70 cent 
80 cent 
90 cent 
160 cent 

UFK 1940 
5 
9 
5 
2 

UFK 1990 
4 
9 
5 
1 

rode lijst 
3 
-
4 
1 

naam 
viltroos 
madelief 
bos vergeet-mij-nietje 
roggelelie 

Roggelelie: zeer sterk bedreigd 
De roggelelie, afgebeeld op het blokje 
van 160 cent, is de enige van de vier 
planten die werkelijk in de problemen is 
gekomen. Vóór 1853 was de roggelelie 
in Nederland niet bekend, althans niet 
gemeld. De bloem werd voor het eerst 
gevonden in Zuidlaren en verspreidde 
zich daarna over Drente en Groningen . 
Vóór 1950 kwam de roggelelie slechts in 
14 uurhokken voor, daarna nog maar in 
twee in Gelderland gesitueerde uurhok
ken, waar de bloem eind jaren zeventig 
niet meer voorkwam .̂ In de jaren tachtig 
werd de roggelelie als uitgestorven be
schouwd. In 1988 werd de bloem echter 
op de Hondsrug teruggevonden en 
sindsdien op nog enkele plaatsen in 
Drente .̂ 
Van het oorspronkelijke idee dat de rog
gelelie een uit de tuin afkomstige, ven/vil-

vijftien centimeter in de grond en bleven 
ongedeerd als er niet dieper dan tien 
centimeter werd geploegd. Door het aan 
wisselbouw verbonden diepere ploegen, 
respectievelijk doordat de bollen werden 
uitgegraven is de populatie van de rog
gelelies sterk achteruit gegaan. 

Druktechnische bijzonderheden 

Loketvellen 

Velrandbijzonderheden 
De zegels zijn gedrukt in vierkleuren ras
terdiepdruk op de Goebel-pers en wel in 
dubbelvellen van tweemaal 10 bij 10 ze
gels. Bij het drukken werd gebruik ge
maakt van de kleuren geel, magenta, 
blauw en zwart (alle waarden). 
De telcijfers zijn gedrukt in zwart en 
lopen links van 1 tot 10 en rechts van 10 

L 1 1 1 

R 1 1 1 
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tot 1. Paskruizen staan links en rechts 
naast rij 2 van het linkervel, en links en 
rechts van rij 9 van het rechtervel. Het in 
Haarlem aanwezige modelvel van de ze
gel van 90 cent is zó krap schoongesne
den dat er van de paskruizen vrijwel niet 
meer te zien is. Ook de rechterrand van 
het modelvel van de zegel van 70 cent is 
schoongesneden. 
De modelvellen zijn voor akkoord gete
kend op 10 januari 1994 (70 cent), 5 ja
nuari 1994 (80 cent) en 11 januari 1994. 
De PTTordernummers zijn 6435, 6436 
en 6437. Van twee waarden (70 en 90 
cent) is het modelvel geperforeerd; het 
modelvel van de zegel van 80 cent is on
geperforeerd. Bij de modelvellen is het 
rechtervel het bovenvel en het linkervel 
het benedenvel. 
Bij de zegel van 70 cent staat de tekst 
Artikelnummer 100260 onder de zegels 
91 92 en Aanvang verkoop: 15 MAART 
1994 onder de zegels 9394. De zegels 
van 80 en 90 cent hebben respectievelijk 
de artikelnummers 100261 en 100262. 

In de bovenrand tussen linkervel en 
rechtervel staan horizontale registerblok
ken in de volgende kleuren: 

boven = onder 
zwart 6 96 
magenta 6 96 
blauw 7 97 
magenta 7 97 
geel 8 98 
magenta 9 99 
schuin magenta 9 99 

Bij alle waarden staat onder zegel num
mer honderd een zwarte 'L' of 'R', gevolgd 
door '1'en in de kleuren geel, magenta, 
blauw en zwart (van links naar rechts). 

Op de rechterrand van het rechtervel zit
ten van boven naar beneden lichter wor
dende balken, opgebouwd uit zeven blok
jes: bij rij 3 alle kleuren en bij rij 5 zwart. 
Deze balken zijn alleen bij de zegel van 
80 cent op het modelvel zichtbaar. 
Andere velrandbijzonderheden dan de 
hier vermelde konden niet worden ge
constateerd. 
Zijn de velrandbijzonderheden op de mo
delvellen althans nog gedeeltelijk zicht

baar, bij de loketvellen zal in het geheel 
niets meer terug te vinden zijn, want de 
vellen zijn dan schoongesneden. 

De cijfers en letters van de tekstelemen
ten 100260, 100261 en 100262, alsme
de die van de datum en de drukvorm
nummers wijken af van de rest van de 
belettering: ze zijn opgebouwd uit recht
hoekige blokjes. Ze worden door de Heli
computer gegenereerd. De overige be
drukking is in een standaarduitvoering 
aangebrachte vaste tekst. 

Perforatie 
De vellen zijn voorzien van scheerperfo
raat 14:12% (25 tanden horizontaal, 16 
tanden verticaal). In de zijranden loopt 
de perforatie twee gaten door; de boven
en ondervelrand zijn geheel doorlopend 
geperforeerd. Restantjes van de perfora
tiegaten zijn aan de gomzijde naar bene
den toe omgeklapt. De drukrichting is B. 

Rasters 
De kleur zwart is heel fijn gerasterd met 
een min of meer 45/45 graden raster. Bij 
de andere kleuren is sprake van een min 
of meer duidelijk liggend (magenta) of 
staand 'Wybertje' (blauw) dat wat grover 
is. Geel heeft een vrij grof raster met iets 
steilere hoeken dan zwart. Als we bij het 
meten van de rasterpunten gebruik ma
ken van de zogenoemde indirecte me
thode (punten per millimeter horizontaal 
en verticaal) dan levert dat de volgende 
notaties op: 

kleur 

zwart 
geel 
blauw 
magenta 

punten 
hor/vert 
12/15 
8/7 
10/6.5 
7/10 

hoek lijnen 
met horizon 
45/45 
50/50 
60/60 
30/30 

Papier, gom en papierdoorzictit 
Het papier is fosforescent rasterdiep
drukpapier van Harrison and Sons, 
HS3 1630/7%, dat aan de beeldzijde on
der ultraviolet licht wit oplicht en nalicht 
(fosforesceert) en dat aan de gomzijde 
niet wit oplicht en dof blijft. De gom is 
door Joh. Enschedé aangebracht: D2b. 
De papierrichting is T, het papierdoor
zicht is lllp met glans 45/45. 

Blok van 160 cent 

Drukvelindeling 
De blokjes zijn gedrukt in drukvellen ter 
grootte van twee naast elkaar geplaatste 
banen van driemaal elf blokken. Er werd 
gebruik gemaakt van vierkleuren raster
diepdruk op de Goebelpers, waarbij de 
kleuren zwart, magenta, geel en blauw 
werden toegepast. De omgeving van de 
zegel van 160 cent is grotendeels oran
jerood  niet zo vreemd gezien de 'oude' 
naam oranjelelie. De teksten zijn in twee 
talen gehouden: in het Engels Severely 
endangered wild Dutch flower en in het 
Nederlands 'Sterk bedreigde Nederland
se wilde bloem'. 
Zoals uit de eerste alinea's van deze ru
briek blijkt is dat te zwak uitgedrukt voor 
de roggelelie en (veel) te sterk voor de 
andere bloemen. 
De drie andere bloemen worden met 
hun Latijnse namen genoemd, waarbij 
de Nederlandse driekleur is gebruikt: 
Rosa villosa in het rood. Bellis perennis 
wit uitgespaard en Myosotis sylvatica in 
het blauw. 

Velrandbijzondertieden 
Over de velrandbijzonderheden kunnen 
we kort zijn: de modelvellen zijn zó krap 
schoongesneden dat er geen paskruizer 
of registerbalken meer te zien zijn. 
Het modelvel van de blokjes van 160 
cent (ordernummer 6438) werd op 13 ja
nuari 1994 voor akkoord getekend. 

Rasters en drukrictiting 
De cilinders zijn net als bij de loketvellen 
het geval is gegraveerd met een Helio 
Klischograph van R. Heil. Voorde uit
komsten van de rastermeting met behulf 
van de indirecte methode: zie de velze
gels. 
De drukrichting voor het blok is B(oven). 

Perforatie 
Voor de blokken is scheerperforaat ge
bruikt met formaat G (14:12%, 25 fandet 
horizontaal, 16 tanden verticaal). Res
tantjes van de perforatiegaten zijn aan 
de gomzijde naar beneden toe omge
klapt. De tanding loopt binnen het indivi
duele blok niet door in de blokrand. Tus
sen de twee banen van driemaal elf 
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Diokken is een witte strook vrijgehouden 
net daarin een van boven naar beneden 
doorlopende grove tanding 8. 

Papier, gom en papierdoorzicht 
Het papier is fosforescent rasterdiep
drukpapier van Harrison and Sons, 
HS 1630/7%, dat onder ultraviolet licht 
aan de beeldzijde wit oplicht en nalicht 
■fosforesceert) en dat aan de gomzijde 
liet oplicht en dof blijft. De gom is door 
)oh. Enschedé aangebracht: D2b. Het 
japierdoorzicht is lllp t met als glansdia
jonalen 45/45. 

loten: 
Standaardlijst van de Nederlandse Flora 

'990 in 'Gorteria' van oktober 1991 
Atlas van de Nederlandse Flora (deel I. uitge

torven en zeer zeldzame planten), Amster
lam, 1980 
De Roggelelie nog steeds in Drenthe en 

NoordwestDuitsland, Fred Bos in 'Gorteria', 
pnl 1989 
Nederlandse Oecologische Flora, Wilde plan

3n en hun relaties door E J Weeda, R Wes
a, Ch Westra en T Westra, IVN 

Vijfenzeventig jaar 
luclitvaart in Nederland 
Op 6 april aanstaande verschijnen drie 
zegels die het thema 'Vijfenzeventig jaar 
luchtvaart' belichten. Drie jubilarissen 
worden op de zegels geëerd: KLM, Fok
ker en het Nationaal Lucht en Ruimte
vaartlaboratorium NLR. Van dit drietal is 
het NLR (dat in het voorjaar van 1919 
onder de naam 'Rijksstudiedienst voor 
de Luchtvaart' in het leven werd geroe
pen) de oudste. In het aprilnummer van 
'Philatelie' wordt een artikel geplaatst 
waarin op de dne jubilerende instituten 
nader wordt ingegaan. 
De drie zegels hebben alle een waarde 
van 80 cent. Ze werden ontworpen door 
een Amsterdams collectief dat zich de 
enigszins pretentieus klinkende naam 
Joseph Plateau heeft toegemeten. 

Druktechnische bijzonderheden 

De Luchtvaartzegels zijn gedrukt in drie
of vierkleurenoffset. Er werd door Joh. 
Enschedé gebruik gemaakt van de Ro

land Favorit 362 offsetpers. De KLMze
gel is in drie kleuren gedrukt (zwart, 
paarsblauw en grijsblauw), de Fokker
zegel in vier kleuren (zwart, rood, grijs en 
groengrijs) en de NLRzegel eveneens in 
vier kleuren (zwart, grijs, rood en groen). 
Bij het drukken van de NLRzegel werd 
de zwarte plaat vervangen. 

Velrandbijzonderheden 
De Luchtvaartzegels komen in vellen 
van tien bij tien zegels aan de loketten. 
De randverschijnselen van de zegels zijn 
als volgt. 
Telcijfers zijn gedrukt in zwart en lopen 
van 1 tot 10 (links), respectievelijk van 
lOtot l (rechts). 
Ver onder zegel 99 van het linkervel (KLM, 
NLR plaat 2), respectievelijk onder zegel 
100 van het linkervel (NLR plaat 1) staat 
een verticaal streepje en ver boven de ze
gels 9/10 (KLM), respectievelijk zegel 9 
(NLR plaat 2) of 10 (NLR plaat 1) staan 
wat krabbels (waaronder de naam JOS). 
Onder de zegels 100 (KLM), respectie
velijk 99100 (Fokker, NLR) staat een 
zwarte 'L' of 'R', gevolgd door drie of vier 
'1'en in de volgende kleuren (van links 
naar rechts): 
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KLM-zegel 
zwart, paarsblauw en grijsblauw 
Fokker-zegel 
zwart, rood, grijs en groengrijs 
NLR-zegel 
zwart, grijs, rood en groen 

Onder de zegels 91 -92 staat de tekst Ar
tikelnummer )00263 (KLM-zegel), ge
volgd door Aanvang verkoop 6 april 
1994 onder de zegels 93-94 De Fokker
zegel heeft artikelnummer 100264, de 
NLR-zegel 100265 
Op de linkerrand is een zogenoemde 
Brunner-ba\k te vinden De Brunner-ba\-
ken zullen op de schoongesneden loket-
vellen met te zien zijn 
De modelvellen zijn ongeperforeerd Ze 
werden op de volgende data voor ak
koord getekend 22 december 1993 
(KLM), 6 januari 1994 (Fokker), 4 januan 
1994 (NLR plaat 1) en 5 januan 1994 
(NLR plaat 2) De PTT-ordernummers 
zijn 6586, 6587 en 6588 

Rasters 
De kleuren werden als volgt gerasterd 
(in alle gevallen werd rastermaat 100 
toegepast) 

KLM-zegel 
paarsblauw onder een hoek van 10 gra

den, grijsblauw onder 40, zwart geen 
raster 

Fokker-zegel 
grijs onder een hoek van 5 graden, 
groengrijs onder 40, zwart en rood geen 
raster 

NLR-zegel 
zwart onder een hoek van 45 graden, 
groen onder 5, grijs en rood geen raster 

Perforatie 
De oplagevellen hebben kamperforaat 
13 123/4 (24 tanden honzontaal, 16 tan
den verticaal) Dne van de vier velran-
den zijn geheel doorlopend geperfo
reerd, de linkerrand met 

Papier, gom en papierdoorzicht 
Het papier is fosforescent offsetpapier 
van Harrison and Sons, HS6 1630/7%, 
dat aan de beeldzijde onder ultraviolet 
licht wit oplicht en nalicht (fosforesceert) 
en dat aan de gomzijde wit oplicht maar 
met nalicht (fluoresceert) De papiernch-
ting is T De gom is door Joh Enschede 
aangebracht D2b Het papierdoorzicht is 
lllp met als glansdiagonalen -70/20 

Plaatsing drukdatums 
toch nog gewijzigd 
In aansluiting op het artikel over dmkda 
turns op Nederlandse postzegelvellen (zie 
pagina s 203 204 en 205) kan worden ge 
constateerd dat PTT toch iets heeft gedaan 
aan de wat ongelukkige plaatsing van deze 
drukdatums Bij de nieuwe Eisinga en 
Maanlandingzegels (verschijningsdatum 5 
mei aanstaande) zijn de bewuste datums 
op een andere plek gesitueerd, in het geval 
van het hier gegeven voorbeeld (Eisinga-
zegel van 80 cent) ter hoogte van de posi
ties 4 tot en met 7 Verzamelaars van vel 
randbijzonderheden kunnen daar blij mee 
ziin, al zou een plaatsing in de buurt van de 
cilindernummers nóg beter zijn geweest 
Op de Eisinga en Maanlandingzegels ko 
men we uiteraard in het volgende nummer 
uitvoerig(er) terug 

Luchtpost-
nieuws 

Samenstelling: 
W. Dekker 
Postbus 7435 
2701 AK Zoetermeer 

KLM 
Dankzij de medewerking van 
de KLM kon de eerste vlucht 
van de MD-11 toch nog filate-
listisch worden vastgelegd 
De PH-KGA Amy Johnson 
(gezagvoerder K H Idema) 
vervoerde met vlucht KL587 
op 24 januan 1994 naar La
gos ca zeventienhonderd bij
zondere enveloppen, die 
voorzien werden van het af- D«»«!»*«»«»* 
gebeeide bijzondere maat- r OOipOSI 
schappijstempel in blauwe 
kleur Het meegeven van post 
met de retourvlucht was met 
mogelijk 

luchtvaartpionier van die 
naam, die in 1930 de eerste 
solovlucht van Engeland naar 
Australië maakte met een De 
Havilland Gypsy Moth 
Ook de ovenge negen MD-11 
toestellen die door de KLM 
zijn besteld krijgen namen 
van beroemde vrouwen, zo
als Florence Nightingale, Ma
ne Cune, Audrey Hepburn en 
Ingnd Bergman 

Jaarlijks organiseert de Scan
dinavische luchtvaartmaat
schappij SAS op de langste 
dag van het jaar een zoge
noemde Midnigt Sun Flight 
naar Kiruna De zon gaat bin
nen de poolcirkel met onder 
Met zo'n vlucht wordt post 
vervoerd, die wordt voorzien 
van een bijzonder poststem
pel en van een aankomst
stempel 

Maatschappijstempe! Amsterdam La 
gos(KLM) 

De naam Amy Johnson be
tuigt eer aan de beroemde 
vrouwelijke Australische 

Oostenrijk 
Een poststempel voor een 
eerste vlucht waann ook de 
naam van een luchtpostvere
niging IS opgenomen komt 

s? > > 

\ ^ 

23. 6. 93 ^i 
J N S 

o 
X 

'? ' - , FLIGHT v ^ / 
stempel van de zogenoemde Midnight 
Sun Flight (Stockholm Kiruna Stoc 
kholm) 

Stempel van Jokkmokk op de Poolirkel 

met alle dagen voor De Oos-
tennjkse PTT plaatste het 

Eerste vluchtstempel Wien Tirana 
(Austrian Airlines) 

hierbij afgebeelde bijzondere 
poststempel op post die werd 
vervoerd met de eerste vlucht 
van Austrian Airlines van We
nen naar Tirana In het stem
pel IS het embleem en de 
naam van de Österreichische 
Flugpost Sammler Verein op
genomen 

PtUGPOST 
SJlMMl£R 
ytRQH 

Detail uit het stempel Wien Tirana de 
naam van de österreichische Flugpost 
Sammler Verein is erin vermeld 
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FRANKPOST B.V. 
OPNIEUW EEN SPECTACULAIRE 

OPEN DAG 
met een fantastisch 

KOUD BUFFET 
VOOR AL ONZE OUDE EN NATUURLIJK 

OOK NIEUWE KILOWAAR-KLANTEN OP 

ZATERDAG 26 MAART 
RESERVEER ALVAST DEZE DATUM 
OM VOOR HET EERST, OF VOOR DE 
ZOVEELSTE MAAL EEN BEZOEK TE 
BRENGEN AAN ONZE SHOWROOM 

Adres: Veersedijk 59 H.I. Ambacht - liggend aan de snelweg ROTTERDAM 
- GORINCHEM. Afslag Hl. AMBACHT, vlakbij de watertoren! Tel. 01858-

18074. Eén telefoontje en u wordt afgehaald van station ZWIJNDRECHT. 

Alleen op deze dag gelden o.a. voor ons gehele assortiment pakketten 
van SKANDINAVIE (algemeen), en uiteraard ook van alle 

Skandinavische landen afzonderlijk: 

SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN!! 
(Nu ook leverbaar: 20 kilo-balen van alle skandinavische landen!) 

Voor diegenen die ons niet zelf kunnen bezoeken: 
1000 VERSCHILLENDE DENEMARKEN (w.o. iets Faroër en 

Groenland) alleen NU: Fl. 200.- i.p.v. FL. 4 5 0 -

Levering onder rembours of na vooruitbetaling: 
BANK: 49.55.57.439 GIRO: 4891639 

VRAAG OOK ONZE NIEUWSTE PRIJSLIJST!!! 
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Elke maand 
openbare veiling 

inzenden dagelijks mogelijl< 

MISDRUK 
KERSTVEL1993 

Dit l<avel zal worden 
geveild op: 
zaterdag 16 april 1994 

Gratis veilingkatalogus op aanvraag 
085210013 Postbus 30295 6803 AG Arnhem faxnr.: 085214110 

U kunt ook direct op ons kantoor komen kijken: Keizershof 17 6834 DG Arnhem 

FRANKEERGELDIGE ZEGELS van 70 landen gevraagd 
bv Aankoop Ruil 

BELGIË*) 3 80 4 50 
BUND') 86— 104 — 
CANADA 77— 90 — 
CYPRUS 120— 140 — 
DK*) 19— 22 — 
EILAND MAN 135— 159 — 
FRANKRIJK 23 50 2 8 
FINN/AALAND 21 — 24 50 
GB 200— 235 — 

Aankoop Ruil 

GIBRALTAR 185
GUE/JERSEY 185

218
218

ITALIE *) 
JAPAN •) 
LIECHT •) 
LUXEMB 
MALTA ■) 
MONACO 
NOORW •) 

0 06 0 07 
1 — 1 08 

78 — 91 — 
3 50 3 95 

330— 388 — 
19 50 23 — 
17— 20 — 

bv Aankoop Ruil 

OOSTEN R *) 11 — 
SAN MA/AT O 05 
UNO GENEVE 26 — 
UNO NY 70 — 
UNO WIEN 6 70 
USA*) 1 1 2 
ZWEDEN 15 20 
ZWITSERL *) 94

13 — 
0 0056 
30 — 
82 — 
7 80 

132 — 
17 80 

1 1 0 

Aankooplijst gratis Koopprijs in HFL per 100 munteenheden van het land voor xxfrankeer 
waarde Zegels naar waarde en hoeveelheid in zakjes sorteren onder 200  totale w/aarde/ 
2 0  per land tegenbod voorbehouden 10  DM mm aftrek voor valse of ongesorteerde 
kavels enkleinwaarden Zendingen onder 100alleen ruilen Ruilpnjzen in HFLfrankeer
waarde geldige hollandzegels Zonder gom landen met  en alleen deze  kopen en ruilen 
wi] voor 40% van de aangegeven prjzen Wijzigingen voorbehouden 

P H I L E U R O P E G M B & C O (20 jaar Hd A P H V en IFADA) 
Postfach 36 45 Tel 00 49 6131 237341 
D 55026 Mainz Fax 00 49 6131237342 

INTERNATIONAL CASHPOINT FOR POSTAGE MATERIAL 

DE BRABANTSE 
POSTZEGEL EN MUNTENVEILING 

houdt op 16 april 1994 
haar 66®veiling 

Wij hebben voor u ca. 3000 kavels, 
waaronder ca. 600 kavels munten, 
verder ca. 600 kavels Ned. en O.R., 
ca. 1800 kavels losse nummers buiten
land, brieven en F.D.Cs, verzamelin
gen, stockboeken en diversen. 

Vraag onze gratis catalogus 
aan. 

Inl ichtingen: 

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

Onze vellingen vinden plaats in 
Uitgaanscentrum "de Tongelreep", 
Anten Ceolenlaan 1 te Eindhoven. 

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

DE POSTHOORN 
ALKMAARS RIJKST GESORTEERDE 

POSTZEGELHANDEL 
KOM EN VERGELIJK, WIJ HEBBEN EEN UNIEKE 
COLLECTIE VAN BINNEN EN BUITENLAND * 

GESPECIALISEERD IN AMERIKA * PRIJSLIJST OP 
AANVRAAG * WIJ LEVEREN O.A. WALT DISNEY ALBUMS 

CONTACT EN INLEVERADRES VOOR DE 
HOLLANDSE POSTZEGEL VEILING: 

FRANS ROSIER, RITSEVOORT 5, TEL. 072157157 

NEDERLANDSE VERENIGING 
'DE VERZAMELAAR' 

Amsterdam 
Grote Verzamelbeurs 

VERZAMELINGEN OP IEDER GEBIED! 

JAAP EDENHAL 
Radioweg 64, 

hoekKruislaan bij de Middenweg 

zondag 17 april 1994 
van 10.00-17,00 uur 

Restaurant en buffet aanwezig! 

Informatie: 
P. Siero, tel. 02064235196825259 

Postbus 3338 1001 AC Annsterdam 
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I. Een honderdjarige stempelproef 
onderl(ruisveriioor(2) 
Vorige maand was het honderd jaar geleden dat de zoge
noemde dubbelringstempel (Vellinga model 96) bij wijze 
van proef aan de postkantoren in Amsterdam, Gouda, 
'sGravenhage en IVIaassluis ter beschikking werd gesteld. 
Naar aanleiding hiervan schreven ir. H.P. Rozema en 
dr. J. Vos twee artikelen van elk twee afleveringen over de 
invoering van deze dubbelringstempels en de daarop vol
gende proefsterstempeis, het gebruik ervan en hun ver
band met de vroege machinale stempelingen. In dit num
mer het tweede deel van het eerste artikel. 

Ovenicht data en 
gebruil(sperioden 
In tabel 2 z\\n de besctiikbare 
gegevens over de gebruiks
perioden van de zes proef
stempels samengebracht. 
Deze zijn mede gebaseerd 
op onze waarnemingen in 
een twintigtal grotere en klei
nere verzamelingen. Boven
dien zijn de verstrekkingsda
ta en de gebrulksperioden 
ran de dubbelringstempels 
en de proefsterstempeis ge
olaatst tegenover de ver
strekkingsdata van de defini
:ieve sterstempels volgens 
3 lom2 23. 

Bijzondere data 
n afbeelding 8 wordt een se
ectie proefstempels op zegel 
getoond met aandacht voor 
Dijzondere data. Behalve in 
ie gebruikspenoden waren 
Ne ook geïnteresseerd in de 
smissies waarop de individu
ele proefstempels voorko
nen of  anders gesteld  op 
velke emissies ze niet (kun
len) voorkomen. 

imissies 
;ieij en Van der Graaft ge
'en voor de dubbelringstem
)els, mede op basis van de 
ele zegels met deze stem
)els uit hun collecties, het 
olgende emissielijstje: 

Emissie 1872 (laat gebruik) 
:missie 1876 oude kleur 
zmissie 1876 nieuwe kleur 
'missie 1891 (hoofdzakelijk 
te 3, 5, 10, 12V2 cent) 
zmissie 1899 cijfertype 
alleen Maassluis) 
■missie 1899 bontkraag 
alleen Maassluis) 

Emissie licht blauwe porten 
1881 (laat gebruik) 
Donkerblauwe porten 
Postbewijszegels.' 

De toevoegingen 'alleen 
Maassluis' bij de beide emis
sies 1899 zijn, afgezien van 
wat er voorkwam in hun col
lecties, natuurlijk theoretisch 
correct (tabel 2). Op vragen 
als welke kantoren er wel of 
niet op de portzegels en op 
de postbewijszegels voorko
men geeft dit lijstje geen ant
woord. Het ligt voor de hand 
om te veronderstellen dat dit 
bijna uitsluitend de hand
stempels Gouda en Maas
sluis zijn en niet of nauwe
lijks de machinestempels 
Amsterdam en 'sGravenha
ge. Bij onderzoek naar de 
ons ter beschikking staande 
collecties werden op de licht
blauwe en donkerblauwe 
porten alleen inderdaad 
Gouda en Maassluis aange
troffen. Het gaat overigens 
om zeer kleine aantallen. 
Maassluis is met de datum 
16 september 1896 in de fila
telistische literatuur te vinden 
op een 1V2 guldenwaarde 
van de postbewijszegels^'*. In 
die kleurenafbeelding was 
best plaats geweest voor af
beeldingen van de drie ande
re kantoren. Zulke zegels zijn 
kennelijk moeilijk te vinden, 
zijn heel zeldzaam of be
staan gewoon niet. Navraag 
bij de auteur van referentie 
24 en bij gespecialiseerde 
verzamelaars, plus enig 
speurwerk In veilingcatalogi 
van de afgelopen jaren lever
de het volgende op: Maas
sluis is bekend op enkele 
waarden; Gouda komt voor 
op alle waarden; postbewijs
zegels met Amsterdam en 
'sGravenhage zijn nergens 
gevonden of gemeld. 

Tabel! - Overzicht data en gebrulksperioden van de zes proefstempels op grond van 
literatuurgegevens en waarnemingen uit eigen onderzoek 

Kantoor 

Dubbelring

stempel 
Proefster

stempel 
Dermitieve 

sterstempel 

Verstrekkingsdatum 23. 2.94 16. 5.94 vanaf 24. 1.1895 

Amsterdam (ms) I 3 . 9 4  1 8 I 96 18. 5 94  20. 1 96 9 8.1895 

sGravenhage (ms) 27 2 94*31 3 94 18 5 9 4 »  1 9 5 9 4 " 23 2.1895 
8. 6 95 11 11.95 10 3 95  1 7 5 9 7 " * 

Gouda 

Maassluis 

(hs) 28. 2.94 12 . 2.97 nv.t. 

(hs) 1. 3 94  6 3 00 n,v.t. 

13.7.1895 

apnl 1900 

hs slechts als/ta/uî fómpeJ gebnukl 
ms volgens ons uitsluitend alsmachmestempel gebruikt: volgens sommigen de dubbelnngslempels aanvankelijk 

misschien ook ats handstempel\ voor discussie zie in het tweede ait Jcel van deze publikatie de paragrafen 
' Machinestcmpel of handstempeP',' Onderzoek proefstempels Amsterdam en 'sGravenhage' en' Besprekuig 
onderzoeksresultaten' 

* Deze begmdata van 'sGravenhage zijn meerdere keren geregistreerd 
*• Er is voldoende aanleidmg om hier evenals bij de dubbelnngstempel een 'stille penode' aan te nemen, zorg

vuldig onderzoek naar de uiterste data van deze penode is gewenst 
*** Dt door Brodersen'̂  gemelde datum van 8.9.1)J98 is m ons oodeizoek met aannemelijk gemaakt en berust waar

schijnlijk opeenleesfoutvan98vaor9Sof96 De eerdere einddatum van 17 5 97 wordt daarom gehandhaafd 

8 Een selectie proefstempels (hoofdzakelijk 'dubbelnng') op zegel met aandacht 
voor de uiterste data van gebruik zoals vermeld in tabel 2 Bij de samenstelling van 
deze compositie werd meer dan ooit duidelijk dat van de dubbelnngslempels aan
zienlijk meer materiaal beschikbaar is dan van de proefsterstempeis Het begin van 
de tw/eede gebruikspenode van de proefsterstempel 'sGravenhage op 10 maart 
1895 was bijvoorbeeld met op los zegel maar slechts op een poststuk beschikbaar 
Door verzamelaars is in de loop van de afgelopen honderd jaar vermoedelijk meer 
aandacht besteed aan het onderzoek van de spectaculaire of betoverende dubbel
nngslempels dan aan dat van de soms moeilijk van de definitieve sterstempels te 
onderscheiden proefsterstempeis (zie bijvoorbeeld afbeelding 13boven) De port
zegel met dubbelnngstempel Gouda venwijst eigenlijk al naar afbeelding 9 (diverse 
collecties en met name de collectie Braat) 
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Infornneren bij dezelfde ver
zamelaars naar het voorko
men van de proefsterstem
pels op de diverse emissies 
leverde als resultaat op: 

Emissie 1872 (laat gebruik) 
Emissie 1876 (oude kleur, 
laat gebruik) 
Emissie 1876 (nieuwe kleur) 
Emissie 1891 

Op port of postbewijszegels 
zijn de proefsterstempels 
nog nooit gemeld. Ook In ons 
onderzoek werd die combi
natie niet aangetroffen. In af
beelding 9 wordt een selectie 
proefstempels op zegel ge
toond met bijzondere aan
dacht voor de diverse emis
sies. Aan het eind van de 
volgende paragraaf en tot 
besluit van het eerste artikel 
presenteren we een gedetail
leerd zoekschema (tabel 4). 

Opmerkingen en 
conclusies 
Reconstructie stempel
proef 
Op grond van de verzamelde 
beschikbare informatie en 
documentatie^ stellen wij ons 
(het verloop van) de stempel
proef uit 1894 als volgt voor 
(zie Schema I). 

Uit efficiencyoverwegingen 
was er kort na de afschaffing 
van de nummerstempel be
hoefte aan een duidelijker of 
groter stempel die tegelijk als 
dagtekeningstempel en als 
vernietigingsstempel dienst 
kon doen, waardoor een twee
de afdruk van de uit 1877 date
rende kleinrondstempel (A) 
overbodig werd. Eigenlijk dus 
terug naar de situatie van vóór 
1861 toen volgens Vellinga'* 
'de francodagteekeningstem
pel (...) tegelijk vemietigings
en vertrekstempel was.' De 
toen gebruikte en van de eer
ste emissie zo bekende fran
cohalfrondstempel (afbeelding 
10) heeft kennelijk niet als 

9 Een selectie proefstempels op zegel met aandacht voor de emissies waarop deze voor kunnen komen De compositie 
spreekt voor zich en is opgebouwd in nauwe samenhang met tabel 4 op bladzijde 196 Er is geprobeerd een evenwichtige ver
deling aan te brengen die ovengens mets zegt over de zeldzaamheid van de combinatie zegel en stempel Het gedetailleerde 
zoekschema in tabel 4 probeert daann wel enig inzicht te verschaffen (diverse collecties) 

Schema I 

P^Ä*". 

® 
^ . .^^^ 

(L_ 

'^/•yf^ri 



^̂  
•< 
,^^y'^'^^!^i^^ét^t^7'^^^^^^'J!^/ '■ 

/ 

^f'j^^if'^^
^y 

^ ^  y 

10 Op 8 oktober 1856 verzonden omslag van Maastricht naar Leeuwarden De 
frankeerzegel voor het binnenlands afstandsrecht van 10 cent is vernietigd met de 
francodagtekeningstempel met groteske letters en jaartal (Vellinga 39) Voor 1861 
was deze dagtekeningstempel tegelijk vermetigings en vertrekstempel Bij de voor
bereidingen en de uitvoering van de stempelproef in 1894 werd deze enkelvoudige 
stempelgang opnieuw nagestreefd, met nieuwe Stempelmodellen (schema I) 

voorbeeld gediend, want hoe 
die nieuwe stempel eruit zou 
moeten zien is vijf maanden 
lang ondenwerp van mondeling 
en schriftelijk overleg geweest. 
Het Hoofdbestuur der Posterij
en wilde uit functionele over
wegingen, zoals ook blijkt uit 
de horizontale strepen in de 
binnencirkel van de modellen 
B en O, eigenlijk al toe naar 
een soort typenraderdagteke
ningstempel (model D). De 
Munt drong echter aan op mo
del G. De redenen hiervoor 
waren: betere vernietigings
kwaliteit, kostenovenwegingen 
en het feit dat de machines om 

een technisch volwaardig ty
penraderstempel te maken 
eenvoudig niet beschikbaar 
waren2. De opdracht tot de ver
vaardiging van de dubbelrlng
stempels (model E) is, in dit 
licht bezien, vooral een keuze 
geweest voor de 'economische 
of vernietigingsvariant' waar
door met name de bestaande 
compositeurs en karakters van 
de kleinrondstempels bruik
baar bleven voor de nieuwe 
stempels .̂ Al gauw werd ech
ter duidelijk dat het gekozen 
model niet voldeed aan het 
doel van de proef: naast vol
doende vernietigingskwaliteit 
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vooral voldoende dagteke
ningskwaliteit! De 'economi
sche variant' (van model C 
naar model E) werd daarom in 
tweede instantie alsnog ver
vangen door de 'functionele of 
dagtekeningsvariant' (van mo
del D naar model F). 

Vergroot stempel 
Waar de 'economische variant' 
voor de vergroting van de 
stempel gebruik maakte van 
een extra buitenring met be
houd van het binnenwerk 
werd in de 'functionele variant' 
de stempel als het ware van 
binnenuit iets vergroot door 
verdikking van zowel de bin
nen- als de buitencirkel. Dit 
garandeerde voldoende ver-
nietigingskwaliteit. In verzame
laarskringen wordt deze stem
pel soms ook wel aangeduid 
als 'dikke ring'-stempel. De 
loze ruimtes, die erin voorko
men en die in vergelijking met 
de kleinrondstempels veel 
meer opvallen, werden door 

de ontwerpers opgesierd met 
'sterren'. Dit opvulfenomeen 
kennen we overigens al uit de 
(franco-) takje-stempels". 

Ster of kruis 
De sterren zijn eigenlijk meer 
'kruisjes' dan sterren, zoals 
omschreven door De Haan^^. 
Het IS volgens ons heel goed 
denkbaar dat deze kruisjes 
ontleend zijn aan de door het 
Hoofdbestuur der Posterijen 
ten voorbeeld gestelde en 
meegegeven typenrader-
stempels van Zwitserse oor
sprong (zie referentie 11 en 
afbeelding 11) of afdrukken 
daarvan. Bleven ze in de 
bootstempels om zo te zeg
gen nog 'buitengaats', na op
name in de proefsterstempels 
komen deze kruisjes letterlijk 
- net als de Rijn - bij de over-
gangsstempel Lobit ons land 
binnen. Dat het de opdracht
gever om de extra ringen te 
doen was blijken uit het (haast 
achteloos) ven/verpen van het 

11 Drie Zwitserse postwaardestukken, waaronder twee zogenaamde 'Streifbänder' 
en een 'Postkarte', met typenraderstempels uit de periode 1890 tot 1893 ünksbo-
*/en steeds de ingedrukte zegelstempel 'Zifter im Oval auf quadratisch gemuster
tem Grund, eingefaßt von 22 Sternen, darüber Wappen' Dat wapen is tiet 'Zwitser
se Kruis' dat tevens aanwezig is op de frankeerzegel recfits bovenop de bnefkaart 
n het benedensegment van de typenraderstempels is dit wapen als een 'kruisje' te
ug te vinden Wij tiouden het voor zeer aannemelijk dat deze 'kruisjes' de graveur 
y/an Hinsbergh (zie eerste aflevenng, afbeelding 7) geïnspireerd fiebben bij het ver-
/aardigen van de 'sterren', in enkele van zijn proefmodellen Deze 'sterren' zijn ei-
jenlijk 'open kruisjes' Zie hiervoor ook het overzicht in Schema I, waarbij het sa
mengaan van dne 'kruisjes' met de arcenngen in model D vrijwel zeker venwijzen 
laar een Zwitsers voorbeeld De benaming '(proef)sterstemper komt daarmee wel 
lelemaal op losse schroeven te staan 'Kruis(jes-proef)stempel' zou dan wellicht 
jeter weergeven waarom het bij deze Stempelmodellen precies gaat 

combinatiemodel G. Op 17 
september 1894 werd de 
knoop doorgehakt naar de fa
bricage van de nog iets gro
tere grootrond- en sterstem
pels (de modellen H en I). 
Eerst werd de nog aanwezi
ge materiaalvoorraad voor 
de kleinrondstempels opge
bruikt. Grootrondstempels 
kregen geen sterren als de 
plaatsnaam de hele stempel-
ruimte opvulde. Was de 
plaatsnaam kort (bijvoor
beeld Ee, Epe, Erp, Oss of 
Rijp) dan werden vanaf 1901 
in plaats van twee wel vier 
sterren opgenomen om de 
loze ruimte op te sieren'". 
Zoals we al zagen hoort de 
overgangstempel Lobit-met 
twee sterren niet thuis in het 
rijtje van de proefstempels uit 
1894. Het hulpkantoor Oost-
einderdijk kreeg op 14 no
vember 1984 de eerste 
grootrondstempeF^^a en 
Dordrecht op 24 januari 1895 
de eerste sterstempeP '̂ ^a 
Van 'kleinrond' naar 'groot-
rond' IS naar ons idee dus 
meer een sterrenverhaal dan 
een ringenverhaal en nog 
meer een 'kruisjes'-verhaal. 
De graveur en chef van de 
poststempelfabriek Van 
Hinsbergh (zie afbeelding 7 
in de eerste aflevering) over
leed op 19 april 1895 op ze
ventigjarige leeftijd. Hij heeft 
de geboorte van zijn groot-
rond- en sterstempel dus nog 
helemaal mee kunnen ma
ken. Typenraderstempels 
met (Duitse) vijfpuntige ster
ren of Pentagrammen in 
plaats van (Zwitserse) kruis
jes kwamen er overigens pas 
vanaf 1904^*", en niet zon
der slag of stoot. Voor dat 
verhaal en de problemen die 
zich daarbij voordeden ver
wijzen we graag naar het uit
voerige artikel van Giphart^s. 

Rijke oogst 
Het overzicht van de zes 
proefstempels in tabel2\aaX 
zien dat de uiterste data van 
de gebruiksperioden per 
proefstempel en per kantoor 
vrijwel allemaal zijn bijge
steld. Gezien de rijke oogst 
aan nieuwe gegevens in de 

periode 1980/1981 tot 1994, 
mogen ook in de toekomst 
verdere bijstellingen worden 
verwacht. 

Februari-data 
Uit tabel 2 wordt voorts dui
delijk dat de dubbelringstem-
pels door alle vier kantoren 
min of meer tegelijk en vrij
wel onmiddellijk in gebruik 
zijn genomen. Februari-data 
zijn tot op heden alleen be
kend van 's-Gravenhage en 
Gouda; ze zijn volgens Cleij 
en Van der Graaft vrijwel ze
ker zeldzaam omdat 24 fe
bruari op een zaterdag viel 
en de maand februari dat 
jaar ook slechts 28 dagen 
telde. Een opgave van het 
Nederiandse PTT-Museum^' 
maakte het mogelijk een 
overzicht samen te stellen 
van postbestellingen en bus
lichtingen in 1894 (zie tabel 
3). 
We weten dat de verzending 
van de vier proefstempels 
plaatsvond op vrijdag 23 fe-
bruan. De kantoren ontvin
gen de stempel waarschijn
lijk niet eerder dan zaterdag 
24 februari. Voordat de stem
pels in gebruik werden geno
men zal er nog wel minimaal 
een dag zijn verlopen. Zo 
niet, dan waren er in alle 
plaatsen op zondag toch 
(aanzienlijk) minder buslich
tingen dan op werkdagen. In 
afbeelding 3 (eerste afleve
ring) werd al een envelop ge
toond met een stempel van 
28 februari. Ook 27 februari 
IS meerdere malen op zegel 
bekend (zie tabel 2 en af
beelding 8). Een oudste ge-
bruiksdatum van maandag 
26 februari 1894 lijkt daarom 
heel reëel. Misschien wordt 
deze datum of zelfs een 
eerdere nog eens gevonden. 

Antwoord op vrag|en 
De eerder in dit artikel ge
memoreerde vragen van 
Van Staveren'2 zijn nu goed 
te beantwoorden. Het was 
bepaald geen 'voorrecht' 
waaraan Maassluis het te 
danken had om de dubbel-
ringstempel zo lang te mo
gen blijven doorgebruiken. 

Tabel 3 • Overzicht aantallen buslichtingen en postbestellingen in 1894* 

Postkantoren 

Amsterdam 
Gouda 
's-Gravenhage 
Maassluis 

Februari-data 1894 

Buslichtingen 
ma-za zondag 

9 
7 
4 
4 

23,24 
26, 27, 28 

3 
2 
3 
2 

25 

Postbestellingen 
ma-za zondag 

7 
4 
7 
4 

23,24 
26, 27, 28 

2 
1 
1 
1 

25 

* Bron: het Nederlandse V11 -Museum" 
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12 (boven) Op 1 maart 1894 verzonden postblad van Amsterdam naar Greiz in 
Sachsen De zegelstempel en de twee bi]geplakte frankeerzegels tot een totaal van 
13 cent ter voldoening van het buitenlandtanef van 12y2 cent zijn vernietigd met de 
kleinrondstempel Amsterdam Als vertrekstempel is de dubbelnngstempel Amster
dam geplaatst met een rechtstandige vroegstbekende afdruk linksboven (zie ook 
tabel 2 en afbeelding 8) Deze handelwijze was met conform de opzet van de stem
pelproef Op bneven en gezegelde enveloppen zou nu juist de extra afdruk verval
leni Het is met helemaal duidelijk waarom met name in Amsterdam bij de aanvang 
van de stempelproef de postbladen wel vaker zo werden behandeld, zoals ook te 
zien IS in de afbeelding hieronder In afbeelding 4boven werd al een in november 
1894 gedateerd postblad getoond dat wel overeenkomt met de opzet van de stem
pelproef 
12 (onder) Op 4 apnl 1894 verzonden postblad van Amsterdam naar Mülheim Zie 
voor de uitleg het onderschrift bij de afbeelding hierboven 13 (boven) Op 29 juli 1895 verzonden enveloppe van 'sGravenhage naar Gent 13 (boven) Op 29 juli 1895 verzonden enveloppe van 'sGravenhage naar Gent 

De twee frankeerzegels van elk 5 cent, ter voldoening van het enkelvoudige bnefta
nef van 10 cent voor België, zijn vernietigd met de grootrondstempel 'sGravenha
ge Linksboven is een rechtstandige afdruk geplaatst van de proefsterstempel 
'sGravenhage In de tweede gebruikspenode van de proefsterstempel als ook van 
de dubbelnngstempel 'sGravenhage (zie de afbeelding hieronder) komen deze an
ders dan bij bnefkaarten (zie bijvoorbeeld afbeelding 4onder) op bneven, gezegel
de enveloppen en postbladen slechts als vertrekstempel voor 
13 (onder) Op 16 augustus 1895 verzonden enveloppe van 'sGravenhage naar 
Minneapolis (Minn ) en vandaar doorgezonden naar Granby (Mass ) met aan de lin
kerzijde een rechtstandige afdruk van de dubbelnngstempel 'sGravenhage als ver
trekstempel Zie voor de uitleg het onderschnft bij de afbeelding hierboven {collectie 
F van den Heuvel) 
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Integendeel, door de Admi
nistratie der Posterijen ver
geten of niet vergeten, tot 
april 1900 was er eenvoudig 
geen ander stempel beschik
baar! Voor Gouda ligt dit an
ders. Daar is sprake van an
derhalf jaar doorgebruik on
danks de verstrekking van 
de definitieve sterstempel. 
Voor Amsterdam en 'sGra
venhage beperkt dit doorge
bruiken van de dubbelnng
stempel zich tot maximaal 
een half jaar. Bij Amsterdam 
valt op dat dubbelring en 
proefsterstempel omstreeks 
18 januari 1896 tegelijk bui
ten gebruik zijn gesteld. 
'sGravenhage heeft de 
proefsterstempel anderhalf 
jaar langer doorgebruikt dan 
de dubbelnngstempel. De ef
fectieve gebruiksperiode van 
de dubbelnngstempel 
'sGravenhage is met ruim 
zeven maanden de kortste 
van allemaal. Evenals sinds 
1976 bekend is dat de dub
belnngstempel 'sGravenha
ge een 'stille periode' heeft 
gekend^, vermoeden wij nu 
hetzelfde voor de proefster
stempel 'sGravenhage (zie 
tabel 2). Nader onderzoek 
naar de uiterste data blijft 
overigens wel gewenst. 

Amsterdam: misverstand? 
Het heeft er alle schijn van 
dat Amsterdam de bedoeling 
van de proefneming aanvan
kelijk iets anders heeft be
grepen. Misschien toch ook 
iets later begonnen dan de 
andere kantoren, plaatste 
Amsterdam op 1 maart en 4 
april 1894 de dubbelnng
stempel als vertrekstempel 
op een postblad (afbeelding 
12) terwijl het de zegels en 
ingedrukte zegelwaarden 
(nog) met de kleinrondstem
pel vernietigde. Dit was in elk 
geval niet overeenkomstig 
de opzet van de proefne
ming, waarbij de extra stem
pelafdruk op brieven nu juist 
achterwege moest blijven. Er 
zijn nu ook zegels bekend 
met dubbelnngstempel Am
sterdam op en vanaf 1 maart 
1894 (zie ook afbeelding 8). 

Het gebruik van de proef
stempels als vertrekstempel 
in de beginperiode van de 
stempelproef lijkt misschien 
typisch voor postbladen en 
misschien alleen in Amster
dam, zoals voor data in april 
en juli 1894 ook te zien is in 
het artikel van Sandbergi°. 
Maar dit is niet uitsluitend het 
geval, getuige een ander ons 

bekend voorbeeld van een lo
kaal postblad binnen Amster
dam waarop de zegelafdruk 
op 10 november 1894 met 
een proefsterstempel werd 
vernietigd (zie eerste aflever
ing, afbeelding 4boven). Bo
vendien komen in dezelfde 
periode ook wel enveloppen 
voor waarbij de zegel(s) met 
de kleinrondstempel vernie
tigd is (zijn) en daarnaast te
vens een proefstempel Am
sterdam als vertrekstempel 
dragen'5 28 Het is ons opge
vallen dat 'sGravenhage in 
de tweede gebruiksperiode 
van beide proefstempels {zie 
tabel 2) alleen zegels en ze
gelafdrukken op briefkaarten 
met de al lang afgekeurde 
proefstempels vernietigde 
(zie eerste aflevering, afbeel
ding 4onder). Op brieven en 
postbladen uit 'sGravenhage 
komen de proefstempels dan 
nog slechts als vertrekstem
pel voor (afbeelding 13). 
Waarom dit laatste zo is ge

beurd blijft voorlopig onopge
helderd. 
Behoudens de hierboven ge
noemde uitzonderingen heeft 
Amsterdam op brieven vanaf 
het begin met één stempelaf
druk gewerkt of met zoveel 
afdrukken als er zegels op 
de brieven voorkomen. 
'sGravenhage stempelde de 
brieven vanaf het begin en
kelvoudig overeenkomstig 
het doel van de proef. 

Doel van proef bereikt? 
Het lijkt erop dat Amsterdam 
na verstrekking van de defini
tieve sterstempels  in tegen
stelling tot 'sGravenhage 
op brieven waarschijnlijk aan 
sluitend aan de proef met 
één afdruk bleef werken. Het 
doel van de stempelproef is 
in Amsterdam dus snel be
reikt maar landelijk officieel 
pas veel later ingevoerd. Dat 
gebeurde vanaf 30 april 
1907, toen de inspecteurs 
op grond van de Verzamelinc 
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14 Op 8 maart 1894 verzonden enveloppe van Gouda naar Bern Twee rectitstan 
dige afdrukken van de dubbelnngstempel Gouda sieren deze bnef aan zowel de lm 
ker- als de rechteronderzijde Een als vernietigingsstempel van de frankeerzegel 
van 12 k cent ter voldoening van het internationale bneftanef en een als dagteke 
ningstempel bij vertrek conform de oude stempelvoorschriften en met overeenkom
stig de opzet van de stempelproef Gouda heeft op bneven voorzover wij kunnen 
nagaan steeds twee afdrukken geplaatst en lijkt op grond van deze handelwijze 
geen echte deelnemer geweest te zijn aan de stempelproef 

J M. VAN DER LELY.--Touwslager, MAASSLUIS. 
Magazijn tsrwenakker 4 on 5 —Botter3am 

r -, <^\ 
4 ^"^t 

15 (boven) Op 18 februan 1896 verzonden aangetekende enveloppe van Maas
sluis naar W Derby Deze bnef werd eerder afgebeeld m Philatelie in een studie 
Dver de ontwikkeling van de Nederlandse aantekenstrookjes^^ De dne frankeerze 
gels ter voldoening van het internationale bneftanef en aantekenrecht (samen 22'/? 
;ent) zijn vernietigd met de dubbelnngstempel Maassluis De extra afdruk is hier 
:onform de opzet van de stempelproef achtenwege gelaten Dit is echter eerder uit 
zondenng dan regel zoals ons van diverse andere bneven bekend is Misschien 
A/erd de beambte afgeleid door de aantekening van de bnef Het mag derhalve 
3venzeer betwijfeld worden of Maassluis net als Gouda wel een seneuze deelne-
Tier aan de stempelproef is geweest (zie bijschrift by afbeelding 14) 
15 (onder) Op 30 juli 1899 uit s-Gravenhage (afzender Schreuders & Co zie refe 
entie 17') verzonden bnefkaart met betaald antwoord naar Maassluis Een recht 
ständige afdruk van de dubbelnngstempel Maassluis als aankomstempel rechtson
der Zowel Gouda als Maassluis gebruikten de dubbelnngstempel ook als aan-
(omststempel Van Amsterdam en s-Gravenhage is dit - voorzover wij hebben 
unnen nagaan - met bekend 

van Voorschriften 1907, nr 
9- kantoren die in de regel 
netjes en duidelijk leesbaar 
stempelden geleidelijk toe
stonden om met eén stempel 
vernietiging en dagtekening 
tegelijk te realiserend^ 
Uit meerdere ons bekende 
brieven blijkt dat het kantoor 
Gouda tijdens en na de ei
genlijke proefpenode met de 
dubbelnngstempels, door 
ons gesteld op ruim een 
maand (van 26 februari tot 
en met 31 maart 1894), twee 
of meer stempelafdrukken 
bleef plaatsen (afbeelding 
14) Maassluis liet de extra 
afdruk op brieven soms wel 
en soms met achterwege {af
beelding 15-boven) 

Aankomststempel 
Het IS ons opgevallen dat 
Gouda en Maassluis de dub
belnngstempel ook als aan
komststempel hebben ge
plaatst {afbeelding 15-on-
dei) Amsterdam en 's-Gra
venhage hebben -voorzover 
ons bekend- hun proefstem-
pels nooit als aankomststem
pel gebruikt 

Doorgebruik 
Uit het jarenlang doorgebrui-
ken door Gouda en Maassluis 
van dit in de proef afgekeurde 
model dringt zich de conclu
sie op dat de dubbelnngstem
pels voor deze kantoren een 
permanente gebruikswaarde 

hebben gehad Dit geldt ze
ker voor Maassluis en in min
dere mate voor Gouda 

Port- en postbewijszegels 
Als een verrassende con
clusie kan nog vermeld wor
den dat op de portemissies 
van 1881, 1894 en 1896 ver
moedelijk geen of slechts bij 
uitzondenng machinale 
proefstempels van Amster
dam en 's-Gravenhage voor
komen Dit IS goed te begrij
pen door de in de regel 
handmatige postale verwer
king en afstempeling van te 
beporten stukken Zoiets 
geldt misschien wel in ver
sterkte mate voor de emissie 
postbewijszegels Zowel 
portzegels als postbewijsze
gels met dubbelnngstempel 
van de handstempelende 
kantoren Gouda en Maas
sluis mogen als uiterst zeld
zaam worden beschouwd^^ 
Een waarschuwing nog zo
als ook wel van andere stem-
pelsoorten bekend is komen 
er briefstukjes voor met 'bij
getekende' dubbelnngstem
pels {afbeelding 16) Het 
stempelgedeelte op de ze
gels zelf IS wel echt 
Tot besluit van dit artikel rei
ken WIJ de geïnteresseerde 
en gespecialiseerde verza
melaar op grond van onze 
onderzoeksgegevens en op 
grond van theoretische over
wegingen in faöe/4graag 

16 Compositie van de vier dubbelnngstempels op vier bnefstukjes met diverse 
frankeerzegels In alle vier gevallen zijn de stempelgedeelten op de zegels echt 
De te mooie te egale en ook iets te grijze stempelgedeelten op de bnefstukjes zijn 
er op de een of andere manier bijgemaakt en zijn zeker met echt Bewijzend hier 
voor IS zonder enige twijfel de dubbelnngstempel van Amsterdam Op 23 februan 
1895 was de buitennng van deze stempel al ruim een maand heel typisch bescha 
digd ter plaatse van de letters AMS(TERDAM) met een duidelijke onderbreking van 
de binnennng ter plaatse van de letter S (zie bijvoorbeeld de zegel rechtsboven in 
afbeelding 8) Dit zijn dus gemaakte sierbnefstukjes en geen onginele stempelaf
drukken of verzoekafstempelingen die ook wel voorkomen (zie bijvoorbeeld in af
beelding 9 de afdruk van Maassluis van 2 december 1898 op de waarde van 2 50 
gulden van de emissie 1872 Koning Willem III) 
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een praktisch zoekschema 
aan. Veel plezier en succes 
gewenst! 

Dankwoord 
Wij willen de volgende in
stanties en personen bedan
ken voor hun medewerking 
aan de totstandkoming van 
deze bijdrage: 
Van het Nederlandse PTT
Museum te 'sGravenhage 
mevrouw J. de Bie en de 
heren R. Lagerweij, J.E. 
Westerop en C. Zweistra. 
Van het Museum van 's Rijks 
Munt te Utrecht de heren 
M.L.F, van der Beek en drs. 
A.A.J. Scheffers (conservator). 
Verderde heren W.J. Bon
gers, A.G. Braat, A. Dekker, 
drs. L. Goldhoorn, J. Gouw, 
P. Gouw, F. van den Heuvel, 
R. van den Heuvel, H.L.M, 
van Hinsbergh, J. Th. Hoes, 
W. Hooglugt, E. Hovenkamp, 
M.W. de Jong, J.J.M. Kats, 
W. Moeijes, dr. G.J. Mulder, 
R. Onstwedder, drs. 
A.L.H.M. Simons, O. Sloft, A. 
van der Sluis, F. van Swieten 
de Blom, H.J. Trip, 
J. Veraart, L.W.F. Wittpen en 
M. Woudt. 

Ir. H.P. Rozema, 
'sGravenhage 
Dr. J. Vos, 
Abcoude 

Het eerste deel van dit artikel ver
scheen in 'Philatelie' van februan jl. 
(pagina's 103 tot en met 108). In 
het april en het meinummer van 
'Philatelie' publiceren de auteurs 
nog een tweede artikel over de be
handelde proefstempels, waarbij de 
nadruk ligt op de relatie van deze 
stempels tot vroege machinale af
stempelingen 
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Tabel 4  Zoekschema voor de zes proefstempels op de diverse zegelemissies 

Emissie 

1872 Koning Willem IIP 
1876 Cijfer̂  
1894 Cijfer" 
1891/1894 Hangend haar" 
1896 Hoge waarden 
1898 Kroningsgulden 
1899 Cijfer" 
1899 Bontkraag' 

Port 188P 
Port 1894 (type III) 
Port 1896 (type I) 
Postbewijs 1884' 

+ II komt veel voor 
+ + komt minder voor 

Amsterdam 
dr' 
mŝ  

+ 
1

+ + 1

+ II

. . . 
— 
. . . 
— 

 

. . . 
 

ps' 
ms 

1

+ 
III

+ + + 
. . . 
. . . 
. . . 
— 

 

. . . 
 

+ bekend in kleine of zeer kleine aantallen 
 wel mogelijk maar als 

gezien 
zodanig nooit 

  wel mogelijk; niet waarschijnlijk 
vanwege machinale stempeling en ook 
nooit gezien 

— niet mogelijk, mede op basis van de 
gegevens in tabel 2 

'sGravenhage Gouda Maassluis 
dr ps 
ms ms 

. 
+ + 

+ + +!(
II 1

. . . 

. . . 

_ . 
. . 

. . 

': dr=dubbelringstempel;ps 
h ms=machinestempel; hs= 

dr dr 
hŝ  hs 

1 + 
+ ^■ 

+ + fhf

11 ' 111 5 
. 5 + 5 

+ 5 
+ 
+ 5 

+ 1

+ (
+ 1

1 + 

=proefsterstempel 
handstempel 

. laat gebruik van de zegels van deze emissie 
"*: waarden: van Amsterdam en'sGravenhage in 

verbandmetmachinaleafstempelinghoofdzakelijk 
del, 214 3,5,121/^ cent; de 
cent tot en met 2.50 gulden 
pelende kantoren Gouda er 

overige waarden van Vi 
vooral van de handstem

Maassluis; 
. hogere waarden met handstempels in pnncipe op 

pakketkaarten mogelijk; zulke pakketkaarten zijn 
door ons nog niet gesignaleerd 

"; laat gebruik stempel; m principe op alle waarden 
uitgegeven op 1 augustus 1899 

' : wijst op exclusiefhandstempelgebruik door Gouda 
en Maassluis 
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Agenda van f ilatelistische 
gebeurtenissen 

Attentie! 
Meldingen voor deze rubriek kun
nen uitsluitend sctirlftelijlf 
(desgewenst per fax) worden 
doorgeven aan de redactie van 
'Philatelie', Lis 20, 1273 CD Hui
zen Alleen evenementen met een 
(in hoofdzaak) tiiateiistisch liaral(-
terworden opgenomen Denkt u er 
aan dat uw melding minimaal zes 
weken vóór de verschi|ningsda-
tum van het gewenste nummer bij 
ons binnen moet zijn' 

Redactie 'Philatelie' 

Filatelistische 
ruildagen 

Opgaven voor deze rubriek in het 
meinummer 1994 moeten uiterlijk op 
1 april aanstaande in het bezit zijn 
van de redactie van 'Philatelie', Lis 
20,1273 CD Huizen Hoewel deze 
agenda met veel zorg wordt samen
gesteld, kan de redactie niet garan
deren dat de genoemde evenementen 
ook op de aan haar opgegeven data 
en tijdstippen doorgang vinden. 

Filatelistische 
tentoonstellingen 
• Nog tot en met 20 maart: 
Roermond. Van model naar postzegel, 
tentoonstelling van het PTT-Museum 
(driedimensionale voorwerpen, werk 
van Dumbar, Geels, Hartz, Kruit, van 
Raalte, Schröter en Treumann) Ge
meentemuseum Andersonweg 4 Ope
ningstiiden dinsdag tot en met vrydag 
11 tot 17 uur en zaterdag/zondag 14 
tot 17 uur 
• Nog tot en met 10 april: 
Assen. Overzichtstentoonstelling CA 
bon Cachet m het Drents Museum, 
Brink 1 en 5 Werk van deze veelzijdige 
kunstenaar (o a postzegels) Ope
ningstijden van dinsdag tot en met 
zondag van 11 tot 17 uur (tijdens 
schoolvakanties ook op maandag) In
lichtingen Drents Museum telefoon 
05920-12741 
• Nog tot en met 26 november: 
Neede. De wereld in postzegels ten
toonstelling van miniaturen 
(Cinderella's) m gemengde technieken, 
vervaardigd door Wim Haenen Exposi
tieruimte van de Openbare Bibliotheek, 
Hessenweg 2 Openingstijden op dins
dag en vrijdag van 14 tot 20 uur, op 
woensdag van 14 tot 17 30 uur en op 
donderdag van lOtot 12en van 14 tot 
17 30 uur Zie ook 'Philatelie' van okto
ber )l pagina 605 
• 18,19 en 20 maart: 
Sluizencomplex Neeltje Jans. Zee, 
Land, Wateren l/K/nrf, tentoonstelling 
ter gelegenheid van het zilveren jubi
leum van Regio Vil van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen 
Gebouw Delta Expo, Oosterscheldeke-
ring (tussen Schouwen en Noord-Be
veland) Ca 250 kaders Openingstij
den op 18/3 van 12 tot 20 uur, op 
19/3 van 10 tol 22 uur en op 20/3 van 
10 tot 16 uur Inlichtingen MF Hoger-
heyde. Hoeveweg 3, 4301 NTZierikzee, 
telefoon 01110-13537 
• 2 april tot en met 19 juni: 
Ter Aar. Historisch hang- en sluitwerk 
expositie van oud hang- en sluitwerk 
en postzegels op dit thema, verzameld 
door Gerard van Winden (zie 
'Philatelie' van december 1993) Histo
risch Museum, Westkanaalweg 118 
Openingstijden woensdag-, zaterdag
en zondagmiddag van 14 tot 16 uur, 
toegangf 2 -
• 9 en 10 april: 
Sulzbach-Rosenberg (Duitsland). 
Tentoonstelling (Rang 3) georgani
seerd ter gelegenheid van het 30-|arig 
bestaan van de Briefmarkenfreunde 
e V Sulzbach-Rosenberg Pestalozzi-
ïchool K-Mayer-Strasse Informatie 
< Frühling, Kirchsteig 2 W-92237 

Sulzbach-Rosenberg (Duitsland) 
• 22, 23 en 24 april: 
Löhne (Duitsland). Rhein-Ruhr-Posta 
94, tentoonstelling (Rang 2) met 
jeugd- en literatuurklasse Werretalhal-
le, Bunderstrasse 14 Openingstijden 
op 6/5 en 7/5 van 9 30 tot 17 30 uur en 
op 8/5 van 9 30 tot 17 uur Informatie 
Dieter Cramer Lubbeckerstrasse 172, 
D-4972 Lohne 4 
•23 en 24 april: 
Soest. Dag van de Jeugdfilatelie 1994, 
evenement georganiseerd door Postze
gelvereniging 'Eemland' m Soest Aqua 
Indoor, Dalweg 181 Tentoonstelling 
(categorieën 1, 2 en beginners) van ca 
300 kaders Thema Rode Kruis Diver
se activiteiten, waaronder ballonvaart 
(vertrekpunt De Engh) en jaarvergade
ring Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen Speciale envelop, stem
pel en aantekenstrookje Openingstij
den op 23/4 van 10 tot 17 uur en op 
24/4 van 10 tot 16 uur Inlichtingen 
A C Voorhaar, Johannes Postweg 182, 
3762 VR Soest, telefoon 02155-22091 
• Stoten met 8 mei: 
Essen (Duitsland): Internationale 
Briefmarken-Messe, internationale 
postzegel- en telefoonkaartenbeurs 
Messe Essen, ingang Grugapark Ca 
300 kaders, stands van gespecialiseer
de verenigingen, start verkoop speciale 
Duits/Nederlandse telefoonkaart Ope
ningstijden dagelijks van 10 tot 18 
uur Toegangsprijzen dagkaart12m 
(kinderen 8 m , passe-partout 30 m ), 
dagkaart ruilhal 10 m (passe-partout 
30 m ) Catalogus gratis 
• 2 1 , 22 en 23 mei: 
Bad Mondorff (Luxemburg). Exphimo 
94, thematische tentoonstelling met 
als hoofdthema 'motorvoertuigen' 
Evenementenzaal Kurpark Inlichtin
gen Willy Serres, 27 route de Huns-
dort, L-7359 Lorentzweiler (Luxem
burg) retourporto insluiten 
•27 , 28 en 29 mei: 
De Bilt. Propagandatentoonstellmg ter 
gelegenheid van het 25-jang bestaan 
van de Studiegroep Britannia H F Wit
te Centrum, Henri Dunantplein 4 Ope
ningstijden op 27/5 van 20 tot 22 30 
uur, op 28/5 van 10 tot 18 uur en op 
29/5 van 10 tot 16 uur Inlichtingen 
WH Balder, Voerakker 453, 6713 SJ 
Ede, telefoon 08380-37653 
De Bilt. 33ste Dag van de Aerofilatelie 
propagandatentoonstellmg, georgani-
seeerd door de Nederlandse Vereni
ging van Aero-Philatelisten 'De Vlie
gende Hollander' Adres en openings
tijden zie hierboven Inlichtingen 
J D H van As Dintel 22, 2991 RC Ba-
rendrecht, telefoon 01806-14430 
•25 en 26 juni: 
Maaseik (België). Mosahlaen Juweel 
der Filatelie Limburg, tentoonstelling 
georganiseerd door de Maaseiker 
Postzegelvereniging De Malpos Inlich
tingen P Creten, P P Rubenslaan 7, 
Bus 3 B-3600 Maaseik (België) 
• 16 tot en met 25 augustus: 
Seoul (Korea-Zuid). Philakorea 94, in
ternationale tentoonstelling georgani
seerd door de Philatelic Federation of 
Korea Korea Exhibition Center Infor
matie Philakorea 94 100Sejong-no, 
Chongno-gu, Seoul 110-777, Korea 
• 10 en 11 september: 
Wiehl (Duitsland). Wiehiposta 94, ten
toonstelling {Rang 3) m de aula van 
het Scrtü/ze/7fw/77Wiehl-Bielstein In
lichtingen Ulrich Jobsky, Hohenweg 
40, D-51674Wiehl 

•16 ,17 en 18 september: 
Osnabrück (Duitsland). Bahnphilex94, 
thematische tentoonstelling (Rang 2) 
met internationale deelneming geor
ganiseerd door Briefmarken-Sammler-
Verein 'Niedersachsen' Stadthalle Os
nabrück, Schlosswall 1-9 Openingstij
den op 16/9 en 17/9 van 10 tot 18 uur 
en op 18/9 van 10 tot 17 uur Inlichtin
gen Karl-Heinz Riedger Erlenweg 
29A, D-49214 Bad Rothenfelde, Duits
land 
• 17 tot en met 23 oktober: 
's-Gravenhage. Fepapost94, interna
tionale tentoonstelling (FEPA-landen) 
onder patronaat van de Federation of 
European Philatelic Associations 
(FEPA), georganiseerd door de Stich
ting Filatelie Handelarenstands en 
postadministraties Thema's Moderne 
filatelie. Vrouw en filatelie, Jeugd en fi
latelie Informatie Prins Hendriklaan 
101, 3583 EJ Utrecht telefoon 030-
510263 fax 030-544483 
• 20, 21 en 22 oktober: 
Benoryn (Zuid-Afrika). Benoni 94, na
tionale postzegeltentoonstellmg geor
ganiseerd door de East Rand Philatelic 
Society Lokatie nog onbekend Inlich
tingen Organiserend Comité Benoni 
94, Postbus 12282,1504 Benoryn 
(Zuid-Afrika) 
• 28, 29 en 30 oktober: 
Bremerhaven (Duitsland). Brejubria 8 
bilaterale jeugdtentoonstelling (Duits
land/Nederland), georganiseerd door 
de Jungphilatelisten des Verein der 
Briefmarkensammler Bremerhaven 
e V Scholencentrum 'Carl von 
Ossietzky', Georg-Buchner-Strasse 
Openingstijden op 28 en 29/10 van 10 
tot 18 uur en op 30/10 van 9 tot 16 
uur Inlichtingen Horst W Jeske, An 
der Muhie 85, D-27570 Bremerhaven 
(Duitsland) 
• 29 en 30 oktober: 
Bocholt (Duitsland). Schutzenhaus 
Stadt Bocholt, Kaïser-Wilhelmstrasse 
25 Openingstijden op 29/10 van 11 
tot 18 uur en op 30/10 van 10 tot 17 
uur Informatie Wolfgang Cremer, 
Serturnerstrasse 58, D-4290 Bocholt 
(Duitsland) 

1995 

• 10,11 en 12 maart: 
IJmuiden. Noordzeepost 95 tentoon
stelling (categorie 3) ter gelegenheid 
van het 60-jarig bestaan van de Post
zegelvereniging 'IJmuiden' en het 25-
jarig bestaan van de jeugdafdeling 
Sporthal IJmuiden-Oost, Tiberiusplem 
6 Ca 250 kaders Openingstijden op 
10/3 van 20 tot 22 30 uur, op 11/3 van 
10 tot 17 uur en op 12/3 van 10 tot 16 
uur Aanmelding sluit 1 juni 1994 In
lichtingen G Swets, Koningin Emma-
straatl 1975 BL IJmuiden, telefoon 
02250-16574 
• 22 en 23 april: 
Weert. Postzegeltentoonstelling (cate
gorie 3), georganiseerd door de afde
ling Weert van Philatelica Bisschoppe
lijk College Inlichtingen JC Willems, 
Irenelaan 29, 6006 HB Weert, telefoon 
04950-34357 
• 10 lot en met 15 mei: 
Helsinki (Finland). Finlandia 95, inter
nationale gespecialiseerde tentoonstel
ling (postgeschiedenis en postwaarde-
stukken) Inlichtingen Finlandia 95, 
PO Box990, SF-00101 Helsinki (Fin
land) 

• 19 maart: 
Aalsmeer. De Schakel Cyclamenstraat 
70,10-16 Telefoon 02977-25158 
Amsterdam. Woestdumcentrum, 
Woestdumstraat 16,10-16 Telefoon 
020-6253868 
Antwerpen (België). Bouwcentrum, Jan 
van Rijswijcklaan 191,10-18 
Drenten. De Meerpaal, 13 30-16 30 Te
lefoon 03210-14305 
Groningen. Martmihalcentrum, 10-17 
Telefoon 050-712929 
Lisse. Pauluskerk Ruishornlaan 10-
16 Telefoon 02526-72795 
Veenendaal. Christelijke Scholenge
meenschap, Boompjesgoed 14,9-16 
Telefoon 08384-1055 
Waddinxveen. Ontmoetingskerk, 
Groensvoorde 3,13 30-17 Telefoon 
01829-6440 
Zwartsluis. Gebouw Vrede 10-16 Tele
foon 05209-1726 (na 18 uur) 
• 20 maart: 
Antwerpen (België). Bouwcentrum, Jan 
van Rijswijcklaan 191,10-18 
Berkel-Enschot. De Druiventros, Bos-
scheweg 11,10-13 Telefoon 013-
331426 
Castricum. Agrarische school. Oranje
laan 2a, 10-16 Telefoon 02518-55778 
(na 19 uur) 
Den Helder. Motel Bethlehem, Mars
diepstraat 2A, 10-16 30 Telefoon 
02230-12544 
Helmond. De Kamenij, Jeroen Bosch-
straat 19,10-16 Telefoon 04920-
38224 
Etten-Leur. De Nobelaer A van Ber-
chemlaan 2,10-17 Telefoon 05120-
31175 
Leiden. Vijfhovenhuis Hoflaan 169,11-
16 Telefoon 071-215942 
Osnabrück (Duitsland). Stadthalle, 
Schlosswall 1-9, 9-17 
Veghel. De Golfstroom, Van Diemen-
straat la, 9 30-12 30 Telefoon 04130-
67786 
• 21 maart: 
Delfzijl. De Molenberg, Molenberg 11, 
19-22 
Dordrecht. CJMV-gebouw, Burg de 
Raadtsmgel 25,10-17 
• 26 maart: 
Assen. De Smelt, Stadsbroek 13,10-
16 30 Telefoon 05905-92874 
Brielle. De Infirmerie, Rozemarijnstraat 
42,13 30-16 30 Telefoon 01810-
16522 
Deventer. Wijkgebouw Hervormde Ge
meente, Van Vlotenlaan, 10-17 Tele
foon 05709-2074 
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Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 53-55, 
13-17 Telefoon 085-456195 
Hilversum. Nederlandse Filatelisten-
vereniging Skandinavie Alberto, Oude 
Amersfocrtseweg 253,10-16 Telefoon 
05496-73379 
Huizen. De Bun, Graaf Floris 2,10-17 
Telefoon 02152-54952 
Katwijk. Zwanenburg, Zwanenburg-
straat 2,10-16 Telefoon 01718-
24717 
Leeuwarden. Goes, Heliconweg 54, 
10-17 Telefoon 05120-31175 
Leiden, 't Spoortje, Bernhardkade 40, 
10-17 Telefoon 071-312513 
Woerden. De Meent, Frederik Hendrik-
laan 18A, 10-16 Telefoon 03480-
10278 
Zeist. Zmzendorf-Mavo (bij Slot Zeist), 
10-16 Telefoon 03404-54115 (na 18 
uur) 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Homgstraat 3, 
10 30-15 30 Telefoon 08360-29241 
Zwolle. Jubal, Jufferenwal 24,10-
16 30 Telefoon 038-216493 
• 27 maart: 
Alkmaar. De Brainbox, Kanaalkade 26, 
10-16 Telefoon 072-115185 
Amsterdam. Artis Partycentrum, Plan
tage Middenlaan 41a, 10-16 Telefoon 
05120-31175 
Berg en Dal. Hotel Erika, 10-16 Tele
foon 08895-42703 
Eindhoven (Woensel). H Roelants 
Centrum, Keldermansstr 43a, 10-16 
Huissen. De Brink, Brink 8 11-16 Te
lefoon 085-253203 
Kaalhelde-Kerkrade. De Jreets, Kaal-
heidersteenweg 105,14-17 Telefoon 
045-415088 
Schagen. Roode Leeuw Markt 10-16 
• 2 april: 
Echt. Biej Aolders, Houtstraat 25,14-
18 Telefoon 04754-86144 
Gouda. De Regenboog, Scholenpad 
14-16 30 Telefoon 01829-6440 
Meppel. Nijmeijer, Markstraat 43,10-
16 Telefoon 05220-55635 (na 18 uur) 
Sneek. Geref kerk, Rienk Bockemaka-
de7 10-16 30 Telefoon 058-137383 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bilderdijk-
hof 1,11-14 30 Telefoon 02975-
67873 
Winschoten. De Klinker Mr D U Stik
kerlaan, 10-16 Telefoon 05970-23692 
• 3 april: 
Gouda. Poststukken De Mammoet 
11-17 
WIjchen. Sterrebos, Kasteellaan 4,10-
13 Telefoon 08894-12543 
• 4 april: 
Eindhoven. De Tongelreep, Coolenlaan 
5,10-17 Telefoon 05120-31175 
Gouda. Poststukken De Mammoet, 
10-17 
Helmond. TOV Ontmoetingscentrum 
Azalealaan 40,10-16 Telefoon 04930-
19063 
• 9 april: 
Amersfoort. Filatelistisctie contact
groep Oost Europa d'Oranjeboom, 
Leusderweg 43,10-16 Telefoon 
03465-72593 
Dieren. Theothorne, Callunaplem, 10-
17 Telefoon 08330-20509 
Doetinchem. Wildebeest, Rosegaard-
seweg 1,10 30-15 30 Telefoon 
08360-29241 
Hoofddorp. De Jeugd van Gisteren, 
Beemsterstraat4,10-16 Telefoon 
02503-13929 
Steenwijk. De Beitel, Molenstraat 24, 
10-16 Telefoon 05217-1462 
Zeist. Zmzendorf-Mavo (bij Slot Zeist), 
10-16 Telefoon 03404-54115 (na 18 
uur) 
•10 april: 
Arnhem. Schouwburg, Koningsplein 
12 10-17 Telefoon 05120-31175 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 34 
10 30-13 Telefoon 04116-73775 
Haarlem. De Linge, Lingestraat 1 11-
15 30 Telefoon 023-334252 
•12 april: 
Rotterdam. RET-kantme (remise Kra-
lingen) Oostzeedijk 102,19-22 30 Te

lefoon 010-4180595 
• 1 6 april: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclamenstraat 
70,10-16 Telefoon 02977-25158 
Badhoevedorp. Dorpshuis, Snellius-
Iaan3,10-16 Telefoon 02503-17279 
Dronten. De Meerpaal, 13 30-16 30 
Telefoon 03210-14305 
Giessen. De Jager, Jagerspad 36,10-
16 Telefoon 01832-1821 
Groningen. HetVinkhuys, Diamantlaan 
94,10-17 Telefoon 050-714842 
Groningen. De Trefkoel, Zonnelaan 30, 
10-17 Telefoon 05120-31175 
Kamerik. De Schulenburch, Overstek 
2 10-16 30 02979-83318 
Lisse. Pauluskerk, Ruishornlaan, 10-
16 Telefoon 02526-72795 
Papendrecht. Cultura, Muilwijckstraat 
2,10-16 Telefoon 078-158415 
Rotterdam-Zuid. Larenkamp, Slinge 
303,10-16 30 Telefoon 01880-43066 
(na 18 uur) 
Veenendaal. De Lampegiet, Kerkewijk 
10,10-17 Telefoon 08385-17569 
Veldhoven. D'n Bond, Rapportstraat 
29,10-16 Telefoon 040-533429 
Waddinxveen. Ontmoetingskerk, 
Groensvoorde 3,13 30-17 Telefoon 
01829-6440 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Homgstraat 3, 
10 30-15 30 Telefoon 08360-29241 
Zutphen. CJV-gebouw, Paardewal 35 
13-15 45 Telefoon 05750-15579 
Zwartsluis. Gebouw Vrede 10-16 Te
lefoon 05209-1726 (na 18 uur) 
• 1 7 april: 
Aarschot (België). Stadsfeestzaal De-
mervallei, 9-17 
Berkel-Enschot. Druiventros, Bossche
weg 11,10-13 Telefoon 013-331426 
Kortenhoef. De Dobber, Meenthof 14 
10-17 Telefoon 05120-31175 
Sittard. Gemeenschapshuis Baandert, 
Frans Erensstraat 12,10-17 Telefoon 
046-515407 
Veghel. Golfstroom, v Diemenstr la 
9 30-12 30 Telefoon 04130-67786 
•23 april: 
Brielle. De Infirmerie, Rozemarijn
straat 42,1330-1630 Telefoon 
01810-16522 
Enschede. Vrieler, Brinkstraat 301,10-
17 Telefoon 053-359638 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 53-55, 
13-17 Telefoon 085-456195 
Noordwijk-BInnen. De Kuip, Zeestraat, 
10-17 Telefoon 02522-12080 
Zeist. Zmzendorf-Mavo (bij Slot Zeist), 
10-16 Telefoon 03404-54115 (na 18 
uur) 
• 24 april: 
Huissen. De Brink, Brink 8,11-16 Te
lefoon 085-253203 
Kaalheide-Kerkrade. De Jreets, Kaal-
heidersteenweg 105,14-17 Telefoon 
045-415088 

Postzegel
veilingen 
• 11 ,12 en 13 april 
Scheveningen. Rietdijk Postzegelvei-
lingen, Noordeinde41 2514 GC Den 
Haag Telefoon 070-3647957, fax 070-
3632893 
•April/mei: 
Zoetermeer. o a Nederlands-Indie 
Tempo Doeloe Postbus 454, 2700 AL 
Zoetermeer Telefoon 079-512444, fax 
079-512123 
• 4 mei: 
Hongkong (Hongkong). Sotheby's 34 
New Bond Street London W1A 2AA 
• 11 juni: 
's-Gravenhage. A A van der Meij Vei
lingen, Juliana van Stolberglaan 248, 
2595 CN 's-Gravenhage Telefoon 070-
3825037, fax 070-3472576 
• September: 
Zoetermeer. 0 a Japanse bezetting 
Nederlands-lndie en ZO -Azie Tempo 
Doeloe Postbus 454, 2700 AL Zoeter

meer Telefoon 079-512444, fax 079-
512123 
• 24 tot en met 29 oktober: 
Zurich (Zwitserland). Cormphila Auk
tionen ag Bellerivestrasse 34, CH-
8034 Zurich (Zwitserland) 

Nieuwe emissies 
Nederland 

• 15 maart: 
Natuur en Milieu, drie zegels en een 
blokje met als onderwerp 'Nederlandse 
bloemen' waarden 70, 80 en 90 cent, 
blokje 160 cent (serieprijs f 4 - ) 
• 6 april: 
Nederlandse Luchtvaart, drie waarden 
van 80 cent (prijs van de serie f 2 40) 
•26 april: 
Ouderenpostzegels, thema 'Veiligheid 
m de woonomgeving', waarden 70+35, 
80+40 en 90+35 cent (prijs van een se
rie f 3 50) Postzegelboekje met twee 
zegels van 70+35 cent, drie van 80+40 
cent en een van 90+35 cent (prijs van 
het boekje f 6 95) 
• 5 mei: 
Eisinga/Maanlanding, twee zegels m 
gecombineerde uitgifte, waarden 80 en 
90 cent (prijs van de serie f 1 70) 
• 14 juni: 
ANWB/Wereldruiterspelen, twee post
zegels m gecombineerde uitgifte, waar
den 70 en 80 cent (prijs van de serie 
f 1 50) 
• 15 augustus: 
Tweede Wereldoorlog, waarden 70 
cent ('Nederlands-Indie') en 90 cent 
(Operatie Market Garden, 1944) 
•13 september: 
Vuurtorens, waarden 70, 80 en 90 cent 
(prijs van de serie f 2 40) 
• 17 oktober: 
Fepapost94 (blokje), velletje met drie 
waarden van de emissie die van 22 fe
bruari 1994 70+60,80+70 en 90+80 
cent (prijs van het blokje f 4 50) 
• 9 november: 
Kinderpostzegels, waarden 70+35, 
80+40 en 90+35 cent (prijs van de se
rie f 3 50) Velletje met twee zegels 
van 70+35 cent, drie van 80+40 cent 
en éen van 90+35 cent (prijs van het 
velletje f 6 95) 
•29 november: 
Kortingzegels, waarschijnlijk twintig
maal 55 cent (prijs van het velletje 
f 11-) 

Aruba 

• 29 maart: 
100 jaar Internationaal Olympisch Co
mité, waarden 50 en 90 cent 
• 30 mei: 
Solidariteit 1994 (jaar van het gezin), 
waarden 50+35 en 100+50 cent 
• 29 juli: 
Wereldkampioenschap voetbal waar
den 65 en 150 cent 
• 28 september: 
Arubaanse wilde vruchten, waarden 
40, 70, 85 en 100 cent 
• 27 oktober: 
Kinderzegels, waarden 50+30, 80+35 
en 100+50 cent 

België 

• 7 maart: 
Koninklijke beeltenis, zegel van 32 f 
• 21 maart: 
Pers, twee zegels van 16 f , eeuwfeest 
van het dagblad Le Jour - Le Courier 
en de 75ste verjaardag van het dagblad 
La Wallonië 
• 28 maart: 
Handvest van Quaregnon, een zegel 
van 16 f 
• 11 april: 
Dag van de Postzegel, zegel van 16 f 
•25 april: 
Gescft/eden/s, 13,16 en 30 f 

• 9 mei: 
Europazegels zegels van 16 en 30 f 
• 16 mei: 
Bezoek van de paus aan België, twee 
zegels van 16 f 
• 13 juni: 
Toeristische reeks, vijf zegels van 16 f 
• 27 juni: 
Culturele reeks, twee zegels van 
16+3 f en velletje van 50+11 f 
• 16 augustus: 
Herdenkingen twee zegels van 16 f 
• 5 september: 
Vijftig jaar bevrijding van België, 16 f 
•26 september: 
Natuurserie, boekje (viermaal 16 f ) 
• 10 oktober: 
Jeugdfilatelie, een zegel van 16 f 
• 17 oktober: 
Georges Simenon (dnelmgzegel met 
Frankrijk en Zwitserland), 16 f 
• 14 november: 
Solidariteitsemissie, zegel van 16+3 f 
• 5 december: 
Kerstmis en nieuwjaar, zegel van 13 f 

Het Nederlandse 
PTT-museum 
Zeestraat 82,2518 AD 's-Gravenha
ge, telefoon 070-3307500. Infolijn: 
070-3307575. 
Openingstijden: dagelijks van 10-17 
uur, zon en feestdagen 12-17 uur; op 
25 december en 1 januari gesloten 

Van posthoorn tot telecommunicatie-
satelliet: de ontwikkeling van het be
richtenverkeer van verleden naar toe
komst. 

Diapresentaties 
- De vormgeving van de Nederlandse 

postzegel 
- De wereld in het klem 

Tijdelijke exposities 
- In de lucht - uit de lucht, expositie 

over het werk van de Radio Controle 
Dienst Vanaf 1 april 1994 

Permanente exposities 
- Hoe postzegels tot stand komen 

Ontwerpen, drukmateriaal, proeven, 
modelvellen van oude en moderne 
Nederlandse postzegels m boek-, 
plaat-, rasterdiepdruk en offset 

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

- Collectie G Buys postwaardestuk-
ken Nederlands-Indie, Suriname en 
Curagao gespecialiseerd 1873-1912 
Ongebruikt en gebruikt materiaal, ge
specialiseerd naar druk, papier en af
stempeling 

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

- Portret van PTT 
Nederlandse postzegelontwerpen 
met thema posterijen, telecommuni
catie en gelddiensten 

- Scandinavië en Slania 
Verschillende soorten verzamelingen 
met betrekking tot Scandinavië, zoals 
de postzegels van graveur Czeslaw 
Slania en de collectie Deens West-ln-
die van wijlen Jan Dekker 

- Postzegels veroveren de wereld 
De invoering van postwaarden, de 
Wereldpostvereniging, het verzame
len en vervalsen van postzegels 

De 1001 postzegels van andere we
relddelen dan Europa zijn voortaan 
uitsluitend op afspraak bij de afde
ling Postwaarden (070-3307560) te 
raadplegen. 
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De koers 
van Coerts 

Samenstelling: 
Gerrle Coerts 
Loopplank 6 
9732 EA Groningen 

Clemens Kienhorst verzamelt 
postzegelwlnkels 
Filatelistisch Nederland krijgt te maken met een nieuw 
fenomeen. Heel voorzichtig ontstaan er 'postzegelcon
cerns': postzegelbedrijven met verscheidene winkels. Kien
horst heeft al vijf winkels (Oldenzaal, Breda, Zutphen, Den 
Haag en Groningen), E. Boeréen Phila-Post zitten elk op 
vier. Opvallend in postzegelland is verder de leeftijd van de 
handelaren: de jongste directeur is 28, de oudste 40 jaar. 

Tenwijl menige Nederlandse 
postzegelhandelaar sneuvelt 
door sterk teruglopende ver
kopen in de branche, verza
melt oud-beroepsmilitair Cle
mens Kienhorst (40) uit Ol
denzaal postzegelwlnkels. In
middels heeft hij er vijf. Hij is 
daarmee de grootste van Ne
derland, een feit waarvoor hij 
zichzelf met goud beloont, 
getuige zijn dasspeld, horlo
ge, bril en manchetknopen. 

Geheim 
Kienhorsts geheim: 'Je moet 
nooit doen wat een ander 
doet'. 
Juist op het moment (de jaren 
tachtig) dat volgens Kienhorst 
veel oudere postzegelhande
laren gingen interen op hun 
voorraad door het materiaal 
dat ze verkochten niet aan te 
vullen, kocht de Oldenzaler 
veel zegels in, zowel van Ne
derland als buitenland. Hij 
geeft zelf toe dat zoiets alleen 
mogelijk was doordat ook hij 
veel geld had verdiend in de 
gouden jaren van de filatelie, 
zo eind jaren zeventig tot be
gin jaren tachtig. 'Maar ik heb 
die extra winst toen in mijn 
voorraad gestoken. Fiscaal 
stocken noem ik dat. Nu is 
dat allemaal niet meer zo 
eenvoudig'. Clemens Kien
horst pauzeert even en analy
seert snel zijn voorgaande uit
spraak. En zegt dan tegen de 
interviewer: 'Je moet wel op
passen wat je opschrijft, want 
'creatief boekhouden" kan 
vreemd klinken'. 

Moed 
Kienhorst heeft de lessen 
economie aan de Koninklijke 
Militaire Academie in Breda in 
de praktijk uitgevoerd: inves
teren als het slecht gaat, of -
n economische termen - een 
anti-cyclisch beleid voeren. 
Daar is uiteraard wel geld en 
moed voor nodig. En dat had 
je zoon van de kastelein uit 

Oldenzaal op het juiste mo
ment. Overigens kon dat al
leen door privé in de beginja
ren een sober leven te leiden 
en door erg hard te werken. 
Op zich weer niet zo'n groot 
probleem voor de toen nog 
twintiger zijnde Clemens Kien
horst. In zijn lange periode als 
student (voor de KMA deed hij 
de sportacademie) zijn de 
bloemetjes vaak buiten gezet. 

Efficiënt 
Het beheren van meerdere 
zaken betekent een schaal
vergroting waaruit op ver
schillende manieren voordeel 
te halen valt. Kienhorst durft 
het bijvoorbeeld aan om in 
zijn hoofdvestiging Oldenzaal 
een wereldstock aan te leg
gen. Als een klant van de 
zaak in Groningen of Breda 
dat boek wil zien, verhuist het 
voor enige dagen daarheen. 
Per winkel is de investering 
daarmee laag. 
Aan de inkoopkant zijn er vol
gens Clemens Kienhorst ook 
grote voordelen te behalen. 
Op een personeelsbestand 
van twaalf mensen is het mo

gelijk om medewerkers hele
maal vrij te maken voor de in
koop. Die krijgen daardoor 
veel tijd om hun huiswerk heel 
goed te doen; maar ook kun
nen grote, kostbare partijen 
worden gekocht die voor een 
gewone postzegelwinkel qua 
marge vaak heel interessant 
zijn, maar een te hoge investe
ring vragen. 'Verder', zo zegt 
Kienhorst, 'weten we met zijn 
allen meer, echt veel meer'. 

Vertrouwen 
Kienhorst heeft, net als Boeré 
overigens, gekozen voor ven
nootschappen onder firma 
(zogenoemde Vof's). Uitge
zonderd de hoofdvestiging in 
Oldenzaal - een eenmans
zaak - is er steeds een behe
rende (de winkelier) en een 
stille vennoot (Kienhorst). Het 
materiaal en geld komt uit Ol
denzaal, de kennis en arbeid 
komt van de lokale man 
(vrouwen ontbreken). 
Kienhorst denkt dat het wan
trouwen jegens het personeel 
ertoe heeft geleid dat er in het 
verleden zo weinig postzegel
wlnkels waren die meerdere 
vestigingen telden. 'Je moet 
de mensen kunnen vertrou
wen. Dat moetje echt durven, 
en er zijn in het verleden heel 
wat mensen geweest die het 
risico niet durfden lopen'. 

Open armen 
Kienhorst vindt dat veel van 
zijn collega-winkeliers (of ze 
nu aangesloten zijn bij de 
NVPH of niet) een grote fout 
maken door 'kinderen haast 
de zaak uit te kijken'. Achter

grond is dat de jeugd nauwe
lijks geld heeft om postzegels 
te kopen. De Oldenzaler ziet 
dat anders.' Je moet bezig 
zijn met de basis om de toe
komst veilig te stellen'. Kinde
ren nu warm laten lopen voor 
de filatelie betekent klandizie 
op de lange termijn. 
Tijdens de kinderpostzegelac
tie van 1992 kregen alle kin
deren in Oldenzaal die daar
aan meededen een waarde
bon waarop ze een gratis 
zakje Nederlandse postze
gels bij Kienhorst konden ha
len. Van de 650 kinderen 
kwamen er 647 hun cadeau
tje halen. Het afgelopen jaar 
heeft Kienhorst kortingbon
nen voor een zakje met bui
tenlandse zegels gegeven. In 
die zakjes zitten weer waar
debonnen voor bijvoorbeeld 
pincetten en andere toebeho
ren. Daarmee lokt Kienhorst 
de jonge klanten opnieuw 
naar zijn winkel. Kienhorst: 'Ik 
heb door die acties en aan
dacht ontzettend veel jeugdi
ge klanten gekregen'. Vol
doende reden om ook in de 
plaatsen van zijn andere win
kels een dergelijke actie te 
starten. 

Toevallig 
Eigenlijk is het de schuld van 
zijn hogere officieren dat be
roepsofficier Kienhorst in de 
postzegels is beland. Zijn ver
zoek voor het 'wisselen van 
wapen' werd in 1979 gewei
gerd. Op de dag na zijn trou
wen nam hij ontslag. Hij 
kwam al vrij snel aan een 
baantje bij de toenmalige 

Clemens Kienhorst 'Wie kinderen de zaak uitkijkt maakt een grote fout' 
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postzegelwinkel Europhil in 
Breda. In zijn studententijd 
zat hij al In de postzegels, 
kocht en verkocht bijvoor
beeld op beurzen. 
Maar na twee maanden in de 
Bredase winkel had Clemens 
Kienhorst het al gezien. 'Die 
man werkte niet volgens de 
goede economische beginse
len'. Enige tijd later kreeg 01
denzaal een heuse postze
gelwinkel, de eerste sinds de 

Penny Black. 'Eigenlijk was 
Oldenzaal te klein voor een 
postzegelwinkel, maar ik had 
geluk dat het voor de postze
gelhandel een heel goede tijd 
was: eind jaren zeventig, be
gin tachtig.' Kienhorst deed 
toen (en trouwens ook nu 
nog) goede zaken met Duit
sers van vlak over de grens. 
Zijn oude postzegelwinkel in 
Breda werd al in 1981 inge
lijfd, de andere kwamen later. 

Van Dieten: klassiek Nederland 
brengt recordprijzen op 
Het is onmiskenbaar: klassiek 
Nederland zit in de lift. Dat 
concludeert directeur A.J. Ha
gemans van het Haagse vei
linghuis Van Dieten kort na de 
twee veilingen (de nummers 
449 en 550) die eind januari 
in de residentie werden ge
houden. Zo ging een brief 
met NVPHnummer drie met 
het zeldzame stempel Maas
tricht 1721852 weg voor 
11.000 gulden inclusief op
geld. Dat is een nieuw Neder
lands record voor een brief 
met de ongetande 15 cent ko
ning Willem III. Overigens 
taxeerde het veilinghuis de 
brief vooraf op 2.750 gulden. 
Een andere topper vormde de 
Waalwijkbrief (5 plus 15 cent 
eerste emissie) van 4 april 
1861. De inzetprijs van 1.600 
gulden ging vijf maal over de 
kop. Met kosten betaalde de 
koper achtduizend gulden. 

Stijging 
Gezien ook de andere goede 
opbrengsten en het hoge ver
kooppercentage (95 en 97 
procent) concludeert Hage
mans dat klassiek Nederland 
in goede kwaliteit over het ge
heel genomen zeker tien tot 
vijftien procent meer opbrengt 
dan een jaar geleden. Het
zelfde geldt voor de nummers 
80 en 101 (beide 10 gulden 
oranje). De hoogste prijs was 
850 gulden zonder opgeld 

voor een mooie gestempelde 
nummer 101. 
Niet verkocht werd de brief 
die op de voorzijde van de 
veilingcatalogus pronkte. Het 
gaat daarbij om een blokje 
van vier van Nederland num
mer drie met als afstempeling 
Amsterdam 14 maart 1858. 
Waarschijnlijk wegens één 
smalle zijde van het blok en 
de wat vlekkerige stempels 
haakte niemand op de inzet
prijs van 9.000 gulden in. 
Hagemans signaleerde in zijn 
veilingzaal overigens veel 
nieuwe kopers, waaronder 
jonge verzamelaars (derti
gers). 

Koioniën 
De postzegelöoom in Zuid
oostAzië (zie het verslag van 
Bangkok 93 in 'Philatelie' van 
december 1993) liet op een 
positieve manier zijn sporen 
na bij de veiling van Van Die
ten. De prijzen voor de voor
malige Nederlandse koloniën 
stegen eveneens. Toppers 
waren de NVPHnummers 5g 
en 5f in paren (samen in een 
blokje van vier) met een cata
loguswaarde van 3.000 gul
den. De gerealiseerde prijs: 
4.200 gulden. Hagemans stelt 
dat menige zegel van de ko
loniën richting ZuidoostAzië 
is gegaan. 
Overigens zal tijdens de vol
gende veiling van het Haagse 
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Nederland nummer 3 met het zeldzame stempel Maastricht 1721852 getaxeerd 
voor f 2.750  en verkocht voor elfduizend gulden  een nieuw Nederlands record 
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Niet verkocht blokje van vier van Nederland nummer 3 met stempel Amsterdam 14 
maart 1858 (inzet f 9 000 gulden) 

veilinghuis in mei de gespeci
aliseerde collectie Curagao 
van filatelist Voerman uit Rot
terdam worden geveild. Daar
onder zit veel stempel en 
briefmateriaal. Van Dieten zal 
de collectie in enkele honder
den nummers splitsen. 

CollectieBerghuijs 
De vier aparte veilingen waar
op de collectie van de overle
den filatelist H. Karel Berg
huijs uit Deventer werd aan
geboden hebben in totaal een 
slordige 1.2 miljoen gulden 
opgebracht, aldus een schat
ting van Hagemans. Eind ja
nuari werd de laatste veiling 

van het door Berghuijs in tien
tallen jaren vergaarde materi
aal gehouden. Berghuijs was 
directeur/eigenaar van uitge
verij Davo in Deventer. 
De kinderen van Berghuijs 
schrijven in de laatste velling
catalogus dat het de wil van 
hun vader was om de collectie 
uit elkaar te laten vallen. 'Al ja
ren geleden zei hij ons dat hij 
het beter zou vinden de verza
meling te veilen dan haar op te 
bergen zonder dat iemand er 
iets mee deed. Juist omdat hij 
anderen gunde er genoegen 
aan te beleven, doet het veilen 
van zijn verzameling recht aan 
hoe hij zelf was'. 

Frankeergeldige postzegels stijgen 
naar 90 procent 
Postfrisse, nog frankeergeldi
ge zegels van Nederland ruk
ken op in prijs. Tijdens de 
laatstgehouden zitting van de 
Overijsselse Postzegelveiling 
gingen de zegels soms weg 
voor 85 tot 90 procent van 
hun nominale frankeenwaar
de. 
Tot voor kort was dergelijk 
materiaal  dat vooral wordt 
gekocht om 'weg te plakken' 
 veelal nog te koop voor 70 

ä 80 procent van de frankeer
waarde. 
Directeur H. Vleeming tekent 
bij de opbrengsten aan dat in 
de partijtjes veelal handige 
waarden zitten, zoals die van 
45 cent (twee zegels nodig 
voor een buitenlandbrief), 
f 1.40 en f 6.50. De opbrengst 
van 'arbeidsintensievere' 
waarden, zoals zegels van 55 
cent, was lager. In totaal ver
kocht Vleeming tijdens de vei

ling van 21 en 22 januari voor 
zo'n vijftig tot zestigduizend 
gulden aan riominaal. 
De veilingmeester was ook 
op ander gebied erg te spre
ken over de opbrengsten. Hij 
ziet ook ten opzichte van de 
laatste, toch al betere veilin
gen, nog meer groei, zowel 
op het gebied van de prijzen 
als van het percentage ver
kochte kavels. 
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Wij lazen 
vooru 
Estland doet het 
rustig aan 
Het aantal nieuwe republie
ken dat sinds de omwenteling 
in de voormalige Sovjetunie is 
uitgeroepen - vaak voorzien 
van bijna onuitspreekbare na
men - is voor de doorsnee
postzegelverzamelaar niet bij 
te houden. Anders ligt dat met 
de Baltische Staten, die na de 
Eerste Wereldoorlog ontston
den, in de Tweede iiun vrij
heid verloren en die nu weer 
in opbouw zijn. Eén van die 
landen is Estland (waarover 
in 'Philatelie' van april en mei 
1992 al uitvoerig werd ge
schreven), een land dat in
middels zijn plaats op de fila-
telistische wereldkaart weer 
heeft ingenomen. Het siert 
Estland dat het als het om 
nieuwe uitgiften gaat dezelfde 
ingetogenheid betracht als 
het voor de oorlog deed, toen 
het aan het eind van het inter
bellum met minder dan twee
honderd nummers in de cata
logus voorkwam. 

Estland ingetogen emissiebeleid ook 
nu weer voortgezet 

Het Britse blad Stamps van 
lovember vorig jaar verhaalt 

de postgeschiedenis van Est-
and aan de hand van talrijke 
llustraties - in hoofdzaak 
Doststukken - in een artikel 
/an Andrew Gilliam. 

UVaar blijft al dat 
geld? 
rimbroscopie, het Franse 
)lad dat er van houdt om een 
vat agressieve toon in zijn 
)erichtgeving te hanteren, 
leeft dit keer een reportage 
)ver de Franse toeslagze-
jels. IVIet hun Rode-Kruisze-
jels van 1914 waren de Fran-
;en er al vroeg bij om met 

Toeslagzegels Frankrijk .PTT weet 
wel raad met het geld 

postzegels geld voor andere 
dan postale doeleinden te 
vergaren. In de jaren twintig 
maakten ze het wel erg bont 
met toeslagen die vaak gelijk 
waren aan de frankeerwaar-
de. Frankrijk heeft zijn leven 
echter gebeterd en tegen
woordig blijft zowel het aantal 
emissies als de toeslag be
perkt. De kroniekschrijver die 
onder de naam Socrates in 
het blad geregeld zijn in 
bloemrijk Frans geschreven 
beschouwingen over de filate
lie in Frankrijk publiceert is 
eens nagegaan wat er nu ei
genlijk met al die miljoenen 
francs, die in belangrijke mate 
door de verzamelaars zijn op
gebracht, gebeurt. Alleen al 
de zegel ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel 
(toeslag 60 centimes) brengt 
samen met het carnet waarin 
zes zegels zitten, de laatste 
jaren ruim vijf miljoen francs 
op. In ieder geval weet de 
Franse PTT er wel raad mee, 
namelijk om er de Dag van de 
Postzegel mee te helpen fi
nancieren. 

DvdP compleet 
voor 1520 franc 
Over de Dag van de Postze
gel gesproken: die werd in 
Frankrijk dit jaar op 12 maart 
in 114 plaatsen gevierd, aldus 
meldt Le Monde des Philaté-
listes van februari. Het resul
taat van deze grootschalige 
viering mag er wezen: 114 
speciale stempels waarvoor 
de Franse verzamelaars 
goedmoedig of tandenknar
send - al naar gelang hun 
aard - ook nog eens 114 spe
ciale enveloppen moeten 
aanschaffen waarop dan 114 
keer een postzegel van 
2.80 f. met 0.60 f. toeslag 
moet worden geplakt. Wie de 
hele zaak compleet wil heb
ben kan dat tegen betaling 

van 1520 franc in huis krijgen. 
Naar wens op enveloppe of 
briefkaart. En dan zijn er ook 
nog eens 31 plaatselijk uitge
geven kaarten die niet offici
eel zijn maar voor sommige 
verzamelaars toch onweer
staanbaar zijn. De speciale 
postzegel, dat moet gezegd 
worden, is een grafisch ju
weeltje met een afbeelding 
van de IVIarianne van Dulac-
zegel uit 1945. 

Postillon d'amour 
Voor wie van de lichtzinniger 
toets in de filatelie houdt: het 
blad Postillon, het tijdschrift 
van de Duitse Arbeitsgemein
schaft Frankreicli, brengt een 
uitvoerig geïllustreerd artikel 
over de postzegeltaai der lief
de, zoals die al rond de eeuw
wisseling in Frankrijk in ge
bruik kwam. Het kopstaand. 

van 1940, die door het uitbre
ken van de Tweede Wereld
oorlog niet konden worden 
gehouden. 

Lezen geeft plezier 
In de verenigingsbladen cir
culeert een artikel over Verza
melen en verzekeren; onder 
andere de bladen van de af
delingen Alkmaar en Gooi
en Eemland van de NVPV 
besteden er aandacht aan. 
Enkele punten zijn voor de 
verzamelaar die zijn collectie 
wil verzekeren van groot be
lang. In de eerste plaats is dat 
het duidelijk formuleren van 
het feit dat de postzegelver
zameling in de te verzekeren 
inboedel is opgenomen. In de 
tweede plaats moeten er af
spraken zijn vastgelegd over 
de verzekerde waarde, hetzij 
catalogus-, hetzij aankoop-
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Niet zo maar een ansichtkaart met een postzegel, maar ook een met een geheime 
boodschap Denk aan mij, aldus kan uit de stand van de tentoonstellingszegel uit 
1931 worden opgemaakt 

scheef of dwars plakken van 
een postzegel op brief op 
briefkaart was niet zomaar 
een slordigheid, maar had 
een diepere betekenis. En er 
waren vele ansichtkaarten in 
omloop waarin de postzegel-
taal aan de hand van voor
beelden werd toegelicht. Ik 
vrees dat onze PTT met de 
veelvormige decemberzegels 
deze geheimtaal ongewild 
vermoord heeft. En dat juist in 
de meest romantische perio
de van het jaar! 

Met de wereldkampioen
schappen voetbal in het voor
uitzicht brengt de Duitse 
Brief markenrevue een on
gedateerd speciaal nummer. 
Het geeft een uitvoerig geïl
lustreerd overzicht van alle 
landen die sinds 1930 die 
wedstrijden hebben georgani
seerd en wat daar filatelis-
tisch aan te beleven valt. En 
de Deutsche Briefmarken-
Zeitung van 21 januan heeft 
een bericht over de spelen 

waarde. Uw redacteur kan 
hieraan toevoegen dat het 
bovendien aanbeveling ver
dient een zogenoemde 'uitge
breide inboedelverzekering' 
te sluiten van een maat
schappij, waarbij ook eigen
dommen van derden - rond-
zendingen bijvoorbeeld - tot 
een bepaald bedrag zijn mee-
gedekt. 

Over het conserveren van 
postzegels en -stukken bevat 
The London Philatelist van 
december een bijdrage van 
het Britse National Postal Mu
seum. De grootste zorg ge
ven de papiersoorten sinds 
het begin van de negentiende 
eeuw, toen papier niet langer 
met de hand werd geschept 
maar machinaal kon worden 
gemaakt. Dit papier heeft een 
hoge zuurgraad en raakt 
daardoor aangetast. Het con
serveren van papier, dat te
genwoordig mogelijk is, is 
een uiterst kostbare zaak, die 
alleen voor heel belangrijke 
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stukken is weggelegd. Om 
een verzameling van oud ma
teriaal voor erger te behoe
den zijn vooral twee dingen 
van groot belang: de verza
meling moet bij voorkeur bij 
een constante temperatuur 
en vochtigheidsgraad worden 
bewaard en de albumbladen, 
plakkers, hoezen, albums, 
kartonnen omdozen en wat 
verder voor een verzameling 
nodig is moeten van conser-
veerbare kwaliteit zijn. 

In het FlP-blad Flash (num
mer 46, december) wordt op 
twee pagina's aandacht ge
schonken aan vervalsingen. 
Helaas nemen de activiteiten 
van het vervalsersgilde hand 
over hand toe. De jongste 
ontwikkeling is de verschij
ning van imitaties van moder
ne Duitse zegels. Zegels van 
1 mark worden in de Oekraï
ne nagemaakt en met smoes
jes voor vijftig cent aan de 
man gebracht. 

In Tanding, het blad van de 
afdeling Utrecht van de NVPV 
(januari), wordt het bestaan 
van 'buspersbrieven' sum
mier behandeld. Er zijn geen 
jaartallen bij vermeld, waar-

Duitse zegels van 1 mark: ...opgepast 
voor vervalsingen!... 

door alleen de bij een afbeel
ding genoemde datum 2.2.'69 
enige houvast biedt. 

De stadspostzegels vormen 
voor liefhebbers nog steeds 
een gewild onden/verp. In het 
blad van de Studiegroep 
Particuliere Postbezorging 
(december) is een opsom
ming te vinden van de als 
kerstzegel uitgegeven stads
postzegels en de erop voor
komende (kerst)motieven. 

Over 'wat men niet moet ver
zamelen' geeft Spaarnepost 

('Op Hoop van Zegels', Haar
lem) een advies aan de 
jeugdleden. Ze worden in het 
decembernummer gewezen 
op beschadigde exemplaren, 
die - hoe kan het anders -
waardeloos zijn en meteen 
weg moeten. 

Het Noorderlicht van de fila
telistenvereniging Skandina-
vië bevat de geschiedenis 
van een geduldige verzame
laar, die een brief en een 
daarvan verwijderde strip van 
vier zegels (Noonwegen num
mer 1) na jaren wachten en 
speuren bij elkaar wist te 
brengen. Zijn filatelistische 
kennis en volharding - hij 
moest de omzwervingen van 
beide stukken meer dan tien 
jaar volgen - hebben hem 
geen windeieren gelegd. De 
complete brief heeft op een 
veiling een fortuin opge
bracht. 

De stoomtram Hoorn-Me-
demblik vervoerde in vroeger 
jaren ook post. Enkele weder
waardigheden van deze lijn 
staan beschreven in het blad 
van de Postzegelvereniging 
Heerhugowaard en omstre
ken van januari. 

Posthistorische stad- en 
streekverzamelingen zijn tot 
een volwaardig verzamelge-
bied uitgegroeid, nu de FIP 
deze verzamelingen op inter
nationale tentoonstellingen 
volledig heeft geaccepteerd. 
Dit meldt het blad Philatelie 
van de Duitse Bond. Zoals 
bekend is in ons eigen 'Phila
telie' over deze wijze van ver
zamelen een bijdrage ver
schenen in het juninummer 
1993 (pagina 396). 

Philatelica Maarn-Maars-
bergen meldt in het januari
nummer een aardige vondst. 
Het gaat om een treinbrief 
met haltestempel Maarsber-
gen uit 1864, waarnaast in 
plaats van het te venwachten 
stempel van de N.R. Spoor
weg een stempel van de H. 
Spoonweg is afgedrukt. He
laas vermeldt het berichtje 
niet welke bestemming de 
brief in kwestie had. Mogelijk 
zou daar een verklaring uit af 
te leiden zijn. 

HEEFT U LAST VAN MANCO'S? 
Manuskowski helpt u hiervan vak
kundig af. 
Onze ruime voorraad beslaat alle 
landen van A t/m Z; hoofdzakelijk 
postfris of ongebruikt met plakker. 
Stuurt u ons uw mancolijst en wij 
zullen deze vlot behandelen. 
Onze aanbiedingen zijn vrijblij
vend. 

Sinds 1925 een vertrouwd adres: 

MANUSKOWSKI FILATELIE 
WAGENSTRAAT 105 
2512 AS DEN HAAG 

Tel.:070-3605147 Giro: 33530 
Fax: 070-3605147 

ENGELAND MACHIN ZEGELS VOOR 
DAVO BLADEN (inkl. 1993): 

BLAD 
40 
41 
41a 
80 
84 
88 
93 
97 
102 
107 
118 
Al 
A2 
A3 
A4 
A5 

AANTAL 
30w. 
32W 
9w. 
3w. 
1w. 
1w. 
12w. 
lOw. 
15w. 
7w. 
7w. 
27w. 
15w. 
17w. 
14w. 
24w. 

PRIJS 
18,80 
70,65 
95,75 
22,35 
14,50 
15,— 
21,85 
19,85 
30,— 
11,65 
15,15 

185,75 
19,15 
76,20 
71,45 
88,60 

BLAD 
A6 
El 
R2 
R3 
R3a 
R4 
R5 
R5a 
R6 
R7 
RB 
R8a 
R9 
RIO 
RIOa 

AANTAL 
13w. 
18w. 
30W. 
26w. 
15w 
16w, 
33w. 
12w. 
33w, 
21w. 
18w. 
15w. 
24w. 
24w. 
9w, 

PRIJS 
28,70 
28,80 
28,50 
27,35 
40,05 
30,95 
24,55 

6,80 
65,80 
84,55 
36,65 

105,35 
43,85 
43,50 
53,05 

Alles uitsluitend postfris zonder plakker. Ook verkoop los per zegel. 
Zie onze prijslijst Groot Brittannië van december 1993, gratis op aanvraag. 
Wijzigingen en vergissingen voorbetiouden. Minimum bestelgrootte 
ƒ 25,-. Onder ƒ 250,- verzendkosten extra: ƒ 2,50 tot ca. ƒ 100,- en 
ƒ 8,50 tussen ƒ 100,-en ƒ250 , -
ONZE NIEUWE PRIJSLIJST AUSTRALIË (JANUAR11994) IS NU KLAAR, 
UITSLUITEND POSTFRIS ZONDER PLAKKER. GRATIS OP AANVRAAG! 

Postzegelhandel Boomstamps 

'ÊÊÊ 
Grote Markt 1 - Postbus 1532 - 8001 BM Zwolle 

Tel. 038-213838 (fax 038-226330) 
Postbank 3931929 
KvK Zwolle 50798 
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Nieuw op Nederlandse zegels: 
drukdatums op de velranden! 
Vrijwel onopgemerkt heeft de Nederlandse PTT in de afge
lopen maand een opmerkelijk nieuwtje geïntroduceerd. Op 
de velranden van de herdrukte Beatrix-zegel van f 1.30 is 
een codering geplaatst die de drukdatum, het PTT-order-
nummer en een negencijferig veltelnummer bevat. Neder
land-redacteur R.C. Bakhuizen van den Brink plaatst deze 
noviteit voor u in (historisch) perspectief. 

Oplagecijfers en 
drukkerstekens 
In 1916 verschenen op de 
velranden van Nederlandse 
zegels voor het eerst zoge
noemde oplagecijfers Het 
ging om aanduidingen die 
moesten verhinderen dat 
postzegelvellen uit de drukke
rij waar iets mee was misge
gaan onopgemerkt zouden 
worden omgeruild tegen vel
len die van het postkantoor 
afkomstig waren 
De oplagen en bestellingen 
werden aangegeven met een 
nummer dat boven alle ze
gels van de bovenvelrand en 
onder alle zegels van de on-
dervelrand werd geplaatst 
Men noemde dit oplagecij
fers Verwisseling van vellen 
werd door de oplagecijfers 
bemoeilijkt een van het post
kantoor afkomstig vel had im
mers een lager nummer dan 
het vel uit de drukkerij 
Toen in 1919 de veltelcijfers 
werden ingevoerd (een hulp
middel voor het tellen van de 
zegels in een vel) dreigde er 
venwarnng met de oplagecij
fers Om hier iets aan te doen 
werden de oplagecijfers ver
rangen door oplage/etters Als 
een extra controlemiddel wer

en Nederlandse zegel in het type 
ebeau met de oplageletter Y 

den in 1920 bovendien de zo
genoemde drukkertekens in
gevoerd boven de tiende ze
gel van de bovenvelrand werd 
een tekentje of symbooltje ge
plaatst dat aan een bepaalde 
drukker verbonden was Deze 
drukkerssignatuur maakte het 
mogelijk om bij een eventuele 
verwisseling onmiddellijk de bij 
de misdruk betrokken drukker 
aan te wijzen 

Inktbesparing 
Toen in 1924 de offset- en 
rasterdiepdruktechniek hun 
intrede deden verdwenen de 
drukkerstekens met lang 
daarna Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd ook het 
systeem van de oplageletters 
verlaten - men deed dat om 
op inkt te besparen Het is 
trouwens maar de vraag, in 
hoeverre de oorspronkelijke 
bedoeling van de oplagelet
ters op dat moment nog een 
rol speelde 
Ovengens werd het systeem 
van de oplageletters ook ge
hanteerd bij de emissies voor 
de Overzeese Rijksdelen Cu-
ragao, Sunname en Neder-
lands-lndie Na de oorlog 
stopte men ermee, behalve in 
Nederlands-Indie, waar een 
andere drukker - G Kolff -
het systeem voortzette Ook 
na het uitroepen van de onaf
hankelijkheid van Indonesië 
bleven de oplageletters in ge
bruik Zelfs drukkerij Pertjeta-
kan Kebajoran ging ermee 
door, ZIJ het in gewijzigde 
vorm de letters hadden voor
taan vooral de bedoeling er 
de verschillende drukcilinders 
mee aan te geven 

Hulpmiddel 
De oplagecijfers en -letters wa
ren voor de verzamelaar een 
uitstekend hulpmiddel om ver
schillen in papier, kleur en tan
ding bij langlopende frankeer-
senes in de tijd te plaatsen 
Toen de oplageletters verdwe
nen werd dit enigszins gecom

penseerd door de komst van 
cilindemummers, maar bij de 
huidige frankeersenes - met 
name die in de typen-Crouwel 
en -Beatnx 'inversie' - bieden 
deze nummers geen enkel 
houvast meer De cilinders 
gaan tegenwoordig namelijk 
veel langer mee, mede dankzij 
de nieuwe techniek van gegra
veerde cilinders De cilinder-
nummers kunnen daardoor 
met (meer) worden gebruikt 
om de toepassing van verschil
lende papiersoorten te recon
strueren 
Gelukkig komt hienn verande-
nng Wat in een aantal ande
re landen al gemeengoed is, 
komt nu eindelijk ook voor de 
Nederlandse filatelist beschik
baar op de velranden komen 
drukdatums en veltelnum-
mersi Zowel de PTT als de 
drukker hebben voor de intro
ductie van deze drukdatums 
en veltelnummers voldoende 
argumenten ze bieden mo
gelijkheden tot een betere in
terne controle en verificatie 
Voordat we deze Nederland
se noviteit nader onder de 
loep nemen eerst even een 
globale terugblik op het ge
bruik van drukdatums buiten 
Nederland 

Andere landen 
Het idee om controle-aandui
dingen zoals oplageletters op 
de velranden te plaatsen 
werd in andere landen al eer
der ingevoerd In Engeland 
voerde men in februan 1884 
de zogenoemde controls in, 
die tot het eind van de jaren 
veertig van onze eeuw in ge
bruik bleven Op het laatst be
stonden ze uit een oplagelet
ter en een jaartal, bijvoor
beeld Z36 of H40 
BIJ Franse zegels kunnen de 
zogenoemde millesimes op 
de velrand worden aangetrof
fen Ze geven een deel van 
het jaartal weer, bijvoorbeeld 
1 voor 1921 
Vanaf 1902 werden in het 
Duitse Rijk zogenoemde Haus-
auftragsnummergebrwM. Het 
ging om een code waann de 
bestellingsgegevens werden 
vervat Deze zogenoemde 
HAN's bleven nog tot in 1966 
in gebruik voor zegels in vel-
lenboekdruk Op de zegels 
die vanaf 1911 aan de rol wer
den vervaardigd op de persen 
van de machinefabnek Goe-

bel in Darmstadt werden de 
HAN's met aangebracht 

Chambon 
Het gebruik van drukdatums 
en veltelnummers is bijna al
tijd gekoppeld aan druk aan 
de rol op drukpersen van een 
handjevol machinefabrieken 
Als de apparatuur die nodig is 
om de datums en nummers 
op velranden aan te brengen 
gemonteerd wordt op de 
drukpers maakt dat een apar
te drukgang voor de datums 
en veltelnummers immers 
overbodig 
Het Franse bedrijf Chambon 
verkocht in 1921 een twee-
kleuren boekdrukpers, ge
schikt voor druk aan de rol 
aan de zegeldrukkerij geves
tigd aan de Boulevard Brun te 
Parijs Op deze pers waren 
twee dateurs en twee nume-
roteurs gemonteerd De eer
ste zegels -10 c groen, 
type-Semeuse- kwamen op 
4 maart 1922 van de pers 
met een zogenoemde com 
date, een datum in de rech-
teronderhoek van het loket-
vel Daarmee was een nieuw 
verzamelgebied geboren dat 
van de Sococodami ofwel de 
Societe des collectionneurs 
de coins dates & millesimes 
BIJ het in gebruik nemen van 
de eerste Chambon-pers 
voor plaatdruk aan de rol (ge
kocht in 1927, eerste zegel op 
22 maart 1929) verschenen 
eveneens drukdatums Het 
gebruik van coins dates ver
spreidde zich over alle landen 
waarvoor de Franse postze
geldrukkerij postzegels druk
te Behalve de Franse kolom
en was dat bijvoorbeeld ook 
een land als Luxemburg Na 
de Tweede Wereldoorlog 
werden de zegels van de 
Franse bezettingszone van 
Duitsland in rasterdiepdruk bij 
Franz Burda in Offenburg 
(Baden) gedrukt Deze zegels 
uit de penode 1946 tot 1949 
hebben ook coins dates, net 
als zegels van Saarland en 
de Duitse zegel uit 1949 ter 
gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de Wereldpost
vereniging UPUi BIJ deze 
laatste zegel, die ook bij Bur
da IS gedrukt, werd boven
dien het paneel aangegeven 
met een letter A of Ben daar
na het veltelnummer (bijvoor
beeld B No 002716), gevolgd 
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Drukdatum van een Belgische 'Vogel
tjes'zegel 3 III 92 

Randstuk van 10 Machinzegels met 
(van beneden naar boven) de drukda
tum (04MEI93), het Warrant Number 
(oog) en het veltelnummer (00051701) 

door de tekst gedruckt am 
27.9.1949. 
Het aantal landen waarvoor 
postzegels met behulp van 
een Chambonpers zijn ver
vaardigd is niet zo groot. 
Noch bij de Nederlandse, 
noch bij Indonesische zegels 
die op een Chambonpers 
werden gedrukt zijn coins da
tes aangetroffen. Dat gebeur
de wèl bij de vanaf het begin 
van de jaren vijftig versche
nen zegels die in Israël wer
den gedrukt: in rasterdiepdruk 
bij staatsdrukkerij Hakirya op 
Chambonpersen en in offset 
bij LewinEpstein te Bat Yam. 
Waarschijnlijk zijn de datums 
op de Israëlische zegels be
steldatums of datums die de 
eerste dag van een bepaalde 
drukperiode aangeven (in te
genstelling tot data die het 
drukproces van een langlo
pende zegel dagenlang 'op 
de voet volgen'). Ook van een 

1 3.,X a 1 

Belgische plaatdrukzegel met drukda
tum 13X81 

paar andere landen waarvan 
de zegels in Israël zijn ge
drukt zijn datums en veltel
nummers bekend, bijvoor
beeld van Togo en vorig jaar 
nog van Polen. 

Wifag 
Het idee van de coins dates 
vond pas in 1945 navolging, 
toen de Zwitserse machinefa
briek Wincl<ler Fallert A. G. 
(kortweg Wifag) een pers 
voor het drukken van Zwitser
se postzegels leverde. Deze 
eerste pers met datumver
melding werd in 1945 door de 
Wertzeichendrucl<erei \n Bern 
in gebruik genomen. De 
sedert 1949 verschenen fran
keerserie 'Landschappen' 
vertoont drukdatums op de 
velranden. 
Andere landen schaften in de 
loop van de jaren vijftig even
eens persen van Wifag aan, 
waarbij druk aan de rol moge
lijk was in combinatie met 
plaatdruk, rasterdiepdruk en 
boekdruk. Van de postzegel
drukkerijen van België, Brazi
lië, Egypte, Finland, Mexico, 
Polen, Tsjechoslowakije, de 
Sovjetunie en de Volksrepu
bliek China IS bekend dat ze 
met Wifagpersen werkten, 
maar of ze de mogelijkheid 
gebruikten om met die persen 
ook drukdatums aan te bren
gen is niet in alle gevallen be
kend. 

De Belgische Algemene 
Werkplaats van het Zegel in 
Mechelen begon pas in 1957 
de velranden te voorzien van 
drukdatums. Maar daarna zijn 
ook alle zegels in rasterdiep
druk of plaatdruk van drukda
tums voorzien, ook zegels die 
gedrukt werden op andere 
soorten drukpersen. 
Van Poolse zegels die op Wi
fagpersen zijn gedrukt zijn 
geen drukdatums bekend. In 
de Tsjechoslowaakse gespe
cialiseerde catalogi wordt met 
gesproken over drukdatums 
op zegels van Tsjechoslowa
kije, maar duidelijk is wel dat 
er tegen het eind van het be
staan als ongedeelde staat 
drukdatums werden geplaatst 
op zegels die met de Wifag
persen werden vervaardigd. 
Ook van China heb ik een 
voorbeeld van drukdatums 
gevonden. 

Goebel 
De machinefabriek Goebel \n 
Darmstadt leverde aanvanke
lijk boekdrukpersen voor druk 
aan de rol aan de Reichs
druckerei \n Berlijn. Tussen 
1911 en 1977 werd de zoge
noemde Walzendruck gehan
teerd voor Duitse zegels. 
Goebel leverde vanaf 1920 
persen voor offset, vanaf 
1927 voor rasterdiepdruk en 
vanaf 1930 voor plaatdruk. 
Ook andere postzegeldrukke
rijen kochten tussen het eind 
van de jaren twintig en de 
Tweede Wereldoorlog druk
persen van Goebel: Japan, 
Italië, ZuidAfrika, Denemar
ken, Noorwegen, Zwitserland, 
Mexico, Zweden en Polen, 
om een er een aantal te noe
men. Na de Tweede Wereld
oorlog volgden onder andere 
België (1972), Nederland 
(een Reginapers in 1955, 
een vijfkleuren Goeöe/pers in 
1984), Oostenrijk (1973) en 
Polen (1979). 
Drukdatums op de velranden 
zijn bekend van België, Noor
wegen, Oostenrijk en Polen 
(in dit laatste geval niet van 
de oude pers, maar sinds 
1979 wel van de nieuwe). 

Verwaarloosd 
Filatelisten hebben velrand
stukken met drukdatums over 
het algemeen stiefmoederlijk 
behandeld. Het feit dat de wel 
veelvuldig verzamelde plaat
en cilindernummers meestal 
op een geheel andere plaats 
op de velranden werden en 
worden afgedrukt zorgde er
voor dat ze een keuze moes
ten maken. Dat die keuze 
vaak uitviel in het voordeel 
van de plaat en cilindernum

mers werd bevorderd door de 
omstandigheid dat deze num
mers meestal in de hoeken 
van een vel worden geplaatst. 
Ook de gennge wisseling van 
plaat en cilindernummers 
speelt een rol; doordat het 
drukken van langlopende ze
gels vaak een penode beslaat 
uiteenlopend van enkele da
gen tot ruim een week is de 
variatie bij de drukdatums 
veel groter. Gemakzucht en 
kostenbeheersing gaven dus 
de doorslag. De verwaarlo
zing van drukdatums is be
treurenswaardig; de filatelie 
heeft daarmee een uitstekend 
middel om de levensloop van 
zegels op de voet te volgen 
laten liggen. 

Zo kan het ook 
Slechts in enkele landen heb
ben de verzamelaars een re
delijk tot goed overzicht we
ten te houden van de drukda
tums en  belangrijker nog 
daarover ook publikaties sa
mengesteld. De Franse filate
listen beschikken sinds de 
publikatie van l'lmpression 
des Timbres frangais par les 
Rotatives van Baron de Vinck t 
de Winnezeele (1946) over i 
een uitstekende basis. In Bel
gië publiceert de Studiegroep 
Koninklijke Beeltenis gere
geld bijgewerkte lijsten van 
drukdatums bij de zegels van 
koning Boudewijn  en nu 
ook koning Albert  en van de 
'Vogeltjes'serie! Van de Oos
tenrijkse Schön Österreich
serie van 1973 heeft Michel 
een overzicht gepubliceerd in 
de HandbuchKatalog Öster
reich 1981/82. De verzame
laars van Israël hebben hun 
datums eveneens goed bijge
houden en de (Amerikaanse) 
vereniging van verzamelaars 
van Plate Blocks publiceert in 
haar Journal steeds de actue
le stand van zaken. 

Machinzegels 
Terug naar de aanleiding van 
dit artikel: de gewijzigde situa
tie in Nederland. Dankzij een 
met de Engelse PTT afgeslo
ten contract vervaardigt de 
Haarlemse drukkerij Joh. En
schedé sinds begin 1993 een 
groot aantal zegels van het 
Verenigd Koninkrijk in het zo
genoemde Machintype. Op 
velranden van die Engelse 
zegels verschenen opeens 
datumaanduidingen van dui
delijk Nederlandse oorsprong 
zoals 4MEI93. Vanaf dat 
moment was duidelijk dat het 
met de Nederlandse postze
gels wel eens dezelfde kant 
zou kunnen opgaan. 
De in het zwart gedrukte da
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tumaanduidingen op de En
gelse velranden zijn met be
hulp van een /n/c/ef ('inktspui-
ter') aangebracht. De letters 
en cijfers zijn opgebouwd uit 
grove punten, vergelijkbaar 
met de rugnummers van de 
huidige rolzegels. 

Nederland 
Navraag bij de PTT Zegel
waarden in Haarlem bracht 
aan het licht dat ook Neder
land het gebruik van drukda
tums in overweging had. Het 
was eigenlijk de bedoeling, 
de datums met ingang van de 
emissie 'Natuur- en Milieu' 
aan te brengen. Dat is er niet 
van gekomen, wèl echter bij 
een herdruk van de zegels in 
het type-Beatrix 'inversie' van 
f 1.30. Op de velranden vin
den we ter hoogte van de ne
gende tot en met de elfde rij 
een met de /n/cyef aange
brachte code, bestaande uit 
een datum, het interne PTT-
ordernummer en een negen-
cijferig veltelnummer. 
Op de linkerrand van het lin-
kervel staat met de basis naar 
rechts de volgende aandui
ding: 25-JAN-94 
6669/000005119; op de rech-
tervelrand van het rechtervel 
staat - eveneens met de ba
sis naar rechts - 25-JAN-94 
6669/000005118. De aandui
ding beslaat zoals gezegd 
een stuk velrand ter hoogte 
van dne zegels. 
De zegel van f 1.30 is gedrukt 
van de cilinders 1-1, vertoont 
de bekende overige randbe-
drukking, is voorzien van 
scheerperforaat en is gedrukt 
op papier met doorzicht lllp 
en glans -45/45. Het modelvel 
is voor akkoord getekend op 
25 januari 1994. 
Dankzij de voorbeeldige me
dewerking van PTT Filatelie 
en Waardenlogistiek in Haar
lem kon ik al op 27 januari de 
zegels bekijken en de nodige 
aantekeningen maken. Daar
voor mijn hartelijke dank! 

CENTOME DE VIANDEN 

Ongelukkig 
Hoe zullen de Nederland-ver
zamelaars nu met het feno
meen 'drukdatums' omsprin
gen? De plaats van de datum 
nodigt niet uit tot het verza-
Tielen in combinatie met cilin-
dernummers. Sterker gezegd: 
de plaats die men er bij de 
zegel van f 1.30 voor heeft 
itgezocht is hoogst ongeluk-

<ig. De vellen worden name-
ijk voor ze aan de kantoren 
/vorden geleverd doormidden 
gescheurd, zodat veldelen 
/an honderd stuks ontstaan. 
De drukdatums worden op 
jie manier dus doormidden 

3. 6^ 

Com date van Luxemburg drukdatum 
12 3 64 

gescheurd! Haarlem heeft dit 
probleem inmiddels opgelost 
(zie pagina 188, red.). Geluk
kig maar, want PTT Post 
heeft al meegedeeld dat de 
Filatelistische Dienst in Gro
ningen de drukdatums niet\n 
zijn pakket opneemt. 

Niet klagen 
Voor de verzamelaars is ver
der van belang dat voor de 
drukdatum een randstuk van 
drie zegels nodig is en voor 
de cilindernummers één ze
gel. In totaal vier zegels, die 
helaas niet aan elkaar zitten. 
Voor de rechtervelrand zou 
een positie naast zegelrij 18 
tot en met 20 te verkiezen 
zijn, zodat een combinatie 
met het cilindernummer ont
staat. Voor de linkervelrand 
geldt hetzelfde, waarbij dan 
gestreefd zou moeten worden 
naar een combinatie met het 
artikelnummer. 
Toch is er in vergelijking met 
de situatie zoals die was bij 
de vorige Beatnx-emissie 
weinig te klagen. Verzame
laars van etsingnummers 
schaften toen niet zelden een 
complete bovenrand van tien 
zegels aan! 

Netweilc 
Hoe we het ook wenden of 
keren, de verzamelaar die 
zijn of haar collectie Neder
landse postwaarden nauw
keurig wenst te documente
ren ontkomt er in feite niet 
aan om de drukdatums bij te 
houden. Net als in België is 
gebeurd zou een goed functi
onerend netwerk van verza
melaars moeten worden op-
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nfijii iijAi'Dnin'n n a i niiu sa 

P O L S K A 
Polen' zegel van 4000 zl met drukda
tum 210193 

ftllr '̂ - ' 

lUi JL Y xgvl 
[[ll'.ta^HtfUBI 
%jflHflHiH 

_^5??H 
g^s^^s rvi 

. j . « T 

k. .méê°, 
l ^ f l H ^ ms^^^mm^j^ ^^^B'.^ ^a^^an^ 
Eïit^ÜH 
^^^^r~, ^ ^ ^ M t ^ . 
^n^Hu 

— w -

28 VIII 79 drukdatum van Oostenrijkse 
frankeerzegel 

Een slecht leesbare drukdatum van 
Tsjechoslowakije 21X92 

2B-JRH-94 6669-^000005115 

^ . O . CD 

Een opmerkelijk nieuwtje bij Nederlandse zegels drukdatum in de marge Helaas 
zit het nummer bij de zegel van f 1 30 precies op de plaats waar de vellen door
gaans in tweeen worden gescheurd 

gebouwd dat de distributie 
van de drukdatums in de ga
ten houdt. Bij de Belgische 
zegels voor het brieftarief (bij
voorbeeld de zegels van 12, 
13 en 14 f. koning Boudewijn 
type-Velghe) zijn in de loop 
van de tijd per waarde enkele 
honderden(!) drukdatums ge
registreerd (12 f.: 203 drukda
tums; 13 f.: 361; 14 f.: 192) 
zonder ook maar enige me
dewerking van de Belgische 
Regie. Wat daar met ge
meenschappelijke inspanning 
IS gepresteerd is onvoorstel
baar. Desondanks valt nog te 
bezien of de Belgische filate
list nu werkelijk over een 
compleet overzicht beschikt. 
Hier in Nederland mogen we 

er gelukkig van uitgaan dat 
men in Haarlem zal bijhouden 
welke datums op de velran
den terecht komen. 
De jacht op de drukdatums 
zélf is uiteraard voorbehou
den aan die filatelisten die 
zich door de uitdaging die ze 
bieden voelen aangesproken. 
Het zou prachtig zijn als die 
jacht - naar het voorbeeld 
van onze zuiderburen - met 
een minimum aan eigenbe
lang en met een maximum 
aan inzet voor het venwerven 
van gezamenlijke filatelisti
sche kennis zou worden inge
zet en volgehouden. 
R.C. Bakhuizen van den 
Brink, Leiden 
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Stichting Jeugdfilatelie 
Nederland 
Dag van de Jeugdfilatelie 
ditmaal in Soest 
De Dag van de Jeugdfilatelie 1994 wordt in Soest gehou
den en wel op zaterdag 23 en zondag 24 april. Soest is ook 
de plaats waar op zaterdag 23 april de jaarvergadering van 
de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen neer
strijkt, zodat de vele bezoekers van deze bijeenkomst na 
afloop gemakkelijk kunnen binnenlopen bij de Dag van de 
jeugdfilatelie. 

Op zaterdag 23 april zijn tot 
vier uur 's-middags meer dan 
duizend jonge verzamelaars 
in huis, die samen bezig zul
len zijn met hun hobby: volop 
ruilend, puzzelend langs de 
kaders, gesprekken voerend 
met juryleden, hun best 
doend in bij diabekertoernooi, 
bezig met filagram of in het 
postzegelhoekje. 
Ook volwassenen kunnen 
iets van de sfeer op de Dag 
van de Jeugdfilatelie proeven. 
Het IS altijd mogelijk om, als 
de jeugd met de sterrit weer 
huiswaarts is gekeerd, een 
praatje te maken met jeugdju-
ryleden of met de mensen 
van Jeugdfilatelie Nederland. 
Dat kan heel inspirerend zijn: 
samen eens kijken naar het 
werk van de jeugd, samen 
praten over de filatelistische 
vorming van de jeugd. In het 
jaar dat de Stichting Jeugdfi
latelie Nederland haar achtste 
lustrum viert en de organise
rende vereniging - Eemland 
in Soest - haar vijfde lustrum 
herdenkt, kan dit jeugdevene-
ment voor u een mooie ont
moeting met de wereld van 
de jeugdfilatelie worden. 

Evenementen 
Zoals gezegd wordt de Dag 
van de Jeugdfilatelie 1994 
georganiseerd door de vere
niging Eemland in Soest. De 
dag wordt gehouden in Aqua 
Indoor aan de Dalweg num
mer 181 in Soest. Aqua In-
door herbergt dan een expo
sitie van driehonderd kaders, 
bestaande uit de tentoonstel-
lingscategorieën 1 en 2, als
mede een beginnersklasse. 
De openingstijden zijn op za
terdag van 10 tot 17 uur en op 
zondag van 10 tot 16 uur. De 
officiële opening wordt op za
terdag 23 april om 10.30 uur 
verricht door de Commissaris 
van de Koningin in de provin

cie Utrecht, jhr. drs. P.A.G. 
Beelaerts van Blokland. 
Net buiten de tentoonstellings
ruimte, in 'De Engh', wordt een 
filatelistisch 'buitengebeuren' 
georganiseerd, te weten een 
ballonpostvaart. Hiervoor zal 
een speciale envelop worden 
uitgegeven, die van een 
boordstempel en van een ver
trek- een aankomststempel 
wordt voorzien. Ook zal er de 
gebruikelijke tentoonstellings
envelop zijn met het door PTT 
Post beschikbaar gestelde 
speciale stempel. 

Bestellen 
De enveloppen kunnen niet 
alleen ter plekke worden ge
kocht: u kunt ze ook per giro 
bestellen. U moet het ver
schuldigde bedrag dan onder 

vermelding van uw bestelling 
overmaken op Postbankreke
ning 6865193 ten name van 
Eemland Evenementen in 
Soest. Overschrijving is ook 
mogelijk op SNS bankreke
ning 964267055 ten name 
van de penningmeester van 
de postzegelvereniging Eem
land in Soest. 
De prijzen zijn als volgt: 

Tentoonstellingsenvelop: 
geadresseerd: f 3.25 
onder couvert f 4 00 

Idem, aangetekend. 
geadresseerd: 
onder couvert 

Ballon vaarten velop: 
zwart of rood stempel 

f 12.50 
f 13.50 

f 5.00 

Goedkoop 
zwemmen 
Tegelijk met het jeugdevene-
ment zal de vereniging Eem
land in een afzonderlijke ruim
te een propagandatentoon-
stelling voor volwassenen in
richten. Uiteraard bevelen we 
ook die tentoonstelling warm 
aan. 
Ook het vermelden waard is 
dat speciaal voor de Dag van 
de Jeugdfilatelie het Militair 
Luchtvaartmuseum in Soes-

terberg op zaterdag 23 apnl 
zijn poorten opent. Aangeno
men mag worden dat ook be
langstellende volwassenen -
na overteg met de organisato
ren in Soest - een bezoek 
aan dit museum kunnen bren
gen. 
Verder is het tropisch zwem
bad van Aqua Indoor voor de 
bezoekers van de tentoon
stelling tegen een geredu
ceerde prijs toegankelijk. 

Rode Kruis 
Al met al is het duidelijk dat er 
voor de jeugd bijzonder boei
ende dagen in het verschiet lig
gen. Behalve de al genoemde 
activiteiten is er ook de Fila-ma-
rathon, een tombola, een PTT-
postkantoor en veel meer. 
Thema van de tentoonstelling 
is Het Rode Kruis. De gelijk
namige organisatie zal met 
een inzending en met een 
stand aanwezig zijn. Ook het 
Nederlandse PTT Museum is 
vertegenwoordigd. 
Als u meer informatie over de 
Dag van de Jeugdfilatelie 
1994 wilt hebben kunt u con
tact opnemen met de secreta
ris van de tentoonstellings
commissie, de heer A.C. 
Voorhaar, Johannes Postweg 
182, 3762 VR Soest. Zijn tele
foonnummer is 02155-22091. 
En mocht het na het voor
gaande nog niet helemaal 
duidelijk zijn: iedereen-jong 
en oud - is tijdens de Dag 
van de Jeugdfilatelie van har
te welkom! 
C.J. van Kempen 
vice-voorzitter 
Jeugdfilatelie Nedertand 
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r^ POSTZEGELBOEKJES EXTRA VOORDELIG! A 
POSTFRIS 

RODE KRUIS 1983 
Pb29(NR. 1293) 

6,95 

ZOMER 1985 
Pb 31 (NR. 1328) 

7 95 

ZOMER 1987 
Pb35 (NR 1375) 

7 95 

KERST 1987 

■4i 4i ï 
Pb 37 (NR 1391/5 4x) 

19,50 

ZOMER 1989 

varend© 
monumeff ien 

Pb39 (NR 1427) 

7,25 

KERSTVELLETJES POSTFRIS 
1988 (cat nr. 1419) 16,95 
1989 (cat.nr. 1439) 18,95 
1990 (cat.nr. 1461) 16,95 
1991 (cat.nr. 1487) 16,95 

Complete set kerstvellen 
Als bovenstaand, 4 exemplaren 
Cat.waarde: 123,50 

IN ÉÉN KOOP: f l . 67,50 

V 

Alle aanbiedingen verkrijgbaar bij 

THEO PETERS 
NUMISMATIEK & FILATELIE 
y^^ In Amsterdam: 
{•"p Theo Peters 

L ^ ^ Rosmarijnsteeg 7 
1012 RP Amsterdam 
Tel 0206222530 
Open ma t/m za 10 00 17 00 uur 

^ 
In Rotterdam: 
Joh A Huisman Philatelie b v 
Lijnbaan 44 
3012 EP Rotterdam 
Tel 0104137957 
Open WO t/mza 11 0017 00 uur 

ZOMER 1984 

H«Miert)«id M«(teil»n^ 

Pb30 (NR 1305) 

6,95 

ZOMER 1986 

. 1=1 

i\ 
Pb32(NR. 1352) 

7 95 

RODE KRUIS 1987 
Pb36 (NR 1384) 

6,95 

ZOMER 1988 
Pb38 (NR. 1402) 

7,25 

ZOMER 1990 

fsidt ZoflxipsitMfili 

Pb40 (NR 1447) 

7 25 

Complete set boekjes 
Als bovenstaand, 10 exemplaren 
Cat.waarde: 177,— 

IN ÉÉN KOOP: fl . 82,50 

B E S T E L B O N 
zenden aan Theo Peters, Rosmarijnsteeg 7,1012 RP Amsterdam 

Stuurt u mij de volgende artikelen 
xPb29 
xPb30 
xPb31 
xPb32 
xPb35 
xPb36 
xPb37 
xPb38 

. X Pb 39 
xPb40 

è 6,95 = 
è 6,95 = 
a 7,95 = 
a 7,95 = 
a 7,95 = 
a 6,95 = 
ä 19,50 = 
ä 7,25 = 
a 7,25 = 
a 7,25 = 

set als boven a 82,50 = 
xkerstvel1988 a 16,95 = 
xkerstvel 1989 a 18,95 = 
xkerstvel 1990 a 16,95 = 
xkerstvel 1991 a 16,95 = 
X set kerstvellen 

1988/91 a 67,50 = 
Subtotaal 
Kosten 
TOTAAL ' 

■3 50 

Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 

n Ik ben reeds klant bij Thieo Peters 
en betaal binnen 8 dagen na ont
vangst 

G Ik betaal vooruit d.m v bijgevoeg
de ctieques/contanten 

n Ik heb het bedrag op uw Post
bankrekening 2351646 of ABN/
AMROrek 408812443 overge
maakt 

01 Desiei per 
telefoon 
020  6222530 

telefax 020  6222454 y 
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mOLLANDSt 
1 

J 
^ M * L * 

\ ^ ^ \ r of 
fM^ pa| L 

^ ^ M r 
1 '~~~' ~^^ V 
HILLEGOM [ 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 
HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOM-CENTRUM 

WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP G/?» r/S PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN9-18UUR ZATERDAG VAN9-17UUR, DONDERDAG OOK 19-21 UUR 

A R U 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
Kompleet 

B A 
postfris 

3 4 , -
2 2 , -
2 8 , -
2 8 , -
3 4 , -
3 2 , -
2 8 , -
2 5 , -

225,-

F.D.C. 
4 6 , -
2 9 , -
3 5 , -
3 5 , -
3 9 , -
3 7 , -
3 5 , -
4 2 , -

290, -

TEL. 02520 24352/16510 FAX 154221 
BRANDKASTEN 

en KLUIZEN 
VRAAG DOCUMENTATIE 

OOST-EUROPA 
Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus, echter géén 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook ou
dere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsten! Tevens leveren w\ van 
de Oost-europesche landen alle nieuvrtjes' 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
74,-
76,-
96,-
102,-
102,-
102,-
79,-
104.-
90.-
90.-

o 
59.-
59.-
74.-
79.-
79.-
82.-
59.-
82.-
71.-
71,-70/79 895,- 695,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

79. -
85. -
74. -
79 . -
57 . -
79 . -
79 . -
90 . -
76 . -
76 . -

6 2 , -
7 1 . -
5 3 . -
5 9 . -
3 6 . -
5 6 . -
5 1 . -
5 3 . -
4 3 . -
5 6 . -

80/89 7S9, - 525 , -
1990 8 2 . - 53.-
1991 109, - 89,-
1992 7 9 , - 79.-
1993 74 . - 74.-

K O L L E K T I E 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 3 
postfris 1969,— 

gestempeld 1495,— 

RUSLAND 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
83.-
78.-

110.-
82.-
97.-
62.-
142,-
145,-
129,-
93,-

o 
35,-
35,-
39.-
35.-
35,-
35,-
39.-
39.-
45,-
45,-70/79 975,- 375,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

135.-
67,-
66,-
70,-
115.-
63.-
60.-
65.-
103.-
99.-

39,-
45.-
35.-
35,-
39.-
35.-
39.-
39.-
45.-
45.-

80/89 825,- 385,-
1990 
1991 
1992 
1993 

109.-
39, -
75 . -
62. -

4 5 . -
39 . -
7 5 . -
62 . -

KOLLEKTIE 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 3 
postfris 1995,— 

gestempeld 950,— 

POLEN 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

110.-
74,-
51,-

200,-
173,-
39,-
40,-
39,-
25,-
27,-

0 
42,-
36,-
21,-
143,-
114,-
20,-
18,-
18,-
14,-
14,-

60/69 760,- 425,-
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197S 
1976 
1977 
1978 
1979 

30,-
28,-
37,-
54,-
42,-
33-
19.-
18.-
28.-
63.-

15,-
16,-
18-
23,-
21,-
15 -
11.-
8,-

20,-
38.-

70/79 345,- 179r-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

23.-
29.-
36.-
27.-
25.-
25,-
44,-
88,-
60,-
44,-

15-
18,-
23.-
20.-
18.-
15-
25.-
78,-
50,-
38,-

80/89 390,- 290,-
1990 
1991 
1992 
1993 

44,-
78,-
69,-
69,-

3 3 , -
44 , -
35 , -
39, -

K O L L E K T I E 
1 9 6 0 t / m 1 9 9 3 
postfris 1 6 9 5 , -

gestempeld 1025,— 

TJECH.SLOW. 
I 960 
1961 

* * 
119, -

7 2 , -
1962 244, -
1963 73 , -
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

94,-
88,-
175,-
109,-
99,-
68,-

o 
25,-
60,-

203,-
25,-
43,-
40,-
106,-
61,-
56.-
32.-60/69 1125,- 635,-

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

59.-
69,-
9 3 -
6 8 -
64, 

197,-
76.-

113,-
2 8 5 -
139-

3 2 -
27.-
49.-
48.-
47.-

177. 
42 
84.-

238.-
123,-

70/79 I l S O r 850,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

189,-
114.-
179,-
121.-
167.-
132.-
158.-

95.-
195,-

36,-

162,-
92,-

139,-
90,-

148,-
113.-
140.-

8 1 . -
174,-

28,-
80/89 1350 , - 1125r 
1990 
1991 
1992 

27,-
29,-
59,-

21, -
25,-
55,-

K O L L E K T I E 
1 9 6 0 t / m 1 9 9 2 
postfris 3 6 7 5 , -

gestempeld 2650,— 
DIVERSE AANBIEDINGEN 

VERENIGD EUROPA BRuePAREN 
AANBIEDINGEN OOST-EUROPA 

ITALIË IERLAND 
134/35 
203/04 
246/47 
287/88 
334/35 
475/76 
525/26 
728/29 

1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1966 
1967 
1970 

1 1 5 , -
7 5 , -
9 5 , -
9 5 , -
8 5 , -
9 0 , -
9 0 , -

1 0 0 , -

285/86 
332/33 
375/76 
432/33 
473/74 
595/96 
644/45 
725/27 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1968 
1969 
1970 

1 3 6 , -
1 3 5 r -
1 5 0 , -
1 5 0 , -

7 5 , -
7 5 , -
9 0 , -
9 5 , -

Deze brugparen hebben wij zeer beperkt in 
voorraad, dus op = op! 
NEDERLAND-MINIATUURVELLEN postfris 
402/03B LEGIOENZEGELS, 2 vellen 3 1 9 , -
886/88B AMPHILEX 1967, 3 vellen 1 6 5 , -
NIEUW-GUINEA1/19 UNTEA-sene* 99,-
ULTRA-VIOLET LAMPEN, nu nog voordeligeri 
ZAKMODEL. lange golf van 25.- nu voor 1 9 , 7 5 
ZAKMODEL. korte golf van 56.- nu voor 4 9 , 5 0 
TAFELMODEL. lange golf van 65.- nu voor 5 9 , 5 0 
MOTIEFPAKKETTEN 
10 000 verschillende GEHELE WERELD 249,-
1 000 verschillende DIEREN, grootformaat 59,-

350 verschillende WALT DISNEY, grootform 59,-

i :<. | ! IJI^JJf.n:Mi. 'Md?It:t:kl 
ALAND 
AMERIKA 
AUSTRALIË 
CANADA 
CYPRES (Gr.) 
DENEMARKEN 
FINLAND 
GIBRALTAR 
GROENLAND 
IERLAND 
ISRAEL 

47,-
174,-
104,-
98,-
24,-
72,-
89,-
66,-
5 1 , -
68,-
95,-

ITALIE 
MONACO 
NW. ZEELAND 
NOORWEGEN 
SPANJE 
SLOWAKEIJE 
TJECHIÊ 
VATICAAN 
YSLAND 
ZWEDEN 

109,-
229,-
105,-
95,-
66,-
42,-
35,-
78,-
52,-

103,-
Idem BOEKJES 139,-

postfns 
1990 
1991 4 7 , -
1992 2 8 , -
1993 1 9 , -

t t t t iMHk LETLAND 

4 8 , -
5 1 , -
6 2 , -

LITAUEN 
1 0 , -
7 6 , -
2 4 , -
6 1 , -

Kompleet 9 4 , - 1 6 1 , - 1 7 1 , -
1990/93 3 landen samen kompleet 
ALBUM DAVO-LUXE1990/92 

419,-
65,-

Alle zegels 1990/1993 4 ALBUM 1990/92 4 6 5 ^ -

LITAUEN 1991 MINIATUURVELLEN 
Uitgifte 22/12/1991,4 vellen = 16 series 4 9 , -
UNIEKE SERIE UKRAINE 1993 189 , -
bestaande urt 750 zegels, alle verschillende opdruk
ken op zegels van de voormalige Sov|et-Unie, post
fris, beperkt leverbaar Lokale uitgifte 

POLEN postfris 
1948 blok 11, luchtpost, Mi DM 1000,- 4 7 5 , -
1992 0lympia-blok, ongetand 2 5 , -
1993 Poznanblok, getand 1 4 , -
1993 Poznanblok, ongetand 4 9 , -
HONGARIJE 1991 Mologramblok Staatswapen 
Michel nr 4171, zwart nummer" 125,-
POSTWAARDESTUKKEN SOVJET-UNIE 
Kollektie van 100 verschillende postwaardestukken van de 
voormalige Sow|et-Unie 49,-

; iUHViJ. ! . t -^JJIhl . lJ: iH=l:HJi | :HNI<j;B 
Onze NIEUWTJESDIENST verzorgt ook alle uitgiften van deze 
landen Door rechtstreekse import kunnen we zeei voordelig 
leveren Een abonnement kan elk moment ingaan, zelfs nog 
met terugwerkende kracht Wi| leveren momenteel REPUB
LIEKEN VOORMALIGE SOVJET-UNIE, Armenië, Abchazie, 
Azerbaidjan, Georgië, Kazachstan, Kirgistan, Moldavië, 
Oekraïne, Oezbekistan, Tadzikislan, Turkmenistan, Wit-
Rusland, Estland, Letland en Litauen Bovendien 
ontvangen wi| vele lokale en regionale uitgiften 
REPUBLIEKEN VOORMALIG JOEGOSLAVIË 
Kroatië, Macedonië, Slovenië 
REPUBLIEKEN VOORMALIG TJECHOSLOWAKIJE 
Tiechie en Slowakeije 
NEEM NU EEN ABONNEMENT, NU KUNT U DEZE 
NIEUWE LANDEN NOG KOMPLEET KRIJGEN! 

N E D E R L A N D 
KINDERVELLETJES 
laar 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

nummer 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1150 
1171 
1190 
1214 
1236 
1279 
1299 
1320 
1344 
1366 
1390 
1418 
1438 
1460 
1486 
1541 
1578 

postfris 
56,— 
6,— 
11,25 
18,75 
20,50 
35,50 
26,25 
16,90 
24,50 
10,— 
6,75 
4,50 
5,— 
5.— 
5.— 
4.50 
4.75 
4.50 
6.75 
6.75 
6.75 
7.50 
7,25 
7.50 
7.50 
8.75 
9.— 
8.— 
8.75 

gestempeld 
38.50 

4,25 
9,50 

17,50 
17,50 
28,— 
21,— 
14,— 
21, 

8,75 
5,90 
3,85 
3,85 
3,85 
3,85 
3,50 
3.50 
3.50 
6.25 
6.25 
6.25 
5.95 
5.95 
6.75 
6.75 
7 
7.75 
8.— 
8.75 

AANBIEDING: 29 KfflDERVELLETJES 
K O m E T E KOUEKTIE 

POSTFRIS 339,- GESTEMPELD ƒ 279,-
P O S T Z Ë G E L M A P J E S 

Komplete laargangen 

Jaar 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Aantal 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
14 

prijs 

75,-
51,-
59,-
42,-
46,-
50,-
62,-
44,-
44,-
45,-
73,-
68,-

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 
118 stuks ƒ 525,-

AUTDMAATBOEKJES 
1 
2 
3 
3a 
4 
b 
6a 
6b 
6c 
6d 
6e 
6e(-
6tl-
6fü 
7a 
7b 
/bl-
8a 
8b 
8c 
öaf 
Sbl-
Bef 
9a 
9b 
9d 
9e 
9t 
9q 
9ti 
9aF 

15,— 
22,5t 
7,5C 
6,75 
6 -
b,2b 

1b , -
19b.-
b/.bC 
b/.bl 
13.2b 
6 . -
6 . -

8 b . -
7.5t 
/.bt 

13.2b 
1/.b( 
17.5t 
67.5C 
22.5C 
30.— 
93,75 
33.7b 

19b.-
1bb.-
12/.bC 
1bb.-
4 2 . -
33.75 
17.— 

9cF 
9df 
9el-
9fF 
9qF 
9tiF 
10a 
lOaF 
lObF 
11a 
11b 
12 
13 
14a 
14b 
Ib 
16a 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20 
21 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 

77.50 
102,b0 
I b b . -
15b.-
45.— 
17.— 
18.75 
24,50 
36.— 
37.50 
37,50 
4 2 . -
6 0 , -
19 , -
19 , -
13 50 
3,75 
3,50 
9,50 
9,50 
3,7b 
3,7b 
4 50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,b0 
4,bO 
4,b0 
4 50 

4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
5,2b 
4,50 

11,2b 
12, 
13 , -
12,7b 
4,b0 
4,b0 
5,25 

13,50 
11,25 
27 
11,2b 
11,2b 
9,b0 
9,b0 

13,b0 
5,25 
b,2b 
5,2b 
5,2b 
b,2b 
9,bC 
8,25 
5,25 
8,25 

AANBIEDING KDMPUTE 
KOUEKTIE AUTOMAATBOEKJES 

• 92 STUKS • ƒ 2 2 9 5 , -

GRATIS 
PRIJSLIJSTEN 

NEDERLAND 
INDONESIË 

K E R S T V E L L E T J E S 
Jaar Waarde Prijs 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

32,50 
40,— 
27,50 
23,50 
16,— 

24,50 
30,— 
20,50 
17,50 
14,75 
14,75 

KOMPLETE KOLLEKTIE 
KERSTVELLETJES 
6 stuks ƒ 115 -

2 % K O R T I N G B I J V O O R U I T B E T A L I N G ! 
V A T I C A A N 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

4,-
7-

10,-
4,-

10,-
5,-

14,-
9,-

19,-
11,-
30,-
22,-

postfris 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

27,-
54,-
76,-
60,-
99,-

148,-
98,-
85,-

100,-
85,-
76,-
78,-

KOLLEKTIE postfris 
1970/1993 1095,-

i S R A E L postfris/ full-tab 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

43, 
42,-
57,-
46,-
11,-
15,-
20,-
29,-
32,-
24,-
40,-
44,-

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

74, 
106 

85,-
121,-
133,-
129, 
123, 
171, 
131,-
105,-
105 
95 

K O L L E K T I E postfri 
1 9 7 0 / 1 9 9 3 1 7 5 0 . -

WERELDNIEUWTJESDIENST 
Wij leveren alle nieuwe uitgiften van de 

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag inlictitingen 
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K O M P L E X E J A A R G A N G E N vanaf SQo/o 
Inclusief luchtpost en blokken, echter zonder zegels uit blokken port, 
dienst etc Deze kunt u extra bestellen Natuurlijk leveren wij ook losse waar
den en series tegen dezelfde lage prijzen 
Vraag onze prijslijsten en specia le aanbiedingen. 

J 2 3 

X II 
* O 
Cat 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965_ 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985_̂  
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
81/93 
61/93 

OVERZEE 

NVPH 

• • 
3 
9 
6 
3 
4,

4 8 

10
12
54
16
17,
15
49
23
42
4 1 

275,

55
96
78

102

59
74
65
84
59
97
66
59

950,

1250,

Zonnebloem 

• • 
15

7 
4 
4 

5

7

9
15

79,

20
22
16
14

177,

54

45

42

72

540,

99
105
104
107
169,

68
116
128

92
95

104
99

159

1425,

2025,

38
15

7 
5 

19
36
38
14

151

329,

94
66
46

106
42,
84

172
72
77

192

945,

187
193
137
118

5 1 
39
39

188
127

8 1 
46
88

103

1380,

2595,

EUROPA 

Yvert 
• • 
100

8 5 
5 6 
7 5 
35,
38
25
26
4 1 
64

525,

59
66
7 1 
62
65,
6 0 

79

9 8 

7 8 

7 9 

136
258
113
128
303_,; 
228

188

163

205

143

139

1 1 1 

179

2250,

3425,

Yvert 

• • 
99
90
60
60
37.

950
32
32
64
90 

1475, 
5 0 

35 

5 7 

4 0 

59,

9 0 

5 1 

4 8 

5 6 

6 1 

530,

89
119

62
99

_?2
117

65

80 
77

134

69
88
82

1155, 
3095,

Yvert 
• • 
22
11 
17
18
15,
12
11
16
21
9

145,

25
20
21
36
64,
23
37
37
37
24

319,

45

3 1 

37

57

_56^ 
56

48

57

32 

46

45

47

46

595,

1040,

Yven 
• • 
20
6 

56
40
47
32
6 1 

103
16
43

419,

73
45
47
38
25
53
70
33
42
62

465,

70
95
95

112
103
85
71

192
162
153
110
129
165

1515, 
2350,

Michel 
• • 
14
18
15
15

IL: 
15
17
17
2 1 
20

165,

18

19

22 

24

31. : 
28

29

28

30

3 1 

250,

35

37

38

4 0 

^ 
43
4 3 
44
52
56
49
6 1 
65

580,

980,

Ë u 

Michel 
• • 
32
30
19
19
23,
13
23
13
19
19

205,

23
24
28
31
48
40
30
37
47
27

325,

34
36
41 
42
45 ̂
42
44
45
38
51 
48
62
83

595,

1100,

Michel 
* ■ * 

8 4 

3 3 

7 8 

2 0 

16.

1 6 

2 4 

1 8 

1 9 

17

315,

415,

605,

1315,

Yvert 
♦ * 
269
127

95
32
18
14
25
16
12
12
21 
38

279,

75
30
30
33
52 
58
39
53
48
45
70
83
70 

695,

Yvert 

8 
6 3 
9 2 
21 
4 5 

1 1 
1 0 
1 0 
7 

269,

269,

Yvert 
■ * * 

220
85

295,

133
59
16
14
16
29
25
14
19
19

335,

43
36
63
52
49
55
48
50
53
51
52
54
65

650,

JAARGANGEN, SERIES 
EN LOSSE WAARDEN 
VÓÓR 1961 KUNNEN 
WIJ NATUURLIJK ÓÓK 
LEVEREN, STUUR ONS 
UW MANCOLIJSTEN! 

D U I T S L A N D 
BUNDESPUST 

Michel 
• • 
22
10
12
33
7-

4 9 
8 

1 9 

2 5 

3 7 

O 
1 7 

1 2 

14 
42 

19 
9 

21 
19 
24 

63 
114

90
95
96
96
94

104

108

115

158

162

147

3 5 

64 
46 
58 
6 2 

54 
5 6 

56 
7 4 

89 
122 
137 
129 

1415, 960, 
2225, 1550, 

BERLIJN 
Michel 

1 8 

8 

1 

1 2 
9 

3 4 
9 
7 

1 8 

23 

O 
2 2 

9 

1 
1 3 

3 0 
1 1 
9 

1 7 
1 7 

219,-

70-
78-
61-
49-
65-

45-
61-
74-
59-
62-

610,-

182,-

44 ̂  
63-
47-
35-
36-

31-
39-
50-
44-
40-

4»,-

136,-

63-
29-
24-
50-
17-

41-
47-
43-
33-
36-

375,-

137,-

55-
24-
23-
18-
37-

16-
33-
33-
48-
32 

313,-

739,- 699,-
51 - 41 -
48 43-

55- 37 
62 - 52 -
52 - 49 -
60 - 55 -
63 57-

74 70-

67- 63 
154- 137 
672,- 595,-

36

77

4 7 

6 3 

55 

5 6 

7 4 

75

108

5 3 

35
57
4 5 
52
4 5 
4 5 
66
60
9 8 
4 6 

630, 539,

1125, 975,

DDR 
Michel 

** 
74-

102-

70-
144-

60-
61-
56-
56-
52-
78 

U 
79 
130 
72 
136 
42 
51 
46 
47 
44 
66 

115 
110 
116 
107 
83 
90 
69 
79 
75 

108 

91 
95

100
74

8 1 

66

73

73

 10 

933, 810,

2325, 2075,

Yvert 

39
20
14
36
9

36
14
24

185,

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

885,

Yvert 

4 5 
1 3 
3 2 
2 0 
1 9 
1 4 

139,

1 6 
1 8 
5 6 
5 0 
3 9 
5 4 
4 5 
4 8 
4 5 
4 5 
4 0 
5 5 
4 8 

550,

VERENIGDE NATIES 

Yvert 
* * 

8 
1 0 

18,

9
11

7
11
11
29
12
14
16
23

139,

29
30
33
4 1 
50
54
35
35
30
17
29
19
2 1 

415,

550,

Yvert 
■k* 

4 5 

23
27
19
2 1 
27
37
24
2 1 
27
18

239,

1 6 
1 8 
21 
21 
2 8 
3 6 
3 0 
3 6 
2 1 
4 1 
3 5 
3 8 
3 5 

370,

Yvert 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van frankeerwaarde, 

(=zoncler toeslag), vrijblijvende prijzen 
NEDERUND ƒ O 72 p gulden 
BELGIË ƒ 3 50 p 100 Fr 
FRANKRIJK ƒ O 20 p Franc 
BUND fOSOp Mark 

ENGELAND ƒ 2 00 p £ 
VER STATEN ƒ 1 25 p $ 
ARUBA fOeOpgld 
ZWITSERL ƒ O 85 p Franc 

7-
27-

PRIJS ANDERE UNDEN OP AANVRAAG TIP: U KUNT HIERMEE 
NATUURLIJK OOK UW BESTELLING BETALEN! 

CREDITCARDS 
Geef bij bestelling uw nummer en datum op: 

34,-
14-
1 1 -
26-
26-
26-
36-
27-
34-
18-
31 -
32 -
35-
38-

345,-
385,-

NIEUW VOLKSREPUBLIEK C H I N A * 
KOMPLETE 
JAARGANGEN 
1980 998-
1981 425,-

1982 2 6 5 -
1983 2 8 5 -
1984 215-
1985 80,-

1986 
1987 
1988 
1989 

6 1 -

118-
75,-

1990 136-
1991 45-
1992 35-
1993 26,-

KOLLEKTIE C H I N A 1980 t/m 1993 2795 

VERENIGD 
EUROPA 

f A L L E S LEVERBAAR VOLGENS 
ZONNEBLOEM-MICHEL-EUROCAT, 

Jaar 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
56/60 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
81/90 
1991 
1992 
1993 
56/93 5400 

CEPT 
• * 
629 
155 
17 
18 

302 
1090, 
32 
62 
67 
59 
52 
39 
49 
50 
92 
59 
545,-
63 
298 
79 
115 
110 
99 
114 
105 
87 
67 

1095, 
114 
158 
249 
203 
230 
223 
216 
227 
266 
194 

1995 
221 
321 
267 

O 
95 
78 
12 
10 

212 
395, 
29 
46 
56 
41 
41 
32 
37 
47 
75 
45 

435,-
60 
220 
58 
87 
92 
75 
99 
91 
71 
66 

890. 
95 

134 
185 
155 
183 
183 
177 
192 
221 
165 

1650, 
189 
289 
249 

4025 2150 

MEELOPERS 
• ■*■ 

69 

10 
55 
13 

145^ 

10 
14 
16 
6 

15 
35 
15 
49 
85 

245,

13 
23 
40 
13 

103 
29 
54 
34 
53 
40 

395,-

39 
44 
94 
38 
82 
96 
83 
129 
95 

765,

317 
160 
164. 

O 
36 

10 
51 
10 

104, 

179, 
9 

16 
23 
7 

87 
16 
41 
28 
40 
32 

290.

610, 
291 
125 
149, 

1715 

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

ITALIË 
TRIEST A 
TURKIJE 
SAARLAND 
BELGIË 
BELGIË BLOK 
BERLIJN 
ZWITSERUND 
ITALIË 
TRIEST A 
GRIEKENUND 
LUXEMBURG 
PORTUGAL 
FRANKRIJK 
BELGIË 
ITALIË 
TRIEST A 
VER NAT 
GRIEKENLAND 
TURKIJE 
TURKIJE 
BUNDESPOST 
LUXEMBURG 
VATICAAN 

225

50

25 
450

165 
8 9 

139

1350 
149

49
650
350
225
18 

165

45 
9 

16

275

39
65
15 
79

49
49
19

395
135

79 
55

1350 
19

39
12

195

29
9 

115

3 
9 
9 

19

3 9 

55

2 

3 9 

AANBIEDING V O O R L O P E R S 
Nr 1/86 kompleet 4 3 7 5  2 5 9 5 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
54 bladzijden wit, 39,50 nu 27,50 
54 bladzijden zw/art, 49,50 nu 37,50 

per 5 of meer NOG VOORDELIGER 
Bel ons voor de prijs van grotere aantallen 

VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 

BESTELLEN 
PER POST HOLLANDS GLORIE, 

Hoogewerfstraat 18, 
2181 EJHILLEGOM 

PER TELEFOON 02520 24352 of 
02520 16510, PER FAX 02520 15422 

LEVERING 
POSTZEGELBESTELLINGEN 
Nederland: geen portokosten, onder 
ƒ 60 - een kleine kostenbijdrage van 
ƒ 5,50 per zending 
BESTELLINGEN ALBUMS, CATALOGI 
en INSTEEKBOEKEN ETC porto extra 

Buitenland: porto extra, bankkosten 
ƒ 6 50 per zending 

VERZEKERING 
Verzekering per zending slechts ƒ O 75 u loopt 
hierdoor geen enkel risiko 

BETALING 
Na ontvangst van uw zending faktuur en ac 
ceptgiro worden bi jgesloten gaarne betal ing 
binnen 8 dagen 

CREDITCARDS 
BIJ bestell ing a u b vermelden uw kaar tnum 
mer de vervaldatum en uw handtekening 

VOORUITBETALING 
BIJ vooruitbetaling altijd 2% korting, bij 
de bestelling girobetaalkaart of Euroche
que insluiten of het verschuldigde bedrag 
direct overmaken op bankrekening 
68.31.12.619 of Postbank 42.08.936. 
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Postzegels te koop gevraagd!! 
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 met doen. 
En u krijgt de hoogste prijs! Natuurlijk 
contant. 

V Ó Ó R U V E R K O O P T 

Postzegelhandel 

Voor Nederland en O.R. collecties. 
Topstukken, paren, stnps, blokken van 4, 
proeven, ouden bneven etc. 
Engros Nederland. Frankeergeldige zegels. 
We hebben interesse in alle landen. 

I . O N S ! 

Reiskosten

vergoeding 

naar Hi lversum, 

na te lefonisch 

overleg of evt. 

bezoek bij u thuis. 

U kunt ons de 

gehele week 

bereiken van 

8.0022.00 uur. QUIKUINS AMSTEROAMJ. L. de Troye 
Bosb. Toussaintlaan 51 1215 CB Hilversum 035219470, b.g.g. 0652880036 

MANCOLIJSTENSERVICE 
ZwitseriandLiechtenstelnOostenrijk

FrankrijkDuitslandUNOEuropaMotieven 
Luxe kwaliteit vanaf 40% Yvert/Michel 

Zorgvuldige verzorging van uw mancolijst, snelle toezending 
tegen rekening, na opgave van referenties Uitgebreide prijslijst 

verkrijgbaar tegen toezending van fl 2,  in zegels 

Aankoop tegen topprijzen 

HANS P. WALSER 
Postfach 754/NP 

CH8630 Rütl (Zwitserland) 
Tel./Fax 0941 55 31 44 31 

Lid: APHV, ZPVW, IFSDA; APS 

PARTIJEN  POSTZEGELHANDEL 
V A N V L I E T 
UNIEK IN NEDERLAND 

Bij ons heeft u continu keuze uit ca. 350 partijen postzegels, 
bestaande uit verzamelingen, stokboeken, dozen, etc. 
Voordat deze partijen naar diverse veilingen gaan, stellen wij 
onze (a.s.) klanten in de gelegenheid deze kavels tegen 
inzetprijzen te kopen. Ook zichtzendingen zijn mogelijk, vraag 
vrijblijvend onze voorraadlijst of breng een bezoek aan: 
PZH W. van Vliet 
Ugchelseweg 50 
7339 CK Ugchelen (Apeldoorn) 
tel. 055416108 
(uiteraard hebben we ook los materiaal in voorraad (brieven, stock 
Engeland enz. enz.) 

Geopend do 14.0018.00 
vrij14.0018.00 
za10.0016.00 

G R A T I S P R I J S L I J S T E N 
Van vrijwel elk land en veel motieven hebben wij gratis prijs

lijsten beschikbaar (zie voor een volledig overzicht Philatelie, 
febr.nr. biz. 127). Sommige lijsten zijn zeer uitgebreid, ande

re 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 een van onze moderne 

winkels waar u alle zegels zelf kunt 
Kloosterstraat 19 21 bekiiken. Vraag vandaag nog een prijs
2021 VJ Haarlem ' , 7 ■ , . ■ 
Tel 023272136 ''Jst van UW vcrzamelgebied aan bij: 
Fax 023-272753 

Concourslaan 37 
2132 DJ Hoofddorp 
Tel 02503-26269 
Fax 02503-26195 

Post Beeld 
De leukste postzegelwinkel 

Partijenhandel ''KEIZERSHOF'' 
Heeft zojuist de nieuwe maartlijst uitgebracht met + 250 meren

deels nieuwe partijen, dozen, verzamelingen en restanten. 
Ondanks de sterk stijgende veilingprijzen kunnen wij ons lage 

prijsniveau nog steeds handhaven 
dus vraag snel onze gratis prijslijst aan. 

Natuurlijk zijn wij ook sterk geïnteresseerd in aankoop van 
postzegelverzamelingen/nalatenschappen etc. 

Neem vrijblijvend contact met ons op als u wat heeft aan te bieden 

Keizershof 15 
6834 DG Arnhem 
Tel. 085213149 
Fax. 085215236 

geopend 
woensdag t/m zaterdag 

10 30 1700 uur 

YVERT OVERZEE landen AZ1994 
zachte kalt 86 — harde kafl speciaal gebonden 120 — 
Brandt Filatelistrscti woordenboek Duils/Nederland Frans/Nederland Engels/Nederlands 88 biz 17 50 
Cal prenlbriefkaarten Voor hel Krnd 1993 110 biz 19 50 
Geuzendam cat particuliere posiwaardeslukken Ned /OG 64 biz 25 — 
V Wilgenburg spec cal plaalloulen Nederland 1993 99 biz 23 75 
NVPH universeel mancoboekie zaklormaal ƒ 1 - per 10 stuks 9 — 
Invet netto cat Ned puntstempels kleinrondstempels oude prentbrretkaarten 1991 100 biz 15 — 

DBZ-DEUTSCHE ZEITUNG FÜR BRIEFMARKENKUNDE 
3 recente proetnummers 15 — 

Michel speciale cat Duitsland/Geb 1994 7 6 — cat particuliere postwaardestukken Duitsland 69 — 
Gibbons (eng) cat Channel/lslands/Man 1994 205 biz 27 80 
JB (eng) spec cat Malta zegels/stempels kleur151blz 33 — 
Seven Seas (eng) spec cat Australie/Geb 1994 200 biz 45 — 

Aanbreding als voren editie 1992180 biz 29 50 

PHIIEX-ZAKCATALOG11994 - MET MICHEL-NUMMERING 
Belgie20— Frankri|k22— Luxemburg 11 — Nederlandll — Israel 12— Engeland/Kanaal 2 2 — 
üostenri|k 16 — Zwitserland 16 — Ver Europa 22 — Ver Nahes 11 — Spante 20 — Valicaan 11 — 

ACS (eng) zakcatalogus Nieuw Zeeland 1994 kleur 55 biz 
Scott (eng) zakcatalogus USA 1994 320 biz 

spec cat USA/Geb 1994 640 biz 
Sassone (rial) spec cat Itahe/Geb 1994 kleur 185 biz 

18 50 
2 1 -

110-
7 0 -

HOEKSTROKEN 
(voorheen Vetia)-doorziclitig en zelfklevend voor tiet vastzet
ten van blokken kaarten brieven boekies foto s etc op 
albumbladen IVIonsfer gratis 100 stuks ƒ 7 — 
1000 stuks ƒ63 — 

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/60 mm per 100 6 50 per 1000 49 50 
62/62 mmper lOOe— penOOO 56 — 
65/102 mmperlOOe— perlOOO 55 — 
85/117 mmper100 7 — perlOOO 63 — 
Glasheldere Hoezen voor brrelkaarten 107/150 mm 

voor Nederlandse FDCs 190/100 mm 

115/160mmper10010— perlOOO 9 0 -
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Prijswijzigmgen voorbetiouden Prijsliisten gratis Orders tot ƒ 150 - plus ƒ 5 - verzend
kosten Orders tot ƒ 35,-, alsmede levering aan nieuwe klanten uitsluitend tegen 
vooruitbetaling Giro 1253414 - ABN/AMRO 47 36 54 717 

P.W. MEINHARDT 
POSTORDER 
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Telefoon 030-894290 Fax 030-800128 

Voorzitter 
J G Balkestein, St Willibrorduslaan 1 
5591 BG Heeze 
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Penningmeester 
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Secretaris 
H Gaykema Postbus 105 
2394 ZG Hazerswoude 
Materiaalcommissaris 
J Spi|ker Verdistraat133 
2324 KC Leiden 

Bondsbibiiotheek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Baarn 
Telefoon 02154-12526 
Bondsbibliothecaris C Spoelman 
Openingstijden elke eerste en derde 
zaterdagmorgen van de maand van 
10 30 tot 12 30 uur en de daarop 
volgende woensdagen van 10 30 tot 
17 30 uur en van 18 30 tot 20 30 u 

Bandsdocumentatiecentrum 
Secretaris/penningmeester 
J Vellekoop Pres Steynstraat 21 
2312 ZP Leiden, telefoon 071 -134424 

Bondsinformatiebureau 
Mevrouw T B Steiner-Spork 
Postbus 4034 3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Hoofd HW vanderVlist 
Schoolkade31 1566 KV Assendelft 
Keurzendingen uitsluitend aange
tekend naar de secretaris 
A WA Steegh Postbus 220, 
1180 AE Amstelveen, telefoon 
023-336458 (na 20 00 uur) 

Service-afdeiing 
Directeur H H van Megen 
RigterskampB 1261 TN Blancum 
Telefoon 02153-14399 
Bestellingen Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Het Bondsbureau (adres zie de colofon hiernaast) is op werkdagen geopend van 9 tot 17 uur, met uitzondenng van 
woensdagmorgen en vrijdagmiddag Correspondentie van algemene aard, alsmede mutahes en adreswijzingen van 
verenigingssecretariaten moeten worden gezonden aan secretanaat NBvFV Postbus 4034, 3502 HA Utrecht 

Verenigingen die tegen een bescheiden prijs willen vergaderen kunnen voortaan bij het Bondsbureau in Utrecht terecht 

Uitbreiding 
Bondsbureau 
Ten vervolge op het bericht in 
het vorige nummer over de 
uitbreiding van het Bondsbu
reau kan nu worden gemeld, 
dat deze uitbreiding gereed 
is. Omdat het Bondsbureau te 
klem was, kon er geen verga
derservice worden geboden 
en dat tenwijl de verenigingen 
werden geconfronteerd met 
stijgende prijzen voor zaal-
huur en dergelijke. 
Daar is nu iets aan gedaan. 
Er zijn drie ruimten voor ver
gaderingen gekomen: een 
Bestuurskamer (circa 25 per
sonen), een Kleine Zaal [circa 

30 personen) en een Grote 
Zaa/(maximaal 60 personen). 
Voor landelijke, gespeciali
seerde of thematische vereni
gingen, verenigingen in en 
rond Utrecht, alsmede tot de 
filatelie behorende diensten 
en instellingen een uitsteken
de faciliteit. Tegen betaling 
kunnen consumpties worden 
verkregen, terwijl er ook een 
lunch - tegen kostprijs - kan 
worden besteld. 
In de tabel ziet u welke huur
prijzen voor één, twee of drie 

dagdelen wordt berekend. 
Een dagdeel is een morgen, 
een middag of een avond. 
Reserveren kan telefonisch, 
onder vermelding van het 
aantal personen, de gewenste 
zaal en de benodigde dagde
len, al dan met met lunch. 
Daarbij moet een contactper
soon worden opgegeven en 
een telefoonnummer waar 
deze persoon bereikbaar is. 
Het Bondsbestuur hoopt dat 
veel filatelisten zich spoedig 
in Utrecht thuis zullen voelen. 

Zaal 

Bestuurskamer 
Kleine Zaal 
Grote Zaal 

1 dag
deel 
f50.-
f75.-
f 100.-

2 dag
delen 
f75.-
f lOC-
f150.-

3 dag
delen 
flOO.-
f125.-
f200.-
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PTT Post te gast bij 
voonïttersvergadering 

Drs S J M Kaarsemaker, di
recteur van de Business Unit 
Filatelie van PTT Post, had de 
uitnodiging om aanwezig te 
zijn bij de voorzittersvergade
ring van de Bond aanvaard 
Zo kon hij van nabij meema
ken wat er op een dergelijke 
vergadering aan de orde komt 

en zich ook meer inleven in de 
wereld van de filatelie 
Anderzijds kreeg hij de gele
genheid om de voorzitters na
der te informeren over de 
gang van zaken bij PTT Post 
In het kort gaf hij een inzicht in 
de gang van zaken bij de 
diensten in Haarlem en Gro

ningen PTT Post - volop in 
ontwikkeling na de pnvatise-
nng - is een bedrijf waar on
geveer zestigduizend mensen 
werken De postzegel, bijna 
honderdvijftig jaar geleden in 
Nederland ingevoerd, geldt 
nog steeds als 'betaalbewijs' 
en bepaalt de indeling van het 
poststuk, bovendien fungeert 
het 'plaatje' ook als een soort 
visitekaartje Vandaar dat er 
soms kntiek is op de uitvoe
ring' Andere vormen van com
municatie, bijvoorbeeld de 

fax, hebben invloed op het ge
bruik van de postzegel De 
heer Kaarsemaker maakte 
duidelijk dat de klachten die 
de Bond op tafel heeft gelegd, 
duidelijk zijn verstaan en dat 
door PTT Post alles zal wor
den gedaan om in dialoog en 
overleg met de Bond oplos
singen te zoeken 1994 is het 
jaar van de 'aftrap' en hij ver
wachtte dat er in 1995 zeker 
zal kunnen worden gescoord 
WIJ hopen natuurlijk op een 
groeiend aantal doelpunteni 

De taak van het 
Bondsinformatiebureau 

Secretariaat 
Bondsl(euringsdienst 

Het Bondsinformatiebureau 
IS, zoals bekend mag worden 
verondersteld, een instelling 
ten dienste van de verenigin
gen, aangesloten bij de Bond 
Het bureau belast zich, op 
verzoek van verenigingen, 
met de controle op de lijsten 
en/of de aanmeldingsformu
lieren van de kandidaatleden 
van die verenigingen Het 
doel hiervan is om een waar
schuwingssysteem te onder
houden, voor het geval de le
den, de Bond of de filatelie in 
het algemeen door toedoen 
van derden in hun belangen 
worden geschaad 
Niet alle verenigingen zijn 
zich ervan bewust dat het lid
maatschap van de Bond de 
verplichting met zich mee
brengt om alle personen die 
wegens wangedrag zijn afge
voerd van de ledenlijst of op 

andere wijze van het lidmaat
schap zijn ontheven, aan het 
Bondsinformatiebureau te 
melden Op die manier wordt 
voorkomen, dat elders nieu
we problemen ontstaan 
Het Bondsinformatiebureau 
doet daarom weer een dnn-
gend beroep op alle aange
sloten verenigingen om met 
alleen kandidaatleden te 
melden, maar ook zo spoe
dig mogelijk elk geval van 
wanprestatie De wijze 
waarop behandeling en re
gistratie door het Bondsin
formatiebureau geschiedt is 
- het is al eerder meege
deeld - getoetst aan de Wet 
op de Persoonsregistratie 
en juist bevonden Het 
adres is Bondsinformatie
bureau, Postbus 4034, 3502 
HA Utrecht 

Nog geregeld worden verzoe
ken om keuring gencht aan 
de vroegere secretaris van de 
Bondskeunngsdienst, die in
middels is overleden, hetgeen 
voor diens weduwe pijnlijk is 
In het Vademecum (bladzijde 
102 15) is het adres van de 
nieuwe secretans vermeld de 

heer A W A Th Steegh, Post
bus 220,1180 AE Amstel
veen, telefoon 023-336458 
(na 20 uur) 
U wordt derhalve dnngend 
verzocht uw aanvragen uit
sluitend aan dit adres te nch-
ten BIJ voorbaat dank' 

Nieuwe lezing AVC 
Het Audio-Visueel Centrum 
van de Bond beschikt weer 
over een nieuwe, interessan
te lezing voor uw verenigings
avonden De titel van de le
zing (nummer AS-8) is De ko
meet Halley 
Aanvragen voor deze (en an
dere) lezingen kunnen schnf-
telijk en ten minste vier weken 

voor de datum van vertoning 
worden gencht aan de maten-
aalcommissans, de heer J 
Spijker, Verdistraat 133, 2324 
KC Leiden 
Het verdient aanbeveling dat 
een van de bestuursleden de 
lezing tevoren met de dia's 
doorneemt Dan verloopt de 
presentatie vlotter en dat 
maakt het gebodene interes
santer 

Finlandia 95 van 10 tot en met 15 mei 
in Helsinici 
Van 10 tot en met 15 mei 1995 
wordt in Helsinki, ter gelegen
heid van het feit dat Finland 
honderdvijftig jaar geleden voor 
het eerst een postwaardestuk 
uitgaf, een grote internationale 

postzegeltentoonstelling ge
houden Deze expositie draagt 
de naam Finlandia 95 
Er zullen op de tentoonstel
ling uitsluitend verzamelingen 
getoond worden die betrek

king hebben op postgeschie-
denis en postwaardestukken 
De FIP heeft er zijn goedkeu-
nng aan gehecht dat voor de 
klasse Postgeschiedenis ook 
luchtpostverzamelingen die 
'op een histonsche wijze zijn 
opgezet' kunnen worden in
geschreven Dat betreft ver
zamelingen die bijvoorbeeld 

taneven en routes laten zien, 
of de ontwikkeling van de 
luchtpost als deel van de 
postdienst in beeld brengen 
Het Bondsbestuur heeft als 
commissans voor Nederland 
aangewezen de heer L M A 
Grandel, Seinestraat 18,1966 
VG Heemskerk, telefoon 
02510-34676 

IVIeer publiciteit 
voor de filatelie 
Het Bondsbestuur heeft be
sloten de heer Gerne Coerts 
(die al bekendheid geniet als 
medewerker van het maand
blad 'Philatelie') op te dragen 

wekelijks filatelistische artike
len te schrijven, met het doel 
die geplaatst te krijgen in de 
vele huis-aan-huis bladen die 
ons land rijk is Op die manier 
zullen velen die de filatelie 
een warm hart toedragen er
toe kunnen worden gebracht 
nader contact te zoeken met 
lokale of gespecialiseerde 

verenigingen Als die vereni
gingen daarop inhaken door 
in diezelfde bladen ook hun 
activiteiten te publiceren, 
werkt dat versterkend Ook 
hopen we - en daarvoor is de 
hulp van de NVPH ingeroe
pen - dat de vakhandel hier
op zal instappen, bijvoorbeeld 
door plaatsing van adverten

ties in combinatie met die arti
kelen 
Deze publiciteitsactie loopt 
als proef tot 1 januan 1995, 
waarna een evaluatie volgt 
WIJ wensen de heer Coerts 
veel succes en wij hopen dat 
de verenigingen van zijn in
spanningen veel baat zullen 
hebben 
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Postzeg^lveiling 
Wiggers de Wies "v 
G. J. Garritsen beëdigd taxateur. 

Onze 138e veiling 
wordt geliouden op 
14, 15, en 16 april 

1994 

met een groot aanbod van betere 
zegels en series Nederland en O.R., 
diverse Europese landen en overzee 

(uitgebreid Duitse Koloniën gestempeld) 
interessante collecties en engrosposten 

en een prachtige verzameling 
Zwitserland prentbriefkaarten 

met een inzet van ruim ƒ 10.000,— 

Inzenden voor onze volgende veilingen 
is doorlopend mogelijk, neemt U 

geheel vrijblijvend eens contact met ons op. 

Singel 2 8 2 - 1 0 1 6 AD Amsterdam 
Telefoon: 020-6249740 



Vogels: een eindeloos en 
driedimensionaal thema 
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Deze maand verschijnt de emissie die de internationale 
postzegeltentoonstelling Fepapost 94 kracht zal bijzetten. 
De drie zegels tonen Nederlandse watervogels (zie kader
tje), een thema dat ook internationaal ongetwijfeld zal 
aanspreken. De heer J. Hamers en mevrouw J. Hamers
Velberg laten in het nu volgende artikel zien dat de kop 
boven dit artikel beslist niet overdreven is. 

Op het moment dat deze re
gels aan het papier toever
trouwd werden was wèl be
kend dat de Nederlandse 
PTT een serie met afbeeldin
gen van watervogels zou uit
geven, maar nog niet welke 
watervogels dat zouden zijn. 
Juist dat laatste was de kern
vraag  welke vogels zouden 
worden afgebeeW Vogels, 
die in en op het water leven'? 
Vogels, die langs of bij het 
water hun biotoop^ hebben? 
Vogels, die er alleen hun 
voedsel zoeken? 
In dit artikel moeten we ons 
dus noodgedwongen laten 
leiden door het centrale the
ma van de Fepapostzegels 
en met zozeer door de op de 
zegels afgebeelde vogelsoor
ten. 
Om aan de door de redactie 
gestelde eis van een 'com
pact' artikel te kunnen vol
doen hebben we gezocht 
naar enkele karakteristieken 
van de meest bekende vo
gels. Door deze beperking 
moeten helaas veel interes
sante feiten onvermeld blij
ven, maar dat is met anders. 

Alle vogels vliegen 
'Alle vogels vliegen'  het is 
een kinderspelletje, maar ook 
de conclusie bij het verdelen 
van de gekozen vogels naar 
hun biotoop. Ongrijpbaar: vo
gels vliegen van het ene ge
bied naar het andere, trekvo
gels maar ook Standvogels 
verkassen door het jaar heen. 
Meeuwen {afbeelding 1), die 
rond de monding van de rivie
ren verblijven, zijn in de win
ter te vinden in steden of ach
ter de ploeg in het veld (af
beelding 2). Kievieten {afbeel
ding 3) broeden in drassige 
gebieden, maarzoeken het 
vervolgens hogerop in wei
en bouwland. De reiger, die 
zo stil langs de slootkant staat 
op een warme zomerdag, 
wiekt in de winter eensklaps 
op uit de buurtuin: in de sna
vel een kostbare goudvis uit 
buurmans vijver. Een blik uit 
het treinraampje tijdens een 
reis van Amersfoort naar 

Zwolle leert dat eenden, ge
houden om economische re
denen, maar bitter weinig wa
ter zien en het vliegen nauwe
lijks beoefenen. 
Om de vraag: 'hoezo, water
vogels?' toch zo goed moge
lijk te beantwoorden hanteren 
we een verdeling ruwweg in 
kustgebieden {afbeelding 4) 
en binnenland. Onder binnen
land zouden worden gere

kend weidegebieden, drassi
ge gronden {afbeelding 5), 
vennen, plassen en meren. 

Kustgebieden 
De lange kustlijn van onze 
lage landen bij de zee maakt 
deel uit van één van de be
langrijkste vogelgebieden van 
de wereld. Door het koele kli
maat, een in de winter bijna 
altijd ijsvrije zee en door de 
gunstige geografische ligging 
biedt het Westeuropese wad
dengebied ruimte en voedsel 
aan miljoenen trekvogels en 
Standvogels. Het terrein is 
een ondiepe zeekust met ei

landen en zandbanken, waar 
tweemaal per etmaal door de 
vloed, dus met vaste regel
maat, vers voedsel uit zee 
wordt aangevoerd. De bete
kenis als rustplaats, als over
winteringsgebied en als 
broedgebied van deze rijke 
voedselgronden kan niet ge
noeg worden benadrukt. Een 
kolonie zeevogels heeft een 
paar ton voedsel per dag no
dig. Een vierkante kilometer 
droogvallend wad biedt door
lopend voedsel voor acht ä 
negenhonderd vogels. En 
dan gaat het niet alleen om 
vis, weekdieren, kreeftjes, 
krabben en schaal en 
schelpdieren, want aaseters 
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en strandjutters zoals meeu
wen eten op het strand (af
beelding 6) bijvoorbeeld ook 
de insecten die leven in aan
gespoeld zeewier en verrot 
hout. 

Kolonies 
Zilvermeeuwen {afbeelding 7) 
maken jarenlang deel uit van 
een grote groep of kolonie. 
Dit heeft als praktisch gevolg 
dat in de broedtijd alle geo
pende snavels worden voor
zien van voedsel  ongeacht 
of het om een eigen jong gaat 
of een buurkind. Adoptie is 
heel gewoon in zilvermeeuw
kolonies. De echtelieden le
ven paarsgewijs en in echte
lijke trouw. Hoewel ze tijdens 
de overwintering ieder huns 
weegs gaan, vinden ze elkaar 

feilloos terug bij het begin van 
het broedseizoen. 
De grote mantelmeeuw {af
beelding 8) prefereert een rot
sige omgeving om te broeden 
en trekt daarvoor naar Schot
land en Scandinavië. De for
se rover, die bijna zo groot is 
als een gans, is hier vooral 
talrijk in de wintermaanden. 
De kokmeeuw of kapmeeuw 
{afbeelding 9) is een van de 
bekendste watervogels, een
tje van alle jaargetijden, van 
alle markten thuis en niet spe
ciaal gebonden aan de kust. 
In de winter komen ze veel 
voor in de steden, broeden 
gebeurt in drassige gebieden, 
bij de grote rivieren, bij meer
tjes en plassen. In de natte 
weidegebieden maken ze in 
het voorjaar de weidevogels 

tijdens het broeden het leven 
zuur. In prachtkleed is de kop 
bruinzwart waarin het oog af
steekt door een smal wit 
randje er omheen. De medi
terrane soort heeft een diep
zwarte kap en is wat groter. 
Door de kap is de kokmeeuw 
te onderscheiden van andere 
meeuwen. 

Onderscheid 
Het maken van onderscheid 
bij vogels is wel eens lastig; 
leken neigen daarbij naar het 
toedichten van menselijke ei
genschappen aan de vogels. 
Van de zilvermeeuw wordt de 
oogopslag beschreven als 
agressief, terwijl de kleine 
zeemeeuw een goedige blik 
heeft. 
Het volgen van een zwerm 

meeuwen is een genot voor 
het oog. Kracht, veelzijdig
heid en snelheid bij het vlie
gen grenzen aan het onge
looflijke en zijn ook te genie
ten vanachter de ramen van 
een torenflat. 
Visdiefjes {afbeelding 10) of 
zeezwaluwen worden wel 
verward met meeuwen. Maar 
deze witte vogels, die in de 
zomer de rivieren bezoeken, 
hebben een staart in vvorm. 
Ze zijn veel eleganter dan de 
meeuwen en broeden niet al
leen in de kuststreken, maar 
ook in het binnenland, zowel 
in groepen als solitair. Het 
vrouwelijke visdiefje legt meei 
eieren tijdens de legpenode 
als het mannetje haar meer 
voedsel brengt. In pracht
kleed heeft het visdiefje een 
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zwarte punt aan de rode sna- visdiefje behoort tot de familie 
vel, zoals duidelijk te zien is van de sterns. 
op de afgebeelde zegel. Het Veel forser dan het visdiefje is 
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de grote stern {afbeelding 
11). Een kolonie sterns is een 
heel luidruchtig geheel. Het 
nest in de zandduinen maakt 
deze vogel door op zijn buik 
liggend een kuil te vormen en 
het zand met de poten ach
teruit te schoppen. 
Sterna albifrons is de kleinste 
van de sterns {afbeelding 12); 
hij heeft een gele snavel met 
een zwarte punt. Hij komt met 
zo algemeen in onze streken 
voor, maar is meer een door
trekker. Kenmerkend is het 
hoge, scherpe geluid dat hij 
voortbrengt. Sterna albifrons 
werd eertijds wel misbruikt, 
opgezet en wel, als versiering 
van dameshoeden. 
Nog zeldzamer is het storm-
vogeltje {afbeelding 13). Als 
het hier wordt gesignaleerd 
dan is het een dwaalgast, 
want het is een oceaanvogel. 
De donkergekleurde stormvo-
geltjes bewegen zich vlak bo
ven zee, zodat ze over het 
water lijken te lopen. Dat is de 
reden waarom ze St. Pieters-
vogels worden genoemd, 
naar de apostel Petrus die 
over het water wilde lopen. 

Gracieus en elegant 
Hoe ontoereikend is de taal 
voor het beschrijven van 
sommige vogels en wat is 
'kluut' toch een lompe bena
ming voor deze sierlijke vo
gel. Op de Nederlandse zegel 
uit 19 {afbeelding 14) is een 
mooi portret van de kluut te 
zien, waarop de zwartwitte te
kening en de opvallende sna
vel goed uitkomen. Die sna
vel, waarmee de vogel een 
maaiende beweging door 
zachte modder maakt, waarin 
weekdieren, wormen, kleine 
insecten of kreeftjes leven, 
fungeert als filter tijdens het 
voedselzoeken. 
Het legsel van de kluut wordt 

bebroed door man en vrouw 
samen. Als een indringer het 
nest nadert, gedraagt de kluut 
zich alsof hij wordt geplaagd 
door een zware kwetsuur. 
Met doorgezakte knieën - zo 
lijkt het - scharrelt hij zijde
lings weg bij het nest, de kop 
scheef omlaag, de vleugels 
over de grond slepend. 

Nestvlieders 
De jonge kluutjes zijn nest
vlieders. Ze komen als goed 
ontwikkelde jongen uit het ei, 
bedekt met veren en met hun 
oogjes open. Ze verlaten het 
nest al na enkele uren, of
schoon ze bij het zoeken van 
voedsel nog afhankelijk zijn 
van hun ouders. 
Nestvlieders zijn ook de jonge 
scholeksters; de verzorging 
geschiedt door beide ouders. 
De scholekster broedt niet 
voordat hij of zij vier jaar oud 
is. 

Geen familie, geen 
voorkeur 
In de dierenwereld zijn na
men wel eens verwarrend. 
Een zeeleeuw is geen leeuw, 
watervlooien zijn geen vlooi
en en al evenmin is de zee
wolf een wolf. Een scholek
ster is geen ekster, want hij 
behoort niet tot de kraaienfa-
milie, maar tot de waadvo-
gels. Wat zijn biotoop betreft 
is de scholekster {afbeelding 
15) een twijfelaar, die niet kan 
kiezen tussen de wei en het 
strand. Allebei worden ze 
aantrekkelijk gevonden. De 
Latijnse naam Haematopus 
ostralegus venwijst naar de 
felrode lange poten en naar 
het verorberen van oesters. 
Met die oesters valt het wel 
mee: scholeksters eten week-
en schaaldieren en ook wel 
kleine insecten. De vogel is 
op de Faeröer {afbeelding 16) 
een nationaal symbool van 
het zich verzetten tegen de 
Deense bureaucratie. 
Net als de scholekster heeft 
de wulp geen voorkeur voor 
kaal of voor begroeid terrein. 
In de hoogzomer bewonen de 
wulpen weiden en hooggele
gen gronden, wat eigenaardig 
lijkt voor een waadvogel, die 
immers voedsel zoekt op het 
natte strandgedeelte met een 
daarvoor passende snavel 
{afbeelding 77). Het is de 
grootste van de Europese 
steltlopers. De wulp is goed 
voor luide muzikale zang -
een soort jodelen - en voor 
een nogal opvallende balts .̂ 
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Regenwulpen {afbeelding 18) 
trekken in voor- en najaar 
over ons land - het zijn door
trekkers - en geven van hun 
aanwezigheid duidelijk blijk 
door een hoog fluiten. 

De regenwulp genoot de eer 
om in een boektitel - Maarten 
't Harts Een vlucht regenwul
pen - te figureren, een voor
beeld van symbolisch gebruik 
van een vogel in de literatuur. 
Vogels golden door de eeu
wen heen als symbool. Voor
al het gedrag van vogels bij 
de wisseling van de seizoe
nen boeide de mensen van 
oudsher. Mensen die leefden 
onder of in de omgeving van 
enorme trekroutes kenden 
het verband met weersom
standigheden {afbeelding 19). 
Ook Homerus was van trek
routes en rustplaatsen op de 
hoogte, want in het Tweede 
Boek van de ///as vergelijkt hij 
het verzamelen van de Grie
ken in de vlakte van Skaman-
der voor Troje met groepen 
trekvogels: kraanvogels, zwa
nen, ganzen {afbeelding 20). 
Ganzen, vliegend in een ka
rakteristieke v-vorm, be

schouwen Nederland als een 
belangrijk overwinteringsge
bied. Broeden doen ze tot bij 
de poolcirkel, wilde ganzen in 
vele soorten zijn hier door
trekker of wintergast. Over
vliegende ganzen kondigen 
sneeuwval aan, wordt ge
zegd. 
Al naar gelang de soort bren
gen ze de winter door langs 
de kust, bij riviermondingen, 
op kwelders of in weilanden. 
De wilde gans is een goede 
loopster, omdat ze haar voed
sel moet zoeken in graslan
den. Door de kleur van de po
ten is het net alsof ze op blote 
voeten loopt {afbeelding21). 

Tam 
De tamme gans {afbeelding 
22) is een geliefd huisdier en 
heeft altijd een speciale band 
gehad met de vrouw - en hier 
ven/vijzen we niet naar gebrek 
aan intelligentie. Penelope 
had al een kudde van twintig 
stuks. Ganzen vervulden een 
belangrijke functie in het oude 
Rome, waar ze het Capitool 
bewaakten. Op de Capitolijn-
se heuvel stond onder andere 
een tempel gewijd aan Juno 
Moneta ('zij die waarschuwt'), 
een van de vele titels waaron
der de Romeinse godin Juno 
werd vereerd. 
Ganzen leverden door de 
eeuwen heen schrijfgerei; wie 
de pen voerde schreef met 
een scherpgepunte veer {af
beelding 23). Ganzen spelen 
een rol in sprookjes, kinder
versjes {afbeelding 23) en 
verhalen {afbeelding 24). 

Binnenland: 
weidegebieden, 
drassige gronden 
Met vogels die van de ene 
biotoop naar de andere trek
ken, zoals scholekster, wulp 
en gans, zijn we inmiddels al 
overgestapt naar het andere 
woongebied in Nederland, het 
binnenland. 

Alarm brigade 
Wat zou de Nederlandse wei 
zijn zonder de kieviet? De 
PTT was ook die mening toe
gedaan en gaf in 1961 en 
1984 mooie zegels uit met 
deze zwartwitte vogel, die de 
personificatie is van het be
grip 'alarm'. De zegel van 
50+20 cent, hier getoond op 
een Cinderella van de pre
sentatie van de Zomerpostze-
gels 1984 (afbeelding 26) laat 
de vogel zien met twee jon
gen en op de achtergrond het 
verdrijven van een indringer. 
Kievieten leven en nestelen in 
groepen. Zodra er onraad 
wordt bespeurd, zoals een 
roofvogel die het heeft voor
zien op eieren of jonge vo
gels, wordt alarm geslagen. 
Maar er wordt ook alarm ge
slagen bij een passant die 
niets lelijks in de zin heeft. De 
jonge kievieten, die nestvlie-
ders zijn, leren van jongsaf 
zichzelf te behoeden voor ge
vaar en drukken zich plat te
gen de grond bij het ge
schreeuw van de ouderen. 
Wat een zenuwachtig be
staan leidt zo'n vogel! En dan 
te bedenken dat de mens 
daar jarenlang het nodige aan 
toevoegde in de periode dat 
het zoeken naar het eerste 
kievietsei nog officieel werd 
aangemoedigd. Je zou zeg
gen: zoveel drukte en span
ningen verkorten het leven, 
maar uit ringonderzoek blijkt 
dat de kieviet een leeftijd van 
zestien jaar kan bereiken. 

Grappige danser 
Bij groepen kievieten zijn ook 
de tureluurs {afbeelding 26) te 
vinden, die hun nest uitste
kend weten te verstoppen in 
de vegetatie (65-1-25 cent). 
Voor het verjagen van vijan
den kan de broedende ture
luur volledig rekenen op de 
kieviet-alarmbrigade. Met zijn 
fraaie rode poten maakt de 
vogel grappige danspassen 
bij de balts. Het aanhoudende 
getuuttuuttuut leidde tot het 
gezegde: 'ergens tureluurs 
van worden'. 

De l<onlng 
Dr. J.P. Thijsse noemde de 
grutto de koning van de wei
devogels (70-1-30 cent, afbeel

ding 27). De grutto behoort 
met de wulp tot de vogels met 
de langste snavel. Hij kan wel 
doorgaan voor een wulp, 
maar is veel kleiner en kleuri
ger {afbeelding 27). In de 
vlucht roept hij 'rieta', wat 
grappenmakers doet opmer
ken dat hij zijn meisje roept. 
Maaimachines zijn de groot
ste bedreiging voor jonge 
gruttogezinnen. Gedurende 
de trek zijn het echte hoog
vliegers; piloten zagen grut
to's tot op zes kilometer hoog
te! 

Silhouet 
Een vertrouwd silhouet bij slo
ten, vaarten, plassen is de 
blauwe reiger {afbeelding 28) 
met zijn karakteristieke scher
pe snavel. Bij voorkeur nestelt 
hij in hoog geboomte. De jon
gen, die bij de geboorte al 
goed in de veren zitten, blij
ven ongeveer twee maanden 
in het nest. In juli en augustus 
vertrekken de reigers naar 
zuidelijker streken, ofschoon 
een deel Standvogel is en een 
deel hier komt als ovenwinte-
raar uit Scandinavië. De pur
perreiger of rode reiger {af
beelding 29) leidt een meer 
verborgen leven in moerassig 
gebied, bij plassen met riet en 
biezen waar het nest wordt 
gebouwd. 

Jacht 
Reigers zijn altijd meedogen
loos vervolgd - zelfs nog tot 
in deze eeuw - door jagers 
die de prachtige veren ver
kochten ter venwerking in de 
mode. De reigerjacht met val 
ken was in de Middeleeuwen 
een geliefde sport van de 
adel. De jacht met valken is 
slechts één van de mogelijk
heden om vogels naar het le
ven te staan. Andere metho
den, van alle tijden en plaat
sen, maken gebruik van kooi
en, slagnetten {afbeelding 
30), lokvogels, lokfluitjes en 
bovenal: het geweer. Enkel 
en alleen het thema 'dreiging 
in het vogelleven' zou al fila-
telistisch uitgebeeld kunnen 
worden. Net als de jacht op 
reigers was de zwanenjacht 
in de Middeleeuwen voorbe
houden aan adellijke perso
nen. 

Schoonheid 
Vanwege zijn schoonheid 
werd de zwaan door de Grie
ken toegewijd aan Apollo, de 
Griekse god van het licht. De 
Romeinen verbonden de 
zwaan met de geneeskunde. 
Zwanenjonkvrouwen waren 
volgens Germaanse mythen 
goddelijke wezens, die zich ir 
een zwaan konden verande
ren. 
De kleine zwaan ontvlucht in 
de winter het noordoosten 
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/an Europa en is dan bij ons 
/vintergast Hoe kouder het 
<limaat des te meer veren 
<rijgt de vogel Bij onderzoek 
jan een zwaan in de maand 
november werden ruim vijfen-
wintigduizend veren geteld 
De elegante vogel siert onze 
Darken en singels Cygnus 
oior, de knobbelzwaan (af
beelding 37), is te herkennen 
aan de oranje snavel met een 
'warte knobbel aan de basis 
Zwanen zijn de grootste wa-
ervogels 

Binnenland: 
Urassige gebieden, 
meren, plassen, 
i/ennen 
De meeste aalscholvers {af-
oeelding 32) wonen in kolo-
iies rond het Markermeer, 
iet IJsselmeer, het Veerse 
\/leer en in de buurt van Pan
ierden Tijdens de broedtijd 
onderhouden ze een pendel
dienst tussen nest en voed-
elgebied Dat lijkt zo op het 

)og mets bijzonders Opmer
kelijk IS evenwel de grote af
tand die hierbij wordt afge-

egd - die kan oplopen tot vijf-
g kilometer De vogels wor
den daartoe gedwongen door 
roedselschaarste, ook blau-
Në reigers en lepelaars pen
delen om die reden 

Tempo 
\alscholvers duiken naar hun 
raedsel Ze jagen de vis 
iaarbij in zo'n hoog tempo op 
Jat deze met kan ontsnap-
)en Tempo bij het zoeken 
laar voedsel ontwikkelt ook 
Ie lepelaar {afbeelding 33) 
)m maar weer eens mense-
jke eigenschappen te gebrui-
:en ter vergelijking zo heb-
uchtig en gehaast als ze bij 
iet eten zijn, zo sloom en lus-
BIOOS IS hun gedrag in het al-
lemeen De lepelaar is een 
wijgzame vogel, die zich op-
loudt in gemengde broedko-
)nies met reigers en daarvan 
lemakkelijk te onderscheiden 
5 door de brede snavel in de 
orm van een lepel De lepe-
ïar IS in Nederland be-
chermd (afbeelding 34), de 
ogel broedt hier ook en dat 
5 uniek, want het woonge-
led van lepelaars beperkt 

zich in Europa tot de Donau-
delta, het gebied rond de 
Neusiedlersee (en het zuid
westen van Spanje) 

Kleurige kenmerken 
De meerkoet (afbeelding 35) 
IS een heel bekende bewoner 
van waterrijk gebied met net 
en biezen, waar het goed 
nestelen is Volwassen vo
gels zijn zwart met een witte 
bles boven de snavel Opvlie
gen uit het water gaat ge
paard met veel geraas en ge
spetter De massa's koeten in 
de winter zijn deels ovenwin-
teraars uit Oost-europa, 
deels vaste bewoners van het 
gebied 
Jonge meerkoeten uit het 
eerste legsel zijn bruinachtig 
met een wit frontje, die uit een 
later legsel zijn zwart met blo
zende rode gezichtjes, kleu
ren die na enkele weken ver
dwenen zijn Mocht een rover 
de jongen of de eieren nade
ren, dan vormen de meerkoe
ten een groep, al fladderend 
en water spetterend wordt de 
indnnger verjaagd 
Een nauwe ven/vant van de 
meerkoet is het waterhoentje 
(afbeelding 36), ook wel riet-
kip genaamd Met een fraaie 
rode bles op het voorhoofd 
maakt de vogel een parmanti
ge indruk, vooral als hij bij het 
voedsel zoeken kwiek voort
stapt Dat doet hij op terrein 
dat altijd in de nabijheid van 
water is gelegen De staart 
wipt op, ook bij het zwem
men, boven de hiel heeft het 
waterhoentje een rode band 
Waterhoentjes worden daar
om wel ndders van de kouse-
band genoemd 
In hoge zandige oevers van 
een beek of stroom broedt de 
Ijsvogel gewoonlijk als het 
water in de zomertijd laag 
staat De jongen zijn nestblij-
vers, naakt bij de geboorte 
De veren komen pas uit de 
schachten vlak voordat het 
jong uitvliegt (afbeelding 37) 
En wat voor veren zo kleung 
als die van een tropische vo
gel Stilletjes zit de ijsvogel op 
een tak te wachten op vis om 
dan als een kleunge flits naar 
zijn prooi te duiken, die ver
volgens even omhoog gewor
pen wordt teneinde op de 
juiste wijze de snavel te kun
nen passeren (afbeelding 38) 

Populaire vogels 
De snip (afbeelding 39) is in 

Nederland en België een 
doortrekker Het is een vogel 
van het laagveen, van vochti
ge weilanden en natte gebie
den die met in cultuur zijn ge
bracht Ofschoon in onze taal 
verbonden met het onprettige 
'snipverkouden' was zijn 
naam op ieders lippen toen 
op 15 december 1934 de 
Fokker F-18 'Snip' van Schip
hol naar West-lndie vertrok, 
met Hondong, Van Balkom, 
Van der Molen en Stolk als 
bemanning De populanteit 
van de snip nam nog aan
zienlijk toe toen de vogel 
dankzij een nieuw bankbiljet 
zijn entree maakte in Neer-
lands financiële wereld 
Ook de fuut (afbeelding 40) is 
populair Podiceps cristatus 
komt overal voor waar rietkra
gen groeien, dus met alleen in 
plassen en meertjes, maar 
ook in stadsvijvers en singels 
Het IS een pittige gestalte met 
pluimen aan de kop Twee 
steken er omhoog alsof het 
oren zijn, twee vormen bak
kebaarden De Australische 
zegel toont de broedende 
kleinste fuut of dodaars op 
het kunstig gevlochten bie-
zer\r\es\ (afbeelding 41) De 
geoorde fuut wil in ons land 
ook wel ovenwinteren en is te 
vinden in het deltagebied of 
de monding van een nvier Hij 
IS veel voorzichtiger dan zijn 
neven, de grote fuut en de 
dodaars, die meer de ge
neugten zoeken van het 
stadsleven 

De bekendste watervogel is 
de eend Nederland is altijd 
een land van en voor eenden 
geweest Toen Lodewijk Na
poleon op 1 juli 1810 ons land 
verliet, sprak hij Adieu ca-
naux, canards, canaille 
('vaanwel kanalen, eenden, 
gepeupel') In het waddenge
bied en het binnenland hui
zen talloze soorten wilde een
den, die hier ovenwinteren of 
doortrekken Als u op zee een 
grote zwartwitte eendvogel 
samen met een bruine ziet 
gaat het vrijwel altijd om ei-
dereenden Het zijn krabben-
en schelpdierenliefhebbers 
Het dons van de vogel heeft 
een heel hoge isolerende 
waarde en wordt dan ook ver
zameld voor dekbedden, 
slaapzakken en kleren voor 
gebruik in extreem koude ge
bieden De Waddenzee-zegel 
beeldt links de eidereend af 
en rechts de grote stern (af

beelding 42) 
De smient heeft een opvallen
de witte voorvleugel (afbeel
ding 43) Deze wintergast is 
in troepen grazend in het land 
te vinden en is plaatselijk heel 
talrijk, net als de bergeend, 
Tadorna tadorna Het is een 
gansachtige eend, die de 
grootste activiteit ontwikkelt 
bij opkomend en afgaand wa
ter, er wordt dan druk gefou-
rageerd In prachtkleed heeft 
het mannetje een rode knob
bel op de snavel (afbeelding 
44) 
Anas clypeata, de slobeend, 
heeft mooie gekleurde veren 
en een opvallend geel oog 
Op de zegel (afbeelding 45) 
staat Spatula clypeata, wat 
duidt op de snavel in de vorm 
van een spatel Het eende
kopje hangt daardoor wat 
voorover 
De kleinste van de eenden in 
ons land is de wintertaling Hij 
ovenwintert in West-Frankrijk 
en hij kan rechtop uit het wa
ter omhoog vliegen (afbeel
ding 46) Met zijn fraai ge
kleurde vleugels beweegt hij 
zich razendsnel voort, het is 
een fenomenale vlieger 
De stamvader van onze huis-
eend is de wilde eend (afbeel
ding 47), trekker en winter-
gast in heel groot aantal Een 
geliefd doelwit voor jagers op 
wilde eenden werd al in de 
oudheid gejaagd Bij de 
Egyptische hiëroglyfen verte
genwoordigt een vliegende 
eend het begnp 'vliegen' 

Alle eendjes zwemmen in tiet 
water 
Alle vogels vliegen 

Vogels in beweging zijn zo 
boeiend vanwege de span
ning die ze scheppen tussen 
de lijnen van hun vlucht en 
hun onvenwachte wendingen 
en dat alles in dne dimen
sies 
Vogels het is een eindeloos 
thema - ook in de filatelie 
J. Hamers 
J. Hamers-Velberg 

Noten: 
' biotoop onderdeel van het door 
organismen bewoonde deel van 
de aarde waarbinnen de levens
voorwaarden mm of meer gelijk 
zijn (bijvoorbeeld een bos, een 
weiland) 
2 balts voortplantingsgedrag bij 
dieren waarbij soortspecifieke en 
mm of meer stereotiepe bewegin
gen houdingen en geluiden wor
den vertoond 

CONTACTGROEP FRANKRIJK VERZAMELAARS (CFV) 
voor degene die (gevorderd of met) interesse voor 
Franse postzegels (ook Andorra, Monaco, algemene 
kol. uitgifte en voormalige OZ-gebieden) heeft: eigen 
blad (4x jaar), veiling, rondzendverkeer. 
Bijeenkomsten 4x jaar op zaterdag in Utrecht. Contr. ƒ 35,00. 
Secr.. S. Behmo, Postbus 97614, 2509 GA Den Haag, tel. 070-3242345. 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
1 o X per jaar vervaardigen wij lijsten v»aann we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschnjven 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 inlichitingen ontvangt u bij 
P 2 H ' S C H O M I N G ' , Postbus 299, 3770 AG Barneveld 

file:///alscholvers
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AKTUEEL: 
100 Bosnien 100,— 
150 Bosnien 150,— 

100 Kroatien 35,— 75 Serviën 35,— 
150 Kroatien 60,— 100 Serviën 70,— 

100 IVIontenegro 100,-
100 Ukraine 100,-

400 East Africa mei Tanz 
500 East Africa incl Tanz 
600 East Afnca inci Tanz 
700 East Africa incI Tanz 
800 East Afnca incI Tanz 
900 East Africa incI Tanz 

1000 East Afnca incI Tanz 
100 Egypte 
200 Egypte 
300 Egypte 
500 Egypte 

1000 Egypte 
1600 Egypte 
1700 Egypte 
1800 Egypte 
2000 Egypte 

25 Falkland Isl 
50 Falkland Isl 
75 Falkland Isl 

100 Falkland Isl 
150 Falkland Isl 
200 Falkland Isl 
300 Falkland Isl 
400 Falkland Isl 
430 Falkland Isl 
100 Fi|i 
150 Fi|i 
200 Fi|i 
250 Fi|i 
300 Fi|i 
400 Fi|i 
500 Fi|i 
75 Gambia 

100 Gambia 
200 Gambia 
300 Gambia 
400 Gambia 
200 Ghana 
300 Ghana 
400 Ghana 
500 Ghana 
600 Ghana 
100 Ghana/Gold coast 
150 Ghana/Gold coast 
200 Ghana/Gold coast 
250 Ghana/Gold coast 
300 Ghana/Gold coast 
400 Ghana/Gold coast 
500 Ghana/Gold coast 
600 Ghana/Gold coast 
700 Ghana/Gold coast 
25 Gold coast only 
50 Gold coast only 
75 Gold coast only 

100 Gibraltar 
150 Gibraltar 
200 Gibraltar 
250 Gibraltar 
300 Gibraltar 
400 Gibraltar 
lOOGilbert/Kinbati 
150 incI Tuvalu 
200 incI Tuvalu 
300 incI Tuvalu 
400 incI Tuvalu 
500 incI Tuvalu 

1000 incI Tuvalu 
1500 incI Tuvalu 
100 Grenada 
300 Grenada 
400 Grenada 
500 Grenada 
600 Grenada 
700 Grenada 

1000 Grenada 
100 Hong Kong 
200 Hong Kong 
300 Hong Kong 
400 Hong Kong 
500 Hong Kong 
600 Hong Kong 
100 India 
500 India 
600 India 
700 India 
800 India 

1000 India 
1200 India 
1400 India 
1500 India 
1600 India 
1700 India 
1800 India 
2000 India 

500 Indian staten 
1000 Indian staten 
1500 Indian staten 
2000 Indian staten 
2500 Indian staten 
3000 Indian staten 
4000 Indian staten 

1 0 0 -
1 3 0 -
1 9 0 -
275 — 
3 7 5 -
550 — 

1 0 0 0 -
5 60 

22 — 
35 — 
6 0 -

250 — 
1 4 0 0 -
3 0 0 0 -
4500 — 
6500 — 

14 — 
33 — 
66 — 

100 — 
225 — 
375 — 
700 — 

1000 — 
1750 — 

60 — 
120 — 
190 — 
3 7 5 -
520 — 
8 5 0 -

1 2 0 0 -
5 0 -
9 0 -

2 8 0 -
5 7 5 -
9 0 0 -
1 2 5 -
3 0 0 -
400 — 
6 0 0 -
8 5 0 -

2 0 -
4 0 -
75 — 

120 — 
1 7 5 -
2 9 0 -
5 7 5 -
8 7 5 -

1 2 0 0 -
1 0 -
3 5 -
65 — 
8 0 -

150 — 
2 2 5 -
3 2 5 -
450 — 
750 — 
6 0 -

100 — 
150 — 
2 7 5 -
550 — 
8 5 0 -

1 9 0 0 -
3000 — 

12 50 
5 0 -

1 0 0 -
140 — 
350 — 
550 — 

1400 — 
22 — 

176 — 
575 — 
7 0 0 -
900 — 

1400 — 
3 — 

S O -
S O -
75 — 

125 — 
320 — 
4 6 0 -
5 5 0 -
6 2 5 -
7 6 0 -

1 0 0 0 -
1500 — 
4 0 0 0 -

150 — 
3 7 5 -
575 — 

1000 — 
3000 — 
5 0 0 0 -
5 0 0 0 -

5000 Indian staten 
200 Iraq 
400 Iraq 
500 Iraq 

1000 Iraq 
1100 Iraq 
1200 Iraq 
100 Ireland 
200 Ireland 
300 Ireland 
400 Ireland 
500 Ireland 
600 Ireland 
700 Ireland 
100 Jamaica 
150 Jamaica 
200 Jamaica 
300 Jamaica 
400 Jamaica 
500 Jamaica 
600 Jamaica 

25 Kenbati only 
50 Kenbati only 

100 Ken Ug Tan 
200 Ken Ug Tan 
300 Ken Ug Tan 
400 Ken Ug Tan 
500 Ken Ug Tan 
700 Ken Ug Tan 
800 Ken Ug Tan 
900 Ken Ug Tan 

1000 Ken Ug Tan 
1200 Ken Ug Tan 
1500 Ken Ug Tan 
100 Kuwait 
300 Kuwait 
400 Kuwait 
500 Kuwait 
600 Kuwait 
700 Kuwait 
800 Kuwait 
900 Kuwait 

1000 Kuwait 
1200 Kuwait 

50 Lesotho 
100 Lesotho 
150 Lesotho 
200 Lesotho 
300 Lesotho 
400 Lesotho 
100 Malawi 
150 Malawi 
200 Malawi 
250 Malawi 
300 Malawi 
400 Malawi 
500 Malawi 
100 Malaysia 
200 Malaysia 
500 Malaysia 
800 Malaysia 

1000 Malaysia 
1200 Malaysia 
1500 Malaysia 
2000 Malaysia 
2200 Malaysia 
2500 Malaysia 

50 Johore 
50 Kedah 

100 Kedah 
50 Jind 
50 Kelantan 

100 Kelantan 
50 Malacca 
50 N Sembilan 
75 N Sembilan 
50 Penang 

100 Penang 
50 Pahang 

100 Pahang 
50 Perak 
75 Perak 

100 Perak 
25 Perils 
50 Perils 
50 Selangor 
75 Selangor 

100 Selangor 
50 Straits 
75 Straits 
25 Trengganu 
50 Trengganu 
25 B M A 

100 Maladiven 
150 Maladiven 
200 Maladiven 
250 Maladiven 
300 Maladiven 
400 Maladiven 
100 Malta 
200 Malta 

35000 — 
22 — 
6 5 -
9 0 -

5 3 0 -
9 0 0 -

1250 — 
9 -

5 0 -
185 — 
2 5 0 -
4 0 0 -
9 0 0 -

1 4 0 0 -
2 5 -
50 — 

1 0 0 -
3 0 0 -
7 0 0 -

1 0 0 0 -
1200 — 

25 — 
7 0 -

7 — 
16 — 
4 5 -
7 6 -
9 0 -

1 5 0 -
250 — 
4 5 0 -
7 0 0 -

2 0 0 0 -
3000 — 

37 50 
1 6 5 -
3 5 0 -
500 — 
8 5 0 -

1 0 0 0 -
1400 — 
2 0 0 0 -
3 0 0 0 -
7500 — 

2 0 -
6 5 -

120 — 
2 0 0 -
4 5 0 -
700 — 
3 0 -
6 0 -

100 — 
2 0 0 -
3 0 0 -
450 — 
675 — 

7 50 
11 — 
62 50 

1 5 0 -
4 0 0 -
6 0 0 -
8 7 5 -

1 5 0 0 -
3 0 0 0 -
4 7 5 0 -

1 5 -
2 0 -
8 0 -

1 0 0 -
5 0 -

150 — 
I 8 
6 0 -

1 0 0 -
4 0 -
7 0 -
4 0 -
7 5 -
1750 
6 0 -

1 0 0 -
20 — 
6 0 -
15 — 
4 0 -

1 2 0 -
15 — 

s o 
ls— 
60 — 
12 50 
1 0 -
2 5 -
40 — 

1 5 0 -
200 — 
3 5 0 -
15 — 
5 3 -

300 Malta 
400 Malta 
500 Malta 
600 Malta 
700 Malta 
800 Malta 
100 Mauritius 
150 Mauntius 
200 Mauntius 

300 Mauritius 
350 Mauntius 
500 Mauntius 
600 Mauntius 
50 Morocco A G 

160 — 
200 — 
400 — 
550 — 

1 0 0 0 -
1400 — 

30 — 
70 — 

150 — 
250 — 
3 5 0 -
500 — 
900 — 

1 6 0 0 -
2 5 -

75 Morocco A G 
100 Morocco AG 
25 Nabha 
50 Nabha 

100 Nabha 
50 Montserat 
75 Montserat 

100 Montserat 
200 Montserat 
250 Montserat 
300 Montserat 
350 Montserat 
420 Montserat 

50 Naunj 
75 Nauru 

100 Nauru 
150 Naunj 
200 Naunj 
250 Nauru 
300 Nauni 
200 Nepal 
300 Nepal 
350 Nepal 
400 Nepal 
500 Nepal 
600 Nepal 
50 New Foundland 
75 New Foundland 

100 New Foundland 
150 New Foundland 
200 New Foundland 
50 New Hebndes 

100 IncI Vanuatu 
125 IncI Vanuatu 
150 IncI Vanuatu 
200 IncI Vanuatu 
100 New Zealand incI Terr 
200 New Zealand incI Terr 
300 New Zealand incI Terr 
400 New Zealand incI Terr 
500 New Zealand incI Terr 
600 New Zealand incI Terr 
700 New Zealand incI Terr 
800 New Zealand incI Terr 

1000 New Zealand incI Terr 
1200 New Zealand incI Ten 
100 Nigeria 
200 Nigena 
250 Nigena 
300 Nigena 
400 Nigena 
500 Nigena 
700 Nigena 
100 Niue 
200 Niue 
300 Niue 
400 Niue 

50 NORFOLK ISL 
100 NORFOLK ISL 
150 NORFOLK ISL 
200 NORFOLK ISL 
250 NORFOLK ISL 
300 NORFOLK ISL 
400 NORFOLK ISL 

50 N Borneo incI Sabah 
75 N Borneo incI Sabah 

100 N Borneo incI Sabah 
150 N Borneo incI Sabah 
200 N Borneo incI Sabah 
366 N Bomeo incl Sabah 
75 Nyassaland/Malawi 

100 Nyassaland/Malawi 
150 Nyassaland/Malawi 
200 Nyassaland/Malawi 
250 Nyassaland/Malawi 
300 Nyassaland/Malawi 
400 Nyassaland/Malawi 
500 Nyassaland/Malawi 
100 PAKISTAN 
200 PAKISTAN 
300 PAKISTAN 
400 PAKISTAN 
500 PAKISTAN 
600 PAKISTAN 
700 PAKISTAN 
800 PAKISTAN 

9 0 -
6 0 -

1 5 0 -
3 2 5 -

2 0 -
5 0 -
8 0 -

2 0 0 -
3 0 0 -
450 — 
6 0 0 -
9 0 0 -
5 0 -

1 0 0 -
1 5 0 -
2 8 0 -
400 — 
800 — 

1050 — 
36 — 

100 — 
160 — 
250 — 
900 — 

1 6 0 0 -
3 0 -
8 0 -

2 0 0 -
4 0 0 -
8 0 0 -
4 0 -

1 2 0 -
1 7 5 -
3 0 0 -
8 0 0 -

4 50 
1 4 -
3 6 -
7 0 -
8 5 -

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

1600 — 
20 — 
90 — 

150 — 
220 — 
350 — 
600 — 

1250 — 
120 — 
300 — 
5 0 0 -
900 — 
3 0 -

1 0 0 -
2 2 5 -
3 7 5 -
5 5 0 -
700 — 

1 2 0 0 -
1 5 -
40 — 

1 0 0 -
2 0 0 -
400 — 

1 5 0 0 -
2 0 -
4 0 -

1 0 0 -
1 2 0 -
200 — 
3 0 0 -
4 5 0 -
675 — 

5 — 
15 — 
26 60 
70 — 

220 — 
250 — 
3 5 0 -
425 — 

900 PAKISTAN 
1000 PAKISTAN 

25 N Rodesia only 
50 N Rodesia only 
25 Papua N Guinee 

100 Papua N Guinee 
200 Papua N Guinee 
300 Papua N Guinee 
350 Papua N Guinee 
400 Papua N Guinee 
500 Papua N Guinee 
600 Papua N Guinee 
25 Penrhryn 
50 Penmryn 
25 Pitcarn 
50 Pitcam 

100 Pitcam 
200 Pitcam 
300 Pitcam 
50 Quatar 

100 Quatar 
200 Quatar 
300 Quatar 
400 Quatar 
500 Quatar 
600 Quatar 
100 Rhodesia incl 

Zim/Zam 
150 Rhodesia incl 

Zim/Zam 
200 Rhodesia incl 

Zim/Zam 
250 Rhodesia incl 

Zim/Zam 
300 Rhodesia incl 

Zim/Zam 
400 Rhodesia incl 

Zim/Zam 
500 Rhodesia incl 

Zim/Zam 
600 Rhodesia incl 

Zim/Zam 
1000 Rhodesia incl 

Zim/Zam 
25 St Helena 
50 St Helena 

100 St Helena 
150 St Helena 
200 St Helena 
lOOSTKitts/Nevis 
150STKitts/Nevis 
200 ST Kitts/Nevis 
250 ST Kitts/Nevis 
300 ST Kitts/Nevis 
400 ST Kitts/Nevis 
500 ST Kitts/Nevis 
600 ST Kitts/Nevis 
750 ST Kilts/Nevis 
920 ST Kitts/Nevis 
100 St Lucia 
150 St Lucia 
200 St Lucia 
250 St Lucia 
300 St Lucia 
350 St Lucia 
400 St Lucia 
500 St Lucia 
600 St Lucia 
700 St Lucia 

50 Samoa 
75 Samoa 

100 Samoa 
150 Samoa 
200 Samoa 
300 Samoa 
400 Samoa 
500 Samoa 
600 Samoa 
150 St Vincent 
200 St Vincent 
250 St Vincent 
300 St Vincent 
400 St Vincent 
500 St Vincent 

1000 St Vincent 
1500 St Vincent 

50 Sarawah 
75 Sarawak 

100 Sarawak 
150 Sarawak 

50 Seychelles incl Biot 
100 Seychelles incl Biot 
150 Seychelles incl Biot 
200 Seychelles incl Biot 
300 Seychelles incl Biot 
400 Seychelles incl Biot 
500 Seychelles incl Biot 
600 Seychelles met Biot 
700 Seychelles incl Biot 
75 Sierra Leone 

100 Sierra Leone 

750 — 
1 2 0 0 -

17 50 
5 0 -
3 -

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

1 4 0 0 -
2 0 -
5 0 -
2 0 -
5 0 -

2 0 0 -
6 0 0 -

1200 — 
15 — 
4 0 -

1 0 0 -
2 0 0 -
5 0 0 -
9 0 0 -

1 6 0 0 -

1 5 -

4 5 -

8 0 -

150 — 

2 2 5 -

3 8 0 -

5 0 0 -

7 0 0 -

1500 — 
1 6 -
5 0 -

1 2 0 -
2 2 5 -
4 0 0 -
45 — 
7 5 -

1 5 0 -
2 0 0 -
2 5 0 -
400 — 
6 0 0 -
8 5 0 -

1 3 5 0 -
2 2 0 0 -

5 0 -
1 0 0 -
1 7 5 -
2 5 0 -
3 5 0 -
4 5 0 -
700 — 

1 0 0 0 -
1 3 0 0 -
1 7 0 0 -

3 0 -
6 0 -
9 0 -

1 6 0 -
2 0 0 -
4 5 0 -
7 0 0 -

1100-
1 5 0 0 -

45 — 
1 0 0 -
1 6 0 -
2 0 0 -
3 0 0 -
4 5 0 -

1 2 0 0 -
2 2 0 0 -

17 50 
7 5 -

1 8 0 -
600 — 

33 — 
1 0 0 -
1 8 0 -
3 0 0 -
5 0 0 -
800— 

1 1 0 0 -
1500 — 
1 9 5 0 -

3 5 -
6 0 -

150 Sierra Leone 
200 Sierra Leone 
300 Sierra Leone 
400 Sierra Leone 
500 Sierra Leone 
550 Sierra Leone 
100 Singapure 
150 Singapure 
200 Singapure 
250 Singapure 
300 Singapure 
400 Singapure 
500 Singapure 
600 Singapure 
25 Somaliland 
75 Somaliland 

100 SOUTH Afnca 
200 SOUTH Afnca 
300 SOUTH Afnca 
400 SOUTH Afnca 
500 SOUTH Afnca 

1000 SOUTH Afnca 
1500 SOUTH Afnca 
100 SA Homelands 
200 S A Home lands 
250 S A Home lands 
300 S A Home lands 
25 Bophuthatswana 
50 Bophuthatswana 
25 Ciskei 
50 Ciskei 

lOOCiskei 
25 Transkei 
50 Transkei 
75 Transkei 
25 Venda 
50 Venda 
50 South Rodessia 
75 South Rodessia 

100 South Rodessia 
100 SW Afnca (Namibia) 
150 SW Africa (Namibia) 
200 SW Afnca (Namibia) 
250 SW Afnca (Namibia) 
300 SW Afnca (Namibia) 
400 SW Afnca (Namibia) 
500 SW Afnca (Namibia) 
600 SW Afnca (Namibia) 
100 Sudan 
150 Sudan 
200 Sudan 
300 Sudan 
400 Sudan 
500 Sudan 
50 Swaziland 

100 Swaziland 
150 Swaziland 
200 Swaziland 
250 Swaziland 
300 Swaziland 
350 Swaziland 
400 Swaziland 
450 Swaziland 
100 Tang/Tanzania 
150 Tang/Tanzania 
200 Tang/Tanzania 
250 Tang/Tanzania 
300 Tang/Tanzania 
400 Tang/Tanzania 
450 Tang/Tanzania 
25 Tokelau 
50 Tokelau 

100 Tokelau 
150 Tokelau 
25 Tonga 
50 Tonga 

100 Tonga 
200 Tonga 
400 Tonga 
500 Tonga 
50 Transvaal 
75 Transvaal 

100 Tnnidad/Tobago 
150 Tnnidad/Tobago 
200 Tnnidad/Tobago 
300 Tnnidad/Tobago 
400 Tnnidad/Tobago 
500 Tnnidad/Tobago 
600 Tnnidad/Tobago 
75 Tnstan 

lOOTnstan 
150 Tnstan 
200 Tnstan 
250 Tnstan 
300 Tnstan 
100 Turks ÄCaicos 
125 Turks SCaicos 
150 Turks & Caicos 
200 Turks & Caicos 
250 Turks & Caicos 
300 Turks & Caicos 

1 2 0 -
2 0 0 -
500 — 
9 0 0 -

1 5 0 0 -
1 9 5 0 -

2 5 -
6 0 -

1 0 0 -
1 6 0 -
310 — 
5 0 0 -
7 5 0 -

1 2 5 0 -
25 — 
75,— 
450 

l o 
s s -

110 — 
1 6 0 -
5 0 0 -

1200-
8 0 -

1 8 0 -
2 5 0 -
360 — 
20 — 
50 — 
20 — 
50 — 

1 3 0 -
2 0 -
45 — 

100 — 
2 5 -
60 — 
25 — 
55 — 
9 0 -
4 0 -
9 0 -

1 9 0 -
3 5 0 -
5 0 0 -
8 0 0 -

1 0 0 0 -
1400 — 

4 0 -
6 0 -

120 — 
2 5 0 -
9 0 0 -

2 4 0 0 -
2 0 -
7 5 -

1 3 5 -
220 — 
3 0 0 -
4 2 5 -
5 5 0 -
8 0 0 -

1 1 0 0 -
37 50 
6 0 -

100 — 
1 5 0 -
3 0 0 -
480 — 
600 — 
2 0 -
6 0 -

2 0 0 -
6 0 0 -
2 0 -
5 5 -

120 — 
3 4 0 -

1 2 6 0 -
1675 — 

12 50 
5 0 -
3 0 -

120 — 
2 2 0 -
4 0 0 -
720 — 

10OO-
1 5 0 0 -

7 5 -
150 — 
2 5 0 -
500 — 
7 2 5 -

1 2 0 0 -
5 0 -
85 — 

140 — 
220 — 
300 — 
450 — 

400 Turks & Caicos 
25 Tuvalu only 
50 Tuvalu only 

100 Tuvalu only 
200 Tuvalu only 
300 Tuvalu only 
400 Tuvalu only 
500 Tuvalu only 
600 Tuvalu only 
700 Tuvalu only 
800 Tuvalu only 
100 Uganda 
150 Uganda 
200 Uganda 
50 Virgin Isl 

100 Virgin Isl 
150 Virgin Isl 
300 Virgin Isl 
50 Zambia 

100 Zambia 
150 Zambia 
200 Zambia 
250 Zambia 
300 Zambia 
400 Zambia 

50 Zanzibar 
100 Zanzibar 
150 Zanzibar 
200 Zanzibar 
50 Zimbabwe 

100 Zimbabwe 
125 Zimbabwe 
150 Zimbabwe 
200 Zimbabwe 

FRANKRIJK EN KOLONIEN 

1200-
10 
25-
60-
160-
270 
400 
500 
700 
1000 
1460 
50 
170-
300 
25 
100 
300-
750 
20 
60-
120 
200 
300 
400 
500 
40 
70 
270 
450 
20 
80-
110 
150 
225 

5-
10-
18 
40 
100 
160 
215-
400 
675 
1200-
1800 
3000 

75 
15-
32 
65-
200-
300-
750 
1250 
2400 
3500 
6000 
8200-
13000-

40 
90 

165-
350-
60 

100 Frankrijk 
200 Frankrijk 
300 Frankrijk 
500 Frankrijk 
800 Frankrijk 

1000 Franknjk 
1200 Franknjk 
1500 Franknjk 
2000 Franknjk 
2200 Franknjk 
2500 Franknjk 
3000 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 

10000 Franse kol 
12000 Franse kol 
15000 Franse ko! 
17000 Franse kol 
20000 Franse kol 

25 Franse blokken kol 
50 Franse blokken kol 

100 Franse blokken kol 
200 Franse blokken kol 
100 Afnque equatonale 
50 Afnque occendentale 20 

lOOAIgenje 
200 Algenje 
300 Algenje 
400 Algenje 

50 Andorre 
100 Andorre 
150 Andonre 
75 Burkino faso 
50 Cambodge Khmere 

100 Cameroun 
200 Cameroun 
250 Cameroun 
300 Cameroun 
100 Central Afnka 
250 Central Afnka 
300 Central Afnka 
400 Central Afnka 
500 Central Afnka 
100 COMORES 
150 COMORES 
200 COMORES 
250 COMORES 
100 Congo Francais 
200 Congo Francais 
300 Congo Francais 
400 Congo Francais 
100 Cote ivoor 
200 Cote ivoor 
300 Cote ivoor 
50 Cote Somalis Afare 

100 Dahomey 
200 Dahomey 
250 Dahomey 

1 1 -
22-
60-

100-
25-
70-

230-
2 5 - • 
25-
20-
55 

110-
150-
20-
90-

135-
199-
300-
40-
70-
90-

125-
30 
70-

155 
250 
22-
65 

130-
20-
14-
50-
90 

BIJ AANKOOP BOVEN DE ƒ 100 — 5% KORTING 
Levering tegen rembours ƒ 14 — of vooruitbetaling ƒ 3 50 porto/verzendkosten Boven de ƒ 150 — geen portokosten 

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

gratis bij aangaan van een of meerdere abonnementen Vraag inlichtingen 
Prijswijzigingen voorbehouden 

POSTZEGELHANDEL 1. A, I. M. DE GRAAFF 
Roemer Visscherstraat 114, 3132 EV Vlaardingen - Telefoon (010)4340085 - Giro 1465772 
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Nieuwe 
postzegelboekjes 

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

Angola 
Paddestoelen 
Een stripje van vier postze
gels met afbeeldingen van 
Daddestoelen (300, 500, 600 
n 1000 Nkz) vormt de in-

loud van het derde Angolese 
Dostzegelboekje. Het boekje 
<ost 2400 Nkz en verscheen 
ind1993. 

(Vustralië 
Eeuwfeest reddingwezen 
Veiligheid in het water' vormt 
iet thema van de serie Aus-
ralische postzegels die op 20 
anuari verscheen. De uitgifte 
/alt samen met het honderd-
arig bestaan van het redding
wezen in Australië. De vier 
regels brengen belangrijke 
/eiligheidstips in beeld. Twee 
/an de vier zegels zijn ook 
/erkrijgbaar in boekjes met 
ien zelfklevende zegels, 
jeel-and-stick-booklets, zoals 
nen ze in Australië. De ze-
jels in het boekje kosten elk 
\5 cent, zodat de prijs van 
3en boekje op $ 4.50 komt. 

Thinking of You - Love 
Dp 3 februari verscheen op-
iieuw een aflevering van de 
eeks Australische wensze-
jels. Deze zegels werden in 
990 geïntroduceerd nadat 
iet publiek herhaaldelijk had 
erzocht om speciale zegels 
'oor verjaardagen, trouwda-
|en en andere bijzondere ge-
genheden uit te geven. 

Jeeldden de vorige wensze-
lels een soort wildboeketten 
if, nu sieren fraaie bloemen-
Dto's de zegels: rode roos, 
laprozen en rode tulp. 
)e twee laatste zegels zijn 
ok in een postzegelboekje 
erkrijgbaar. Het is uiteraard 
iet toevallig dat het boekje 

\ THlI^fllNG (^ f ' \DU 

et nieuwe Australische boekje met 
enszegels en een afbeelding van een 
)n de zegels (met rode tulpen) uit tiet 
3k)e 

Dór Valentijnsdag ver
heen. Ook dit boekje heeft 

en inhoud van tienmaal 
5 c. Tijdens de l\/lelboume 

Stamp & Coin Stiow (11 tot 
en met 13 februari) was het 
boekje verkrijgbaar met een 
gouden tentoonstellingsop-
druk. 

Canada 
Doe-liet-zeif wenszegels 
Weer wat nieuws! Canada 
gaf op 28 januari een postze
gelboekje uit met tien zelfkle
vende wenszegels van 43c. 
Bijzonder aan deze zegels is 
dat ze de vorm hebben van 
een horlogebandje met een 
witte cirkel in het midden. Het 
is de bedoeling dat de gebrui
ker uit het boekje een sticker-

Greeting ^'"%Urans 
Stamps 

waarden tellende serie 'Deen
se paleizen'. Eén van de vier, 
de zegel van 3.75 k., is ook 
verkrijgbaar in een postzegel
boekje van tien stuks. Op 
deze zegel staat het bewuste 
slot afgebeeld, dat in Kopen
hagen staat en beschouwd 
wordt als een meesterwerk 
van de rococo-architectuur. 
Het boekje heeft nummer 
S70. 

Nieuw soort boekje 
Op dezelfde datum verschijnt 
ook een boekje (formaat 7.1 
bij 17.7 cm) met twee minivel
letjes waarop de vier zegels 

t STAMPS TIMBRES 

De Canadese postdienst spreekt van een wereldpnmeur de afbeelding op de zegel 
mag de gebruiker zelf aanbrengen 

tje kiest en dat in de cirkel 
plakt. Het boekje bevat vijfen
dertig feestelijke stickers in 
zeven verschillende uitvoerin
gen: een hart (Valentijns
dag!), bruid en bruidegom, 
rammelaar (voor baby), ver
jaardagstaart, ballonnen, ro
zen en een pen. Deze wens
zegels vervangen de zelfkle
vende vlagzegels, die voor 
het eerst in 1989 verschenen. 
Voor de presentatie van deze 
nieuwe uitgifte had men een 
soortgelijk idee als in de Ver
enigde Staten (zie aldaar): 
die werd gehouden in de stad 
Love in Saskatchewan. 

Denemarken 
Deense paleizen 
Op 10 maart was het twee
honderd jaar geleden dat het 
Deense slot Amalienborg als 
koninklijke residentie in ge
bruik werd genomen. Dit jubi
leum zet de Deense post
dienst op 17 maart luister bij 
met de uitgifte van een vier 

in samenhang gedrukt zijn. 
Op de velletjes staan ook af
beeldingen van de koninklijke 
lijfwacht, het koninklijk jacht 
en het beeldmerk van de in 
oktober te houden tentoon
stelling Nordia 94. Op de om
slag van dit grootformaat 
boekje zijn afbeeldingen van 

de vier paleizen te zien en 
een toelichtende tekst. 
De Deense postdienst is van 
plan jaarlijks een dergelijk 
boekje uit te geven. Men be
taalt er niet meer voor dan de 
prijs van de acht zegels: 42 
kronen. Een deel van de op
brengst is bestemd voor het 
Deense Filatelistenverbond. 

Frankrijk 
Dag van de Postzegel 
De 'Marianne' van Dulac 
kreeg dit jaar een reprise, 
dankzij de Franse zegel die 
ter gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel verscheen. 
De emissiedatum was 14 
maart. Vermoedelijk gaat de 
emissie ook weer gepaard 
met een postzegelboekje. 

Tweeling-emissie 
Frankrijk en Zweden komen 
op 21 maart met een postze
gelboekje gewijd aan de cul
turele betrekkingen tussen de 
beide landen. De boekjes be
vatten twee gemeenschappe
lijke zegels, terwijl de vier an
dere zegels culturele aspec
ten van het andere land af
beelden. 

Gibraltar 
'Echte' boekjes 
Waren de automaten in Gi
braltar tot dusver gevuld met 
losse zegels in een kaftje (zo
genoemde sachets), sinds 
eind vorig jaar leveren ze 
échte postzegelboekjes. Er 
verschenen er twee: een van 
20 p. (viermaal 5 p., 'voorge
vel hoofdpostkantoor') en een 
van £ 1.20 (vijfmaal 24 p. 
'Garrison bibliotheek'). 

Groot-Brittannië 
Boekje met Greetings-zegels 

Het eerste Deense boekje met minivelletjes 
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Het thema van de in Enge
land erg populaire wensze
gels is ditmaal 'boodscliap
pen'. Het boekje met de 
wenszegels verscheen op 1 
februari. Op de zegels staan 
bekende roman en stripfigu
ren, uitgezocht door kinderen. 
Op elke zegel staat zo'n fi
guur (onder anderen Biggies, 
Rupert the Bear, Peter Rabbit 
en Paddington) afgebeeld. De 
figuren zijn vereeuwigd op 
een moment waarop ze een 
boodschap ontvangen of ver
zenden. 
Het boekje kost £ 2.50 (tien
maal 25 p.) en bevat behalve 
de zegels ook twintig stickers 
met allerlei afbeeldingen en 
boodschappen. 

Nieuwe Retailboekjes 
De bekende rode boekjes 
hebben er op 22 februari 
weer twee varianten bij ge

kregen. De eerste betreft een 
boekje met tien eersteklasze
gels plus een velletje waarop 
zich een bon bevindt voor 
wenskaarten. Ook de kaft van 
dit bij Walsall gedrukte boekje 
is gewijzigd. De prijs bedraagt 
£ 2.50. Het tweede bevat tien 
tweedeklaszegels en kost 
£ 1.90. Het is het eerste Wal
sallboekje met de nieuwe 
veiligheidskenmerken. 

De Israelische reeks met afbeeldingen van torren 

Israël 
Torren 
Op 8 februari jl. verscheen 

: m 
l ■d^P' 
•■ Be$t Wishesmt^^".^ 
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Het nieuwe boekje van NieuwZeeland bevat ook vier stickers met speciale groeten 

een serie van vier waarden 
met het thema 'torren'. De ze
gels kosten elk NIS 0.85. Ze 
zijn ook verkrijgbaar in een 
postzegelboekje, dat twee
maal de serie in samenhan
gende vorm bevat. 

NieuwZeeland 
Action Adventures 
Een bezoek aan NieuwZee
land is niet compleet zonder 
een avontuurlijke actie. Elas
tiekspringen (bungy jumping) 
forellenjacht in snelstromend 

Duitse Postdienst bliict terug 
op turbulent 1993 
Twee belangrijke veranderingen die in de afgelopen maan
den hun beslag kregen zorgen ervoor dat de Duitse Post
dienst kan terugzien op een veelbewogen jaar: de invoe
ring van nieuwe postcodenummers en een al even ingrij
pende tariefherziening. De heer F.S.J.G. Hermse uit Sittard 
zet de gevolgen voor u op een rijtje. 

Nieuwe 
Postleitzalilen 
Door de hereniging van Oost
en WestDuitsland werd de 
invoering van Postleitzahlen 
(afgekort PIz) met vijf cijfers 
noodzakelijk. Beide landen 
hadden namelijk een eigen 
systeem, waardoor er een 
groot aantal doublures voor
kwam. Zo hadden bijvoor
beeld zowel Dortmund als 
WittenbergLutherstadt Post
leitzahl 4600. 
Tot 1 juli 1993 wist men zich 
in Duitsland te behelpen met 
de toevoeging van de letter 
'W' voor de plaatsnamen in 
WestDuitsland en een 'O' 
voor plaatsen gelegen in de 
voormalige Duitse Democrati
sche Republiek. Wellicht is 
het stempel van de girodienst 
in Leipzig uniek, omdat daarin 
de letter 'O' voor het Postleit
zahl weró opgenomen (af
beelding 1). 
In plaats van de twee oude 
stelsels kwam op 1 juli 1993 
een nieuw systeem van 
26.400 nieuwe Postleitzahlen. 
Hoewel men met het Duitse 

w * 1 00* 
M DEUTSCHE 

BUNDESPD 

07002 

1 Het oude stempel Leipzig PGIROA 
droeg  wellictit als enige  een postco
denummer, voorafgegaan door de letter 
'O' 

systeem nog niet zover gaat 
als bij de Nederlandse alfanu
merieke postcode, werd het 
oude systeem tocli enigszins 
verfijnd. Zo kregen de acht
tienhonderd inwoners van 
Helgoland dertien Postleit
zahlen toebedeeld en werden 
aan vier gebouwen in de Da
chauerstrasse in München ei
gen Postleitzahlen, namelijk 
80334, 80335, 80336 en 
80992. Een beetje al te 
gründlich ging men te werk in 
Billmutshausen. Deze plaats 
in Thüringen werd twintig jaar 
geleden ontruimd en heeft 
sindsdien geen inwoners 
meer; er ligt alleen nog een 
kerkhof. Desondanks kreeg 
de plaats het Postleitzahl 

98663 toebedeeld, terwijl er 
niet eens een brievenbus is. 
Omdat in Duitsland in ieder 
stempel het Postleitzahlen is 
aangegeven, moesten op 1 
juli 1993 alle vernietigings
stempels worden vervangen. 
Dit was een gigantische ope
ratie, waarbij onder andere de 
firma Raab werd ingescha
keld, die ook de Nederlandse 
filatelieloketstempels vervaar
digde. Ook de kantoren in de 
Oostenrijkse Zollausschluss
gebiete (zie afbeelding 2) kre
gen nieuwe stempels voor het 
Sondertarif, zodat deze kan
toren nu een Oostenrijks 
stempel met vier cijfers en 
een Duits met vijf cijfers (af
beelding 3) bezitten. Het zal 
nog wel enige tijd duren voor

dat alle bedrijven en instellin
gen het Postleitzahl \n hun 
stempels en briefhoofden 
hebben vervangen. 

Hogere tarieven, 
minder 
dienstbetoon 
Op 1 april jl. kwam een ingrij
pende verandering tot stand 
in het tariefsysteem van de 
Postdienst. Tekenend voor di 
nieuwe bedrijfsvoering is dat 
niet meer wordt gesproken 
over Gebühr (porto) maar 
over Enfgfe/? ('vergoeding', af 
beelding 4). Net als in Neder 
land wil men het aantal ar

5 j ODR'biro&^6L ^ SI 53 f SVz/Vfv^yA,» 

3 Twee bnefkaarten uit Oostenrijkse enclaves in Duitsland, links Riezlern, rectits | 
Jungholz. 
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water, met een speedboot 
langs gevaarlijke rotspartijen 
varen, klauteren en heli-skiën 
staan hoog op de toeristische 
top-tien. 

Als aanvulling op een vijf 
waarden tellende serie 'ac
tieve vakanties' verscheen 
ook een postzegelboekje 
met daarin tien zegels van 
45 c. ('wildwatervaren'). Dit 
op 19 januari uitgekomen 
boekje bestaat in twee uit
keringen: een normale en 
de /iang-se//-variant voor we
derverkopers. 

Singapore 
Koralen en riffen 
Op 12 januari verscheen in 
Singapore acht waarden in de 
Dermanente reeks 'koralen en 
'iffen'. Tien zegels van 
20 cent zijn ook verkrijgbaar 
n een postzegelboekje. 

Omslag van het nieuwe postzegelboek
je uit Singapore 

Verenigde Staten 
Send a little love 
Op 27 januari jl. verschenen 
er in de Verenigde Staten drie 
nieuwe Loi/e-zegels. Twee 
van de zegels worden be
heerst door de romantiek die 
van Victoriaanse beelden zo
als duiven en rozen uitgaat. 
Wat meer eigentijds is de 
voorstelling op de derde ze
gel (een zon in de vorm van 
een hart). Deze laatste zegel 
is verkrijgbaar in velletjes van 

achttien zelfklevende zegels, 
waarmee het de eerste zelf
klevende /.oi/e-zegels zijn. 
Van de twee andere Love-ze-
gels verscheen er één (de ze
gel van 29 c.) in een normaal 
postzegelboekje, dat twintig 
van deze zegels bevat. 
Aardig bedacht tenslotte van 
de Amerikaanse postdienst 
was dat de zelfklevende ze
gels gepresenteerd werden in 
Loveland, Ohio en de beide 
andere bij de romantische Ni-
agara-watervallen in de staat 
New York. 

Zweden 
Tweeling-emissie 
Zoals al onder Frankrijk is ge
meld verschijnt er op 21 
maart een postzegelboekje 
dat aandacht besteedt aan de 
culturele betrekkingen tussen 
Zweden en Frankrijk. Ook het 
Zweedse boekje bevat de 

'gemeenschappelijke' zegels, 
tenwijl de andere zegels cultu
rele aspecten van Frankrijk 
afbeelden. 

Deidsplaatsen bij de Duitse 
^TT drastisch verminderen, 
n Hamburg zouden bijvoor-
3eeld 42 van de 157 postin-
ichtingen moeten sluiten. In 
de komende jaren zullen 
18.000 van de 685.000 ar-

Deidsplaatsen bij de Post-
://ensf komen te vervallen. 
Evenals in Nederland is de 
Duitse PTT al enige tijd opge
splitst in drie poten: de Post
dienst, Telekom en de Post-
'oank. Ook is men van plan 
iet gehele bedrijf te verzelf-
tandigen. Daavoor moet 
3chter eerst artikel 87 van de 

rondwet (Grundgesetz) wor
den gewijzigd. Hiervoor is 
3en tweederde meerderheid 
n het parlement nodig. De 
'raag is nu of deze meerder-
leid kan worden gehaald in 
en land waar Heinrich von 

Stephan in de vorige eeuw 
'aststelde dat de postdienst 
Joor de staat moest worden 
jedreven, hetgeen het einde 
)etekende van de particuliere 
irma Thurn en Taxis. 

.iniaal 
lanbevolen! 
iij de nieuwe Entgelte, die op 
april 1994 worden inge-

oerd, is het begrip 'drukwerk' 
omen te vervallen. Men kent 
u vier Basisprodukte: 
)e vroegere categorie Mas-
endrucksachen heet nu Info-
<ost 

gram blijft in Duitsland goed
koper. 
Inmiddels zijn ook de tele
foontarieven en de tarieven 
van de Postbank in de 
Bondsrepubliek aanmerkelijk 
verhoogd. Voor de giro-enve
loppen (ik durf het haast niet 
te vermelden om onze Post
bank niet op een idee te bren
gen) moet tegenwoordig port 
worden betaald! 
F.S.J.G. Hermse, Sittard 

2 Oostenrijkse postbeambten brengen verzegelde postzakken met post uit Oos
tenrijk, bestemd voor de Oostenrijkse enclave Kleinwalsertal naar een gereed
staande Oostenrijkse postauto Op de achtergrond een wagen van de Duitse Post
dienst, die de stukken van Lindau naar Oberstorf heeft gebracht Omdat Kleinwal-
sertal vanuit Oostenrijk alleen over Duits grondgebied te bereiken valt, is de tussen
komst van de Duitse PTT noodzakelijk Foto: Helmut Gundorf 

Het bezit van een goede lini
aal, respectievelijk schuifmaat 
is wel aan te bevelen! Voor 
de eenvoudige burger bete
kent dit alles dat het tarief 
voor een brief tot vijftig gram 
met dertig pfennig is ver
hoogd. Als men het oude for
maat wil aanhouden is de 
verhoging zelfs 1.30 m. Enige 
rekenkunst is verder vereist 
om vast te stellen of de leng
te/breedte verhouding wel 
tenminste 1,41 bedraagt. 
Veel firma's zijn er door de 
voorgeschreven formaten toe 
overgegaan hun brochures 
en tijdschriften in een ander 
formaat uit te geven. Andere 
brengen hun massadrukwerk 

over de grens om ze in Ne
derland of Luxemburg te pos
ten. 
Tot de weinige diensten die in 
Duitsland goedkoper zijn dan 
in Nederland behoort nog 
steeds de aangetekende brief 
tot twintig gram (1.- m. plus 
3.50 m. recht). Ook een aan
getekende brief tot vijftig 

Bronnen: 
Postleitzatilenverzeichnis; Abc-
Folge; Bundesministerium fur das 
Post- und Fernmeldewesen, 1986 
Wie gross, wie schwer, wie teuer?; 
Postdienst Deutsche Bundespost, 
1 april 1993 
Private Post, immer wirrer, lahmer, 
teuer, Hans Jürgen Nordhoff; 
artikel in Das Magazin fur Leute 
beim Bund; Heft 12, Jahrgang 8, 
1993 

Basisprodul(t Gewicht 
Standardbnef - 20 g 
Kompaktbrief - 50 g 
Großbrief -500 g 
Maxibrief -500 g 

Entgelt IVlaximale afmeting 
DM1.- 235x125x5 mm 
DM2.- 235x125x10 mm 
DM 3.- 353x250x20 mm 
DM 4.- 353x250x50 mm 

Enigen bezahlt 
beim Postami 
52525 Holnsberg 

JhlmoliJtnlnlgung frelfdtinl t.TB. 
5I3S »elFlimit 

Willi Kopell 
Selfkantstr. 10 
52538 Selfkanl-Heilder 

4, Envelop van de Heimatvereinigung Seifkant mel 'port betaald'-stempel, let op de 
nieuwe term Entgelt (m plaats van Gebuhi) 
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Combimail-klasse 2: doorhalingen van 
luchtpostaanduidingen (2) 
In het vorige nummer van 'Philatelie' beschreef de heer 
F.J. van Beveren uit Heeze de veertien klassen waarin de 
zogenoemde combimail kan worden onderverdeeld. Be
gonnen werd met het geven van voorbeelden van combi-
mail in klasse 2: doorhalingen van luchtpostaanduidingen. 
In het tweede deel van zijn artikel komen nog eens zestien 
voorbeelden voor het voetlicht. 

In de vorige aflevering van 
dit artikel werden de achter
gronden van de - vaak on
ooglijke - doorhalingen van 
luchtpostaanduidingen al uit
voerig toegelicht. Om het ge
heugen wat op te frissen nog 
even de belangrijkste punten 
uit het februarinummer. 
Het interessante gebied van 
de combimail in klasse 2 ligt 
voor een deel nog braak. In
structies van postadministra-
ties die aangeven hoe men te 
werk ging bij het doorhalen 
van luchtpostaanduidingen 
bestaan niet, althans ze zijn 
tot dusver met boven water 
gekomen. Het is wèl duidelijk 
dat deze doorhalingen in de 
categorie 'voor intern gebruik' 
vallen. Vermoedelijk werden 
ze aangebracht op de boven
ste brief van een zogenoem
de open dépêche (dépêches 
ä découvert, in het Engels 
Open Dispatch). Waarschijn
lijk speelde de hoeveelheid 
verzonden post daarbij een 
rol, evenals het feit of er al 
dan niet van een gesloten 
postzak sprake was. 
Zoals gezegd: het hoe en het 
waarom van de doorhalingen 
van luchtpostaanduidingen 
zijn beslist nog niet tot de bo

dem uitgediept. Dat is ook de 
reden van deze publikatie: 
immers, hoe meer bekend
heid aan het bestaan van 
deze doorhalingen wordt ge
geven, des te meer kans we 
hebben dat er aanvullende 
gegevens beschikbaar ko
men en dat de puntjes op de i 
kunnen worden gezet. 
Dit verklaart ook waarom de 
reproduktie van de stukken in 
kleur geschiedt; de herken
baarheid wordt daardoor 
sterk bevorderd. 
De doorhalingen komen -
het zij nog eens gezegd -
niet alleen voor op luchtpost
strookjes, maar bij afwezig
heid van dergelijke strookjes 
ook op luchtpoststempels, 
gedrukte Par/4v/on-aandui-
dingen en zelfs op de als 
frankering gebruikte lucht
postzegels. 

Ook in deze aflevering wordt 
van de afgebeelde stukken 
slechts die informatie vermeld 
die relevant is voor de behan
delde categorie: doorhalingen 
van postale aanduidingen. De 
stukken zijn verder - dit in ver
band met de beperkte ruimte 
- sterk verkleind afgebeeld. 
F.J. van Beveren, Heeze 
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Afbeelding 15-
10MY-39 Haifa-Marquette (Verenigde Staten). Hoewel op dit stuk duide
lijk werd vermeld dat luchtpostvervoer per KLM werd gewenst, werd het 
luchtpoststrookje By KLM Air Mail éoor London/F.S. doorgehaald; hieruit 
blijkt dat het luchtpostvervoer door Imperial Airways werd verricht 

^. r. a. 
Afbeelding 13. 
AUG26 1929 Croydon/Surrey-New York. Bestemd voor een speciale 
aanbrengvlucht werd deze bnef al in Londen per scheepspost afgevoerd 
omdat er geen luchtrecht was betaald Het gedrukte Via Air Mail en de 
geschreven route-aanduiding Croydon/to Ga/w/ay zijn doorgehaald 

OPENING OF THE REGULAR 
AIR MAIL SERVICE BY 
IMPERIAL AIRWAYS AND 
INDIANTRANS CONTINENTAL 
AIRWAYS BETWEEN LONDON 

AND SINGAPORE ÊMm 
Afbeelding 14-
31.12.33 Bangkok GPO-Athene. Eerste-vlucht poststuk van Imperial Air
ways Het stui< was bedoeld voor het aangegeven traject {Bangkok-Atfie 
ne), maar werd meegevoerd tot Londen. Daar werd de fout ontdekt en 
haalde men zowel het gedrukte luchtpoststrookje By Air Mail - Par Avior 
als het met de schrijfmachine aangegeven traject door 

^u 
Afbeelding 16: 
9AP40 Hongkong/Victorla-Vlissingen. Het met de hand geschreven By 
Air Mail is met een slecht functionerend rolstempel van Londen 9 doorgt 
haald B O.A C luchtpostvervoer via Singapore. Het blauwe luchtpost
strookje en het paarse luchtpoststempel ontsprongen de dans' 
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'\fbeelding 17: 
?3N01939 Singapore/FElndhoven met doorhaling van de gedrukte aan
duiding By Air Mail  Par Avion, die de met de hand geschreven vermel
ding Imperial Airways bevestigt. Ook hier is de doorhaling (rolstempel) 
rg lelijk 
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\fbeelding 19: 
8 JUL. 45 UpingtonSneek. Het gebruikte vierrolsstempel zorgt ervoor 
lat deze perfecte brief met enkelfrankering (2/6 sh.) een totaal ontred
lerde indruk maakt. Het rolstempel werd gehanteerd om de aanduiding 

^ar Avion  By Air Mail  Per Lugpos door te halen 

AIR LETTE LUGBRIEE 
\ 

If MWtliiiig il «KII»<4, tlih tj 
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Afbeelding 18: 
24.IX.45 Johannesburg/93Leiden. Een zesrolsstempel werd gebruikt 
voor het doorhalen van de gedrukte aanduiding Air Letter  Lugbrief. Het 
uiterlijk van de brieven wordt er niet fraaier op... 

De afbeeldingen 13 lot en met 19 zijn doorhalingen die door LONDON/F.S. (F.S. 
= Foreign Section) werden aangebracht 
De afbeeldingen 21 tot en met 28 zijn doorhalingen die door PARISMARSEILLE 
werden aangebracht 

Afbeelding 20: 
7.11.45 TeheranHot Springs. De Iraanse luchtpostfrankering is doorge
haald op deze door de AngloRussische censor behandelde brief. Er zijn 
van het in zwart geplaatste rubberen doorhalingsstempel geen gegevens 
beschikbaar 

H O S P I T A L "SAN R A M O N 
T A C N A 

SeÄoraa 

i:. 3(2U3aEri i.^. 

Caeier Postal ::" 560 t r a a o l t . 
 VJIZX

fbeelding 21: 
MAR. 31 Tacna (Peru)Bern, per Compagnie General Aéropostale/ 

viso (T.A.traject) gevlogen brief met kruisdoorhaling van de geschre
ïn aanduiding Serviele aéreo. Eerste type van het Marse///e/Garestem
3l, 19301931 
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Afbeelding 22: 
5.5.34 BangkokEindhoven. De postbeambte gaf er de voorkeur aan om 
zijn doorhalingsstempel te plaatsen op de gedrukte aanduiding Air Mail, 
in plaats van op het rechtsonder geplakte luchtpoststrookje. Postvervoer 
door Air France. Marseille/Gare, 19341936 

file:///fbeelding
http://24.IX.45
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Afbeelding 23 
20MARS 33 Zinder (Niger)Schupfen (Zwitserland) Poststuk met door
gehaalde Par/Awonaanduiding uit de periode 19321934 (Marseil
le/Gare) Deze bnef werd met een militaire vlucht vervoerd 
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Afbeelding 25 
10JUL 37 Las PalmasDen Haag met een doorhalingsstempel van het 
typeParijs,geplaatst op het kaststempel linksonder (Correo Aereo/Par 
Avion) hetgeen wijst op Spaans/Frans luchtpostvervoer via Madrid dus 
met per Deutsche Lufthansa 

PHICIPS PERUANA 
APARTAD<ytëiVJ I Wm 

Afbeelding 27 
10 OCT 39 LimaEindhoven met een nieuw type doorhalingsstempel van 
Parijs waarmee de gedrukte Par Avion aanduiding (onder aanteken
strookje) en de luchtpostzegel van 70 cent werden doorgehaald Op de 
achterzijde van dit couvert is een luchtpostzegel van 2 S geplakt Ver
voerd per Air France 

tAWFIK S. YONAN 
BAGHDAD 

( I R A Q ) 

TO, 
Messrs, 

Pi.i_.ll'fc> I J U J t ' ^ i"^ j  . t a , , 

"o" Department, 

Lmdl oven 

Afbeelding 24 
24MAR 37 BaghdadEindhoven met een doorhalingsstempel van Mars
eille geplaatst op het luchtpoststrookje By Air IVIail van Imperial Airways 
Het vervoer per Imperial Airways viorót door het aankomststempel Eind
hoven 30 III bevestigd Dit is de meest gebruikte stempelafdruk, penode 
19361941 

A ER Ol 

BY AIR MA ' 
PAR AVIOIS 

^^Êmm^ 
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N.?e Hoorfl j juropeesohe E r t a  è P y i i s t My., 

S a r p h a t i s t T '  a t , 55 , 

A M 3 T L R D A 1 . . . 

H O L L A MT3 a PAR A V l r t N 

Afbeelding 26 
11 III 38 Monrovia Amsterdam met dezelfde doorhaling als op afbeelding 
25 te zien is Het stempel is tweemaal geplaatst op de aanduidingen By 
Air Mail  Par Avion De envelop is van de luchtvaartmaatschappij Aero 
maritime het stuk werd ook door deze maatschappij vervoerd Op de ach 
terzijde van dit stuk zijn luchtpostzegels ter waarde van 56 cent geplakt 

Pc«? . / IÄO 

• « o n ? i ™ s 

t r i 

. Sehv/olz 

r n . Dr. Heidi Muaèler , 

" Sebwelzarbaus" 

D t t T O S  P l a t T : . 
CJraubuoadon 

Afbeelding 28 
23 MAR 40 BahiaDavos met een Parijs doorhalingsstempel op het ge
drukte luchtpoststrookje Por Aviao Als afbeelding 27 maar doorhalings
stempel zonder kastje Vervoerd per Air France 

(slot volgt) 



Zeestraat 82, 
s-Gravenhage 

Philatelie nnaart 1994 / 227 

ptt museum 

3) Het nieuwe 
Handboek 
Postwaarden en 
net PTT Museum 
fee\ filatelisten die zich in hun 
'erzamelgebied willen verdie-
jen, weten niet waar ze voor 
lun informatie het eerst moe-
en zoeken. Wanneer het 
Handboek Postwaarden com-
)leet is verschenen, beschikt 
ins vakgebied over een mooi 
laslagwerk waarmee het 
|oed starten is. Het kan na-
uurlijk ook zijn dat u bij het 
ien van de kleurenfolder 
rardt ontmoedigd en denkt 
lat alles nu onderzocht en be-
chreven is en dat uw inspan
ingen niet meer van belang 
ijn. Niets is minderwaar, 
i'ant daarvoor bestrijkt de fila-
3lie een te breed terrein, 
iet Handboek verenigt twee 
specten in zich. Enerzijds is 
et een samenvatting van 
etgeen bekend is over de 
Jederlandse postwaarden, 
angevuld met eigen nieuw 
nderzoek. Het is een weten-
chappelijk boek, in die zin 
at de publikatie ons kennis 
1 een geordende vorm aan-
5ikt en dat het nieuwe infor-
latie biedt. Anderzijds is het 
1 zekere zin een leidraad, die 
oed als startpunt kan dienen 
oor degene die een bepaal-
e emissie nader wil uitzoe
en. Goede verwijzingen naar 
e vindplaatsen van de infor-
latie mag u er dan ook in 
Bnwachten. 
at het eerste deel wordt 
angeboden aan de minister 

van Verkeer en Waterstaat 
onderstreept het belang van 
deze publikatie, waaraan 
door gerenommeerde filatelis
ten en (kunst)historici wordt 
meegewerkt. Postzegels en 
postwaardestukken zijn im
mers vervaardigd om de wet
ten en regelingen, die op pos
taal gebied gelden, te kunnen 
uitvoeren. Deze waardepa
pieren vervullen daarmee een 
rol in de economische ge
schiedenis in het algemeen 
en in het berichtenverkeer in 
het bijzonder. Het feit dat het 
handboek wordt gepresen
teerd in het PTT Museum be
nadrukt de wetenschappelijke 
taak van deze instelling. 
Het ligt in onze doelstelling 
opgesloten om de kennis van 
en de belangstelling voor de 
geschiedenis van het berich
tenverkeer te bevorderen. 
Onze activiteiten zijn daarop 
gericht en wij plaatsen deze 
vervolgens zoveel mogelijk in 
een bredere sociale, econo
mische en politieke context. 
Daarnaast zijn bij postwaar
den ook nog eens de vormge
ving, het drukproces en de ty
pische filatelistische aspecten 
van belang. Met dit alles in 
het achterhoofd leveren wij 
dan ook graag een grote bij
drage aan het Handboek. 
Ik hoop dat de publikatie u zal 
inspireren tot verder onder
zoek op het gebied van uw 
verzameling. U komt dan van
zelf in Den Haag terecht. In 
onze bibliotheek met (volgend 
jaar een nieuwe) studiezaal 
zijn talloze publikaties in te 
zien. Voor de collecties post
zegels en postwaardestukken 
bij de afdeling Postwaarden 
geldt hetzelfde. Ook de ar-

In de lucht... uit de lucht 
De succesvolle expositie De juffrouw van de telefoon is afgelopen en 
momenteel wordt er al weer druk gebouwd aan de volgende wissel-
tentoonstelling. Vanaf 1 apnl wordt aan de hand van de geschiedenis 
van de radiocontroledienst van 1927 tot heden het - steeds wisselen
de - takenpakket van deze afdeling behandeld in de tentoonstelling In 
de lucfit... uit de lucht. Speciale aandacht wordt gegeven aan de 
etherbewaking en de opsporing van illegale zenders voor en na de 
Tweede Wereldoorlog 

Een ambtenaar van de Radio Controle Dienst in Scheveningen op zoek naar de 
oorzaak van een stonng van de radiouitzendingen (1939) 

chiefstukken in de PTT-ar-
chieven bij de afdeling Bidata 
en het Algemeen Rijksarchief 
bieden voorlopig nog vol
doende stof voor onderzoek 
en publikaties. 
Charles Boissevain 

Charles Boissevain is conservator 
Filatelistische Verzamelingen bij het 
Nederlands PTT Museum in Den Haag 

DE POSTHOORN 
Grat is p r i j s k a t a l o g u s v a n Belgische z e g e l s . 

(Vankoop v a n f r a n k e e r g e l d i g e zege ls Be lg ië . 

3UMOLLIN Jacky WEZELLAAN 16, 8 4 0 0 OOSTENDE |Belgie| Tel + Fax 0 9 32 5 9 / 2 6 7 6 1 0 

POSTZEGBJMNDB. - VBUNGHUIS„DE VOORSTRAAT 
za 2apr 13 00-17 00 za 16apr 1300-17 00 

za 23apr 13 00-17 00 

Postzegel- en 
Telefoonk beurs 

dl 5apr 09 00-20 00 Kiikdag 
woOapr 09 00-18 50 Kijkdag 
woOapr 19 00 Aanvang der Veiling 
do 7apr 10 00-16 30 Na-veiling 
vr 8apr 17 00 sluiting schriftelijke 

muntenveiling 
Inlichtingen voor tafeireservering of veilingcatalogus 
038-211045 Voorstraat 23 8011 MK Zwolle 

Postzegel- en 
Telefoonk beurs 
Postzegel- en 
Telefoonk beurs 
Alg Verzamelbeurs wo27apr 18 30-22 00 

Tevens Kijkavond v d veiling van 4 mei 
Aanvang 19 00 uur 
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Automaat
Stroken 

Samenstelling: 
P. Houdewind 
Postbus 609 
2270 AP Zoetermeer 

Herfst en winter van het jaar 
1993 brachten ons weer vele 
Frama en Klüssendorfaulo
maatstroken. Ook de tarief
verhoging bij PTT Post bracht 
enkele veranderingen teweeg 
voor de diverse Nederlandse 
K/üssendorfstrokenautoma
ten. 

Aland 
De PTT van Aland kondigt in 
het emissieprogramma voor 
1994 aan dat in de herfst het 
papier voor de automaatstro
ken vervangen zal worden 
door 'gewoon postzegelpa
pier'. Er zullen geen eerste
dagenveloppen en stroken 
met eerstedagstempeling aan
geboden worden. Aland pro
duceert uitsluitend eerstedag
enveloppen als het motief of 
het cliché worden gewijzigd. 

Australië 
Na de proef met de Tritech
machine In het National Phila
telic Centre te Melbourne, 
waarbij automaatstroken met 
de code NPC1 werden uitge
geven, werden tijdens de PO
AALconferentie (voor post
kantoorhouders) in het parle
mentsgebouw in Canberra 
stroken met de code ACT93 
uitgegeven. 

7nfechstrook met de code ACT93 

In de loop van november 
1993 werd in Sydney een Tri
techmachine met code RX1 
geplaatst bij de Royal Ex
change Shop. 

mk 
l̂̂ g 

jf^^f^' 

4.5c 

3^^'. 
IR ^ 
^ è ^ '■^■■^ 
■^' 1^ 1 

RXI 

rn/echstrook met de code RX1 

Op 20 december 1993 ver
strekte de rr/tec/7machine in 
het parlementsgebouw te 
Canberra stroken voorzien 
vandecodeCPH1. 

Speciale Framauitgiften 
Na de speciale QLD 93
emissie ter gelegenheid van 
de Queensland Stamp Show 
in Brisbane op 12 juni 1993 
zijn nog twee andere speciale 
Framauitgiften verschenen: 
Bij de StampShow'm Fre
mantle verscheen op 22 sep
tember 1993 de Wapex 93
automaatstrook in de waarde 
00.50 c. en ter gelegenheid 
van de Queensland Stamp 
and Coin Show in Brisbane 
(tentoonstellingsthema: 'dino
sauriërs') kwam een Dino 93
met een waarde van 00.45 c. 
uit. 

ken. De filatelistische dienst 
levert ze niet meer! 

Wapexstroken van 00 50 (ongebruikt 
en met gelegenheidsstempel) 

SiL^ 
^ ^ 

^ 
1 ^ ^ 

■»^biiiiii %>!# 'JÊ f.È 

1̂ ^̂  
^ ^ T^H 

D/nostroken van 00 45 (ongebruikt en 
met dinostempel) 

België 
Op 1 januari 1994 zijn in Bel
gië de automaatstroken in het 
typeK/üssendo/fteruggetrok

Proefdrukken van de Braziliaanse Klus
sendorfstrook 

Brazilië 
Van de Braziliaanse Klüssen
dorfautomaatstroken be
staan proefdrukken, waarbij 
op de Brasiliana 53voord ruk 
de aanduiding Correios ont

presentatie van de firma Klus 
sendorf, waarop een speci
men van een nog niet ver
schenen Canadese auto
maatstrook te zien was. 

Costa Rica 
Bij de firma Enschedé zijn 
twee miljoen voordrukken 
vervaardigd voor de auto
maatstroken van Costa Rica 
Daar kunnen ze dus voorlopic 
meevoert... 
De vier Klüssendorfautoma 
ten van type 631 zijn op de 
volgende lokaties in San Jose 
geplaatst: 
 Gran Hotel 
 hal hoofdpostkantoor 
 Banco Credito Agricola 
 Hotel Soda Palace 

Duitsland 
Bij de ingebruikneming van 
de eerste A/ag/erstrokenauto 
maten met naalddrukker type 
N104 in Erlangen werden 
speciale gelegenheidskaarter 
uitgedeeld. Verzamelaars die 
van de automaat gebruik wil

Einführung der Münzwertzeichendrucker mil 
Restwertausgabe (MVVD2), Fabrikat NagJcr Modell N 104 

Duitse herinneringskaart met Wag/erstrook 

breekt. Bovendien is de waar den maken moesten die dag 
deaanduiding viercijferig in gemiddeld drie uur(l) in de rij 
plaats van zescijferig. staan. 

Canada 
Op de jubileumbijeenkomst 
van Postaumaat toonde de 
heer G.J. Swart een ingelijste 

D E U T S C H E B t N D t ^ P O ^ r 

Spec/menstrook Canada 

Versneden automaatstrook van tiet 
typeA/ag/er 

Finland 
De Finse strokenautomaat 
PA100 werd zoals gepland 
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)p 16 november 1993 in ge-
)ruik genomen bij het post
kantoor Helsinki-25. Op de 
;erste dag werden in totaal 
'09 kwitanties uitgegeven. 
De introductie van de negen 
indere automaten moest 
vorden uitgesteld; oorzaak: 
ie late levering van het mate-
iaal. De automaten werden 
lan de hand van het volgen
ie schema in gebruik gene
nen: 
1-1-1994 Helsinki-10 P.R. 
3-1-1994 Tampere-10 
8-1-1994 Mikkeli-10 
9-1-1994 Oulu-10 
!0-1-1994Kuopio-10 
!1-1-1994Salo-10 
B-2-1994 Hämeenlinna-10 
0-2-1994 Porvoo-10 
1-2-1994Jyväskylä-10 

Expres 

Sano se kirf««ss5. 
Kirie avataan aina. 

KUITTI 
OOaSO HELSINKI 03.12.1993 
POSTIKftKSUjn 

inse automaatstrook met tekst en kwi-
intie in de Finse taal 

ySaofMfit^^Mm 

0 0 3 0 2 t l 
16:28 

IIK «27 ,30 

»c27,30 
S ä g d e * m e d etf b r e v . 
S r e v e t ö p p n a i o l l H d . 

KUITTO 
B02S0 HFORS 
03 .12 .1993 
POSTflUGIFTER m 

0030105 
14:32 

•27 .30 

nse automaatstrook met tekst en kwi-
ntie in de Zweedse taal 

rankrijk 
e tarieven voor de LISA-au-
maatstroken zijn gewijzigd: 

oort 
lanco 
ïttre 
-1 
2 

Oud 
2.50 
4.20 
11.00 
14.00 

Nieuw 
2.80 
4.40 
13.00 
17.00 

raël 
p 2 november 1993 ver-
;heen in Israël de tweede 
)eciale Klüssendorf-strook, 
ïwijd aan Kerstmis en 
euwjaar. Het gaat om een 
rook met een gezicht op 
3thlehem. De filatelistische 
enst verstrekte automaat-
oken zonder automaat
immer van het type **.85. 

De Kyüssendorf-automaten in 
Bethlehem en Tel Aviv met 
automaatnummer 023 had
den het type *0.85. 
De serie omvatte de waarden 
0.85, 1.30, 1.60 en de aange
tekende tarieven 3.85, 4.30, 
4.60 

De twee typen van de kerst- en nieuw-
jaarsstrook van Israel (1993), let op de 
voorloop-astensken 

De vertegenwoordiger van de 
Israëlische PTT deelde mij 
mee dat er ook in november 
1994 weer een kerst- en 
nieuwjaarstrook zal verschij
nen. 

Macao 
Op de eerste dag van hun in
gebruikneming - 1 9 oktober 
1993 - waren twee Klüssen-
c/o/f-machines van het type-
847 in Macao in bedrijf. De fi
latelistische dienst levert vier 
waarden - 1.0,1.5, 3.5 en 
4.5 P. uit. 

V 

rrnrn 
rxT ' 1-

\ 

MACAU 
1 

3.5 
TifTifTir 
cnnnqn MACAÜ 

Automaatstroken van Macao in de 
waarden 1 O en 3 5 P 

Als in de komende maanden 
de aangekondigde vijftien 
/</üssenc/orf-automaten ge
plaatst worden zijn vijftien ver
schillende waarden mogelijk. 

Nederland 
Lezer Jan Boon uit Zwolle 
ontving als verrassing van 
PTT-Filatelie twee bijzondere 
automaatstroken. Eén strook 
vertoont een dubbele waarde

aanduiding, de andere strook 
draagt geen waarde. 

Nederlandse automaatstrook met dub-
beldruk, de 'tweede waarde' is nog net 
zichtbaar tussen het woord 'Nederland' 

Na de tariefwijziging van 1 ja
nuari 1994 werden vanaf eind 
januari de Nederlandse Klüs-
sendorf-automaten voorzien 
van nieuwe knopwaarden. 
De grote Klüssendorf-auto-
maten type-631 verstrekken 
nu de waarden 140, 210 en 
280 c; de waarden 100, 130, 
150, 180, 190, 270, 550 en 
700 c. zijn verdwenen. Verza
melaars kunnen deze laatste 
waarden nog wel bestellen bij 
de Filatelistische Dienst in 
Groningen. 
De kleine Klüssendorf-auio-
maten type-696 werden voor
zien van de nieuwe waarde 
140 c, ten/vijl de waarden 130 
en 550 c. verdwenen. 

Oostenrijk 
Na de tariefverhoging van 1 
januan 1994 zijn de knop
waarden van de Oostenrijkse 
Frama-automaten aangepast: 
5.50, 6.00 en 7.00 S. De oude 
waarden waren 5.00, 5.50 en 
6.00 S. 

Portugal 
Op 9 oktober 1993 werden in 
Portugal nieuwe Klüssendorf-
stroken uitgegeven met een 
afbeelding van een zeilschip. 

Het nieuwe type-zeilschip van Portugal 

De filatelistische dienst biedt 
de waarden 40, 70, 90 en 
130 E. aan. De Klüssendorf-
automaat type-631 levert ze
ventien verschillende waar
den tussen 40 en 500 E. Uit 
de K/üssendorf-printer type-
847 zijn nog meer waarden 
(stapjes van 1 E.) mogelijk. 

Afwijking van de nieuwe Portugese au
tomaatstrook waarde ***0 

Spanje 
De Spaanse PTT maakte on
langs de oplagecijfers van 
een aantal Klüssendorf-siro-
ken bekend: 
Expo '92 1.000.000 
Granada '92 500.000 
OS Barcelona 500.000 
Cultural Madrid 500.000 
Jacobeo '93 2.000.000. 
Uit het prototype van de Pro-
sefecn/ca-strokenprinter van 
de filatelistische dienst waren 
heel kort (één dag) viercijfe-
rige Jacoöeostroken van het 
type **17 Pts verkrijgbaar. Als 
nieuwe waarde wordt aange
boden de waarde 13 Pts (lo
kaal drukwerktarief). 

gf> 
(.oirt'Os 
y Ick'griiß» 

** 1 3 WB 

PiSMV^^gV-

ESFWM 

Jacobeo-strook van **13 Pts 

gf> ie "k ie "k Pa 

(Attreos 
Y 'Iclégrafits ESf¥^A 

Jacoöeo-teststrook met aanduiding . . . . p,g 

Zuld-Afrika 
In Durban was van 18 tot en 
met 22 augustus 1993 een 
Frama-automaat in gebruik 
met een speciaal Thekwini-
cliché ter gelegenheid van de 
nationale postzegeltentoon
stelling aldaar. De filatelisti
sche dienst biedt de volgende 
waarden als serie aan: 00.45, 
00.85 en 01.05 Rand. 

"xr*̂  

0 0.45 
ent«»! 

uAsxxmJtmAsuastsmifjh'; 

Speciale Thekwini-aulomaatstrook 

Thekwini-sbook met gelegenheids-
stempel 

Zweden 
Na de tariefverhoging van 17 
januari 1994 zijn de nieuwe 
Klüssendorf-waarden: 2.80, 
3.20, 5.00, 6.00 k. 
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WEST-EUROPA 
POSTFRIS 

GRATIS PRIJSLIJSTEN 
T E V K N S A A N B I E D I N G E N V A N L A N D E N -

V E R Z A M E L I N G E N E N J A A R G A N G E N . 
Z E E R U I T G E B R E I D N E D E R L A N D + O . G . 

E N V E R . E U R O P A . 

POSTZI:GELHAI\DI:L ALEXANDER C.V. 
\'REDEM DE \ RIESKTRA.\T 96 - 3067 ZL ROTTERD \M 

TEL 010 - 4203044-F 4X 010 - 4567104 

De Apeldoomse 
Postzegeltiandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdheden. 
Korenstraat 104 — 7311 LP Apeldoorn 
Tel . (055) 21 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

DE PHILATELISTENVERENIGING 
"GRONINGEN", organiseert op 

zaterdag, 23 april a.s. 
haar 

115e openbare veiling 
in de MARTINIHAL nabij het Stadspark in Groningen. 
De veiling omvat - naast een groot aantal losse 
zegels en senes w.o. veel topnummers - een 
keur aan verzamelingen en partijen van Neder
land, Duitsland en andere landen, alsmede 
uiteraard stockboeken, dozen en dergelijke. 
De inzetprijzen zijn, zoals steeds, laag gehou
den. Gelegenheid tot bezichtiging van de circa 
900 kavels bestaat op vrijdagmiddag 22 en 
zaterdagochtend 23 apnl in de MARTINIHAL De 
veiling begint om 12.30 uur en duurt circa 4 uur. 

Indien u nog met behoort tot onze relaties zen
den WIJ u de gratis veilingcatalogus met foto
pagina's op verzoek graag toe. 

De Martinihal, gelegen aan de snelweg Assen-
Groningen en Heerenveen-Groningen, biedt 
volop parkeergelegenheid 

Voor inlichtingen en aanvraag van de catalogus-
C.J. VAN DER HORN, ZILVERLAAN 26, 
9743 RK GRONINGEN, TEL. 050-711705. 

NIEUWE M I C H E L EDITIES IN 1994 
25 maart Duitsland-Speciaal cat 1994 
25 maart Privatganzsachen Duitsland 1994 
29 april Azie catalogus 1994 
29 april Automaatzegelcat gehele wereld 1994 

3 juni Oostenrijk Speciaal 1994 
3juni Zwitserland/Liechtenst Spec 1994 
8 )uh Duitsland cat 1994/95 in kleur 
8 juli Oost Europa catalogus 1994/95 

26 aug West-Europa catalogus 1994/95 
26 aug Ganzsachen Oost Europa 1994/95 

7 okt Cept/Uno catalogus 1994/95 
7 okt Scandinavië catalogus 1994/95 
7 okt Bneven Duitsland 1994/95 
2 dec Junior Duitsland in kleur 1995 
2 dec Noord-en Midden Amenka 1995 
2 dec Rolzegels Duitsland 1995 

ƒ 76,-
ƒ 69,-
ƒ 120,-
ƒ 39,-
ƒ 39,-
ƒ 41,50 
ƒ 34,-
ƒ 64,-
ƒ 79,-
ƒ 120,-
ƒ 22,-
ƒ 41,50 
ƒ 57,-
ƒ 18,50 
ƒ 76,-
ƒ 34,50 

-Wijzigingen voorbehouden 
auf der heide, oude woudenbergse zandweg 4 , 3 7 0 7 an zeist, tel 0 3 4 0 4 - 2 4 8 0 0 

GRATIS PRIJSLIJST 
BELGIË-ENGELAND-FRANKRIJK-
LIECHTENSTEIN-LUXEMBURG-
OOSTENRIJK 

- zeer volledige aanbieding 
- redelijke prijzen 
- snelle levering 
- verzorgde kwaliteit 
- betaling op giro in Nederland 

L. DE HOUWER 
FRUITHOFLAAN 13 - 2600 BERCHEM - BELGIË 

AANBIEDING NEDERLAND & Ü.G 
Ned. gebruikt 

95 — 
140 — 
70 — 
10 — 
17 — 
53 — 
9 — 
7 — 
27 — 
19 — 
47 — 

79B 
82/3 
84/6 
95 
96 
97 
98 
99 
220/3 
225/8 
238/9 
244/7 
248/1 
252/5 
287/8 
289/2 
296/9 
305/9 
313/7 
318/2 
323/6 
347 
348 
349 
490/4 
563/7 
573/7 
612/6 
631 
661/5 
666/0 
671/5 
676/0 
702/6 
722/6 
886/8 
Aruba 
pfr 
FDC 

14 — 
42 — 
50 — 
22 — 
4 — 
5 — 
6 — 
5 — 
5 — 
4 — 
6 — 
7 — 

12 — 
33 — 
32 — 
2 75 

16 — 
12 — 
14 50 
2 — 
9 50 

11 — 
30 — 
10 50 
1150 
10 — 
5 75 

185-
210-

Aut.boekjes 
postfris 
1H 8-
IMx 
2H 
3y 
3a 
4y 
5 
Od 
6eF 
6fFp 
6fFQ 
7a 
7bF 
8a 
8aF 
8b 
8t)F 
8cF 
9aF 
9cF 
9hF 
12a 
13a 
14a 
14b 
17a 
20a 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
45 
46 

21 — 
12 50 
325 
2 90 
3 — 
2 — 
35 — 
4 — 
4 — 
44 — 
2 25 
4 50 
9 — 
9 — 
9 75 
1650 
55 — 
11 — 
55 — 
9 50 
20 — 
30 — 
8 50 
8 — 
4 50 
2 50 
5 25 
5 25 
5 — 
5 — 
4 50 
6 — 
6 — 
16 — 
6 50 
6 50 
7 — 
5 50 
7 — 
7 — 

Combi's 
postfris 
27 
29 
29b 
46 
50a 
50b 
51a 
51b 
52b 
53 
54 
55 
56 
57a 
57b 
58a 
58b 
59a 
60b 
74 
108 
109 
126 
126a 
128 
144 
149 
151 
159 
159a 
160 
162 
169 
170 
171 
172 

2 50 
4 50 
4 50 
2 70 
4 25 
4 50 
7 — 
10 — 
15 25 
9 75 
4 50 
2 — 
2 75 
0 90 
2 25 
0 95 
2 50 
3 — 
42 — 
2 40 
16 50 
25 50 
2 50 
5 — 
25 50 
16 50 
19 — 
17 — 
3 — 
6 — 
2 80 
6 — 
4 — 
325 
17 — 
26 — 

Nederland met 
nette plakker 
356/3 
460/8 

140-

15 — 
12 — 
22 — 
28 — 
47 — 
92 50 

160 — 
49 — 
14 — 
14 — 

528 
530 
533 
535 
537 
556/0 
573/7 
583/7 
596/0 
612/6 
649/3 
656/9 
661/5 
666/0 
671/5 
715/9 
Dienst 
gebruikt 
9/15 60 — 
20/24 6 — 
25/26 19 — 

12 — 
8 — 

14 — 
9 — 

10 50 
27 50 

7 — 

Ned. Antillen 
nette plakker 

138/0 
141/2 
168/7 
182/4 
202/5 
209/0 
234/8 

150 
78 — 
880 
165 
825 
4 40 

26 25 

Nederland 
postfris 
688/06 5 3 -
707/19 29 -
720/35 
736/51 
752/63 
764/83 29 
784/10 17 
811/35 
836/53 
855/75 
876/99 
900/17 

30 — 
45 
16 

5 25 
6 — 
9 — 

18 50 
15 50 

918/38 20 — 
963/82 12 — 
983 16 — 
984/00 10 75 
1001 1150 
1002/23 12 — 
1024 
1025/41 10 25 
1042 10 50 
1043/63 22 75 
1052(2) 1 9 -
1064/83 8 50 
1084/07 14 -

Suriname met 
nette plakker 

249/73 
280/3 
285/94 
297/7 
309/1 
312/5 
317/0 

Sur pfr LP 33/4a in vel 

17-
35-
19 50 
5 50 

16 50 
13 50 
3 5( 

12 5( 

Verzameling Nederland uitsluitend complete uitgiften 
postfns ruim ƒ 1000 c w voor ƒ 2 8 0 -
Idem Nederland gebruikt ƒ 1000 c w voor ƒ 285 -
Ned 150versch blanco FDC (+ƒ 625) v o o r / 9 9 -
Sunname postfris 384/653 compleet v o o r / 5 7 -

Bestellingen b V k schrifteli|k ( b o v e n / 1 0 0 - f r a n c o ) Tel 05230-14978 (zat maandag/dins
dag van 11 00 22 30 uur) Vooruitbet (natel reserv ) op Postgiro 4335822 2% korting 4% 
boven ƒ 500 - Andere nummers op aanvraag 
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Ben Bos: 'Soms is de computer een 
gevaarlijk instrument' 

Ben Bos ' het zijn lieverdjes, lekker helder (foto Donald Denverre) 

'Het ontstaansproces van de 
postzegels berust op een voort
durende wisselwerking tussen 
opdrachtgever en ontwerper, 
waarbij het oog bestendig op 
de gebruiker als derde partij 
gencht dient te blijven,' schreef 
H.J.A.M. van Haaren, esthe
tisch adviseur van de PTT in 
1971'. 'Philatelie' zal in de ko
mende tijd een aantal malen 
aandacht besteden aan de 
'dnehoeksverhouding' op-
drachtgever-ontwerper-gebrui
ker. De ontwerper zal daarbij 
centraal staan, gevangen als 
hij/zij zit tussen de beperkingen 
die de opdrachtgever oplegt en 
de - soms nauwelijks in te los
sen - verwachtingen die bij de 
gebruiker (filatelist of met) le
ven 
Thomas Leeflang sprak on
langs met de ontwerper van de 
vonge maand verschenen Fe-
papost-zegels, Ben Bos (1930): 
over een nummerbord dat in 
een telefoonnummer verander
de, over het 'zo leeg mogelijk 
houden' van postzegels en 
over het gevaar dat in compu
ters schuilt. 

' Nederlandse Postzegels, achter
gronden, vormgeving en emissiege-
gevens. Staatsuitgeverij, 's-Graven-
hage(1971) 

Over geen vak is zoveel ge
zegd en geschreven als over 
dat van grafisch vormgever. 
In het blad voor omroepme
dewerkers Spreek'buis (21 
Tiaart 1986) zegt de veelvul
dig bekroonde tv-designer 
Frans Lasès: "Een grafisch 
/ormgever is een soort ge-
landicapte conferencier!" En 
de internationaal bekende en 
srkende Amsterdamse typo-
graaf Piet Schreuders be
weert in zijn studieboekje Lay 
In, Lay Ouf (1979): "Het vak 
grafisch vormgeven is misda
dig en zou eigenlijk niet mo
gen bestaan." 
/raag twaalf grafisch ontwer
pers een definitie te geven 
/an hun werk en het resultaat 
s een dozijn uiteenlopende 
eksten, variërend van uiterst 
/aag tot meer dan glashelder. 
A/ie een beetje thuis is in 'het 
vereldje' van de grafische 
vormgeving weet dat daar de 
flag van vernieuwing vaak 
loog wordt gehouden met 
)elegen trucjes en opnieuw 
oegepaste gimmicks. Voeg 
Jaar de steeds eenvoudiger 
e bedienen computers aan 
oe waarmee de tekenlokalen 
'an academies tegenwoordig 
:ijn volgezet, en de chaos is 
;ompleet. Grafisch kunste-
laar Gielijn Escher (inder-
laad, de kleinzoon) zegt in de 
)rochure i-let kader van gra-
iscii ontwerpers (1979, onder 
edactie van Wim Crouwel): 
Er bestaat in Nederland een 
iverschot aan 'grafische 
ormgevers'. Aankomende 
studenten' zou dan ook beter 
f- dan aangeraden moeten 
rarden een dergelijke oplei-
ing te volgen." 
;én en al treurnis dus in die 
ranche. Maar wie in contact 
omt met grafisch ontwer-
ers, zoals in dit geval met 
J\r. Huisstijl' Ben Bos, merkt 
teeds dat de ooit als 'ge-
eimzinnig kunstenaarsple-
ler' omschreven lol in eigen 
akmanschap hun niet 
reemd is. 
os, ex-directeur van Total 
•esign en geschoold aan de 
msterdamse Grafische 
chool en het Instituut voor 
unstnijverheidondenwijs (nu 
e Rietveld-academie), is 
elfstandig ontwerper. Hij 
eeft een uitstekende staat 
an dienst. Ooit omschreef hij 
iet vak' als: "Het omgaan 
iet visuele 'gereedschappen' 
9tter, vorm, kleur, ritme en

zovoorts) voor het effectief 
overdragen van feiten, ge
dachten en gevoelens." In 
een ruim appartement aan de 
Amsterdamse Plantagekade, 
op een steenworp afstand 
van Artis, praten we met Ben 
Bos over "zijn vogeltjes", ofte
wel de drie postzegels met 
als thema Vogels, die in fe
bruari verschenen ter gele
genheid van de Internationale 
Postzegeltentoonstelling Fe-
papost 94 in Den Haag. In ok
tober zal nog een souvenir
velletje worden uitgebracht 
met de drie toeslagzegels 
(70-1-60 cent, 80-1-70 cent en 

90-1-80 cent). 
Maar eerst een vraag die ons 
al lang op de lippen brandt: in 
1980 verschenen drie zegels 
met als ondenwerp: wegver
voer, railverkeer en binnen
scheepvaart. Op de eerste ze
gel, die van 50 cent, zijn vier 
vrachtwagens afgebeeld, on
miskenbaar van het type Daf. 
Ook bij sterke vergroting is dat 
merk weliswaar niet te zien 
maar het nummerbord van 
één van de bakbeesten wel. 
Het vermeldt: 36.67.54. Een 
heel eigenaardige nummer
plaat. Daar moet iets achter 
zitten. Ben Bos: "Ik kan het nu. 

na al die jaren, eigenlijk wel 
vertellen. Het is als het ware 
een grap over de hoofden van 
het Nederlandse publiek heen. 
Eerst stond er op die DAF-
truck als nummer: 35 57 FB. 
Mij werd beleefd gevraagd het 
merk DAF te venwijderen en 
tegelijkertijd iets te doen aan 
het nummerbord. PTT-post 
wilde met het risico lopen dat 
de eigenaar van die vrachtau
to met een claim zou komen. 
Ik heb van dat oorspronkelijke 
nummer toen het telefoon
nummer van mijn geliefde ge
maakt. In miljoenvoud heb ik 
zo haar nummer over de ge
hele wereld verspreid. Een pri-
végeintje waar zij en ik veel 
plezier aan hebben beleefd." 

Wanneer u een poststuk ont
vangt dat is gefrankeerd met 
door u ontworpen zegeis, 
doet dat u iets? 

Ben Bos: "Dat vind ik vooral 
leuk als ik zegels op een brief 
of een pakje aantref die lang 
geleden zijn verschenen. Bij 
hoge uitzondering ontvang ik 
nog wel eens post waarop de 
verkeerszegels uit 1980 zijn 
geplakt. Dan voel ik me, hoe 
zal ik het zeggen, aange
naam verrast. Bij deze emis-

N Ê D Ê R L A N D I " ' ' ' " ""NEDERLAND 
fEPAPOSTJIl ^ ^ ^ Ä ^ 

Duidelijke afbeeldingen, heldere typografie, bijna recht-voor-zijn raap wat wil de 
filatelist nog meer' 
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sie stel ik me op dat punt wei
nig voor. Het is natuurlijk puur 
een dure verzamelzegel, die 
niet of nauwelijks in het fran-
keercircuit terecht zal komen. 
De zegels zullen alleen de 
eerstedagenveloppen halen, 
stel ik me voor. Dat is voor 
een ontwerper een iets min
der vrolijk stemmend gevoel. 
M'n Fepa-vogeltjes kan ik he
laas nauwelijks ven/vachten 
op een brief. De totale serie 
kost postfris vier gulden vijftig, 
waarvan dan twee gulden en 
tien cent toeslag. Nogmaals, 
die zegels zullen niet zo mas
saal worden weggeplakt als 
mijn UPU- en UNO-zegels uit 
1970 van vijfentwintig en vijf
enveertig cent. Jammer, want 
de Fepa-zegels zien er toch 
prachtig uit." 

De poststukken die er mee 
worden gefrankeerd zullen 
zeker met meer aandacht 
worden opengemaakt. Kunt u 
iets vertellen over het ontwer
pen van de zegels? Bent u 
bijvoorbeeld een kenner van 
onze gevederde vrienden? 

Ben Bos: "De proefzegels die 
ik hier heb zien er wat briljan
ter uit dan de werkelijke ze
gels. Dat komt door de betere 
papiersoort waarop ze zijn af
gedrukt, 't Zijn lieverdjes, lek
ker helder. Een omitholoog 
ben ik niet. Er vliegen hier ge
regeld dingen langs m'n raam 
waarin ik de mus herken en 
de meeuw. Ook de uiterlijkhe
den van de fuut zijn mij be
kend en die van de reiger. 
Daar houdt het mee op. Als 
ze mij hadden gevraagd: 
'Bos, wil jij een postzegel ont
werpen?' dan was mijn ant
woord niet meteen geweest: 
'Hè ja, dan neem ik vogels!' 
Het was een opdracht van 
PTT Post. Ik houd van de na
tuur, ik vind vogels enig, maar 
nogmaals, een kenner ben ik 
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niet. Op de zegels staan de 
Latijnse namen van de afge
beelde vogels, op het blokje 
dat nog komt, worden op de 
rand de Nederlandse namen 
gezet. Die Nederlandse toe
voeging krijgt de koper van de 
losse zegels niet, maar wel zij 
die de serie als blokje aan
schaffen. Ik had de Neder
landse naam inderdaad ook 
op de zegel kunnen zetten, 
maar het was en is mijn wens 
de zegel zo leeg mogelijk te 
houden." 

Waarom koos u juist deze 
vogels? 

Ben Bos: "Ik had een zekere 
mate van vrijheid wat dat be
treft. Het moesten vogels zijn 
die in Nederland voorkomen 
maar die toch niet van een te 
alledaagse soort waren. Re
delijk exclusieve vogels dus. 
Ik ben bij Vogelbescherming 
geweest, ik heb er met ande
ren over gepraat. Toen kwam 
ik toch al vrij snel op een trio 
met verschillende fysieke trek
jes: de brandgans, het blauw-
borstje en de zomertaling. Die 
gans stond mij zeer aan, dat 
werd mijn eerste keus. Daar-

De Verkeer- en Vervoerserie die Ben 
Bos in 1980 ontwierp affiches op mini
formaat met robuuste letters die ven/vij-
zen naar de sjablonen die voor het be
schilderen van kratten worden gebruikt 

na kwam de zangvogel en 
tenslotte nog die watervogel. 
Voor de belettering van ze
gels, stempels en enveloppen 
gebruikte ik de Ellington van 
de Britse ontwerper Michael 
Harvey en de Meta van de 
Duitser Erik Spiekermann. 
Harvey is een jazz-liefhebber, 
vandaar dat hij zijn letter de 
Ellington heeft genoemd, naar 
Duke Ellington, ja." 

Is het voor een ontwerper 
eervol om een postzegel te 
ontwerpen? 

Ben Bos: "Zeker. Het blijft 
tenslotte Hare Majesteits 
Post; zo'n zegel heeft toch 
een zekere nationale beteke
nis. De grootste voldoening 
geeft natuurlijk het maken 
van de permanente, zeg 
maar de dagelijkse gebruiks-
postzegels. Deze gelegen-
heidszegel zijn weer een af
geleide daarvan, postzegels 

met een zeer beperkt gebruik. 
Maar het is steeds een inte
ressante uitdaging, het is uit
eindelijk waardepapier. Het 
ontwerpen van bankbiljetten 
is slechts weinigen gegeven, 
het maken van postzegels 
komt er direct na. Laatst is 
een competitie uitgeschreven 
voor het ontwerpen van de 
Ecu, het papiergeld voor Eu
ropees gebruik. Ik heb er niet 
aan meegedaan, het is mij te 
veel gepriegel. Bovendien 
speelt de beveiliging ervan j 
zo'n overheersende rol. Je 
valt dan als ontwerper in han
den van beveiligingstechneu-
ten en hun computers." 

Computers: hoe staat u daar, 
als klassiek geschoold ont
werper, tegenover? 

Ben Bos: "Ik beschouw de 
computer als een goed hulp
stuk, als een stuk gereed
schap voor de grafisch vorm
gever. Het ontwerpproces 
vindt plaats tussen de oren er 
in de maagstreek. Het gaat 
om je gevoel, je verstand, je 
emotie, kortom om je talent. 
Dat is niet allemaal door een 
computer te vervangen. Eers 
moet je het zelf bedenken, 
zelf creëren, zelf inleven. Op 
mijn Fepa-zegels is van alles 
met die vogeltjes gebeurd da 
moeder natuur niet heeft be
dacht. Foto's van mijn vogel
tjes zijn eerst opgeslagen in 
een heel geavanceerd com
putersysteem. Daarna ben ik 
er, met hulp van die compu
ter, mee gaan zitten spelen. 
Spelen is overigens een an
der woord voor manipuleren, 
dat iets negatiefs heeft. Maar 
in feite manipuleer je wèl ach 
ter de computer. Ik ben nooit 
een ontwerper geweest die 
veel schetsen maakt. De gro 
te winst van de computer ligt 
voor mij in het feit dat ik een 
schets door de computer kan 
laten 'inlezen' waarna ik op 
de monitor vrij eenvoudig tal 
van verfijningen kan uitvoe
ren. Het gevolg is dat een op 

Inside joke van Bos & partner op verzoek van de - kennelijk overbezorgde - PTT verdween hel merk van de DAF-truck en 
werd het nummerbord (35-57-FB) zodanig gewijzigd dat een heel bijzondere cijfercombinatie ontstond 

De eerste postzegels die Ben Bos voor PTT Post ontwierp waren de IPU/UNO-ze-
gels Omdat er tussen de beide organisaties geen verband bestaat, stond vormge
ver Bos voor een moeilijke taak elke zegel moest zijn eigen karakteristiek krijgen, 
tenA/ijl het toch duidelijk moest zijn dat ze tot een serie behoorden 
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drachtgever niet langer een 
uitvergroting van mijn schets 
te zien krijgt, maar variant 
nummer vijftig of variant num
mer honderd uit de computer. 
Mijn klant krijgt op die manier 
een tot in de details beter ver
zorgd produkt. De computer 
kan, bij goed gebruik, tot een 
prettige kwaliteitsbeheersing 
leiden." 

Heeft de opmars van de com
puter ook niet geleid tot een 
soort verschraling van het 
ontwerpersvak? 

Ben Bos: "Absoluut. Ik geef in 
binnen- en buitenland gast
colleges en lezingen op aca
demies en symposia. Ik wijs 
er dan soms op dat de com
puter, in handen van beginne
lingen in het vak, een gevaar
ijk instrument is. Leerlingen 
gaan achter de computer zit
ten met een zekere ervaring 
op computergebied: zij ken
nen de dikwijls heel vernuftige 
en indrukwekkende compu
terspelletjes van thuis. Dan 
ontdekken ze tijdens hun op
leiding tot grafisch vormgever 
dat er, na het aanleren en uit
voeren van een aantal hande
lingen, iets uit die computer 
rolt dat er verdacht veel uitziet 

als een volwaardig typogra
fisch produkt. Ze hebben 
nooit de inspanning en de vol
doening gevoeld zelf een 
knappe letter te moeten teke
nen, ze hebben nooit geleerd 
haakse lijnen te trekken. Zit
tend achter de computer ver
beelden zij zich al heel snel 
dat ze ook werkelijk iets kun
nen. Ze vergeten dat je met 
een computer veel gemakke
lijker precisie kunt oproepen 
dan dat je dat met een pot
lood of een pen kan doen. 
Dat geeft een vervorming van 
wat ze écht presteren. Er 
treedt een krankzinnige ge
makzucht op: het ziet er im
mers toch altijd wel professio
neel uit wat er uit dat appa
raat rolt. Als je als beginnend 
ontwerper de basis niet be
heerst, is de computer een 
gevaarlijk instrument. Je leert 
met echt nadenken, je leert 
niet echt ontwerpen. Als wij 
vroeger een tekst moesten la
ten zetten, bedacht je je wel 
honderd keer voor je een be
paald korps bestelde. Deed je 
het namelijk fout, dan kostte 
het tijd en geld. Nu kan ie
mand onderuit gezakt achter 
de computer bij wijze van 
spreken met z'n pink alles on
eindig blijven veranderen." 

Het al geruime ti|d geleden verschenen 
bulletin nummer 1 van Fepapost 94 
lichtte een tipje van de sluier op die 
toen nog over de Fepapost-zege\s hing 
het thema zou 'watervogels' worden 
(ontwerp 2D3D Ben Bos AGI) 

Ben Bos mag op deze plaats 
dan vooral naar voren komen 
als ontwerper van postzegels, 
in werkelijkheid is dat slechts 
een klem gebied van het tota
le terrein dat hij bestrijkt. Als 
ontwerper van huisstijlen, on
der andere die van Randstad, 
geniet hij internationale be
kendheid. Behalve dat Bos er 
voordrachten over houdt, 
heeft hij ook de nodige publi-

katies over corporate identity 
op zijn naam staan. "De 
vroegste gebruikers van huis
stijlen zijn spoonwegmaat-
schappijen en benzine-onder-
nemingen geweest," vertelt 
hij. "Daarna kwamen lucht
vaartmaatschappijen en voor 
de oorlog in Nederland le
vensmiddelenconcerns als De 
Gruijter. Maar pas in de jaren 
vijftig is het ernst geworden, 
met Amerikaanse instellingen 
als voorlopers. Vandaar dat er 
ontwerpbureaus ontstonden. 
Om dat soort house style-op-
drachten te kunnen uitvoeren, 
moest je kunnen beschikken 
over mensen met verschillen
de specialismen, kwaliteiten 
en achtergronden." Waarna 
Bos een degelijke analyse 
geeft van de huisstijlen van de 
KLM en van Shell. We komen 
op een gegeven moment zelfs 
uit bij de katholieke kerk: 
"Waarschijnlijk is dat de oud
ste huisstijl die we kennen," 
zegt Ben Bos. We hangen 
aan zijn lippen maar zullen er, 
indachtig de titel van dit blad, 
in ieder geval op deze plaats 
geen verslag van doen. 
Thomas Leeflang 

Meer verzamelaars, dealers en beleggers dan ooit ontdekken de aantrekkelijke aanbiedingen die door 
veiling-huizen worden gedaan. Ons adres is de moeite waard om te onthouden. 
Wij zijn bekende allround veilinghouders, bouwend op jarenlange ervaring, met een internationale clientèle. 
Onze volgende veiling in I-lamburg, 12-13 april 1994, heeft enige mooie kavels, die naar onze mening ook 
interessant zijn voor u. Vraag onze gratis catalogus. En als u van plan bent uw verzameling of een deel 
ervan te verkopen, is één telefoontje voldoende! 
In ieder geval zouden wij het graag van u horen. 

WOLFF 
AUKTIONEN 

Wolff Briefmarken-Auktionsfiaus GmbH. Poststrasse 17 (Hanseviertel) D-20354 Hamburg Tel . 004940 3574750, Fax 004940 35747576 
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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 bijdra
ge 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 CD Huizen. Er is veel aanbod voor deze 
rubriek; het kan dus enige tijd duren voor uw brief wordt geplaatst. 

Eof ilatelle in 
disl(rediet(1) 
Met het artil<el van de heer Storm 
van Leeuwen over de Nederlands
Indische eofilatelie ('Philatelie' van 
oktober 1993) was ik blij. Toch bleef 
ik nog zitten met enkele vragen. 
In de samenvatting van het artikel 
van oktober, schrijft de heer Storm 
van Leeuwen dat het PTTMu
seum tot verificatie van dubieuze 
stukken uit deze periode in staat 
is. Mijn ervaring van een tot twee 
jaar terug is anders. Een Haagse 
postzegelveiling bood toen een 
'verdacht' mooie brief aan waarop 
onder andere een stempel uit de 
periode van het Engelse tussen
bestuur op Java voorkwam, een 
stempel van hel type zoals m af
beelding 1 van het artikel in okto
ber. Ik heb toch schriftelijk op dit 
stuk geboden omdat in de catalo
gus was toegevoegd Gekeurd 
postmuseum. Het stuk werd mij tot 
mijn vreugde toegewezen, maar ik 
kreeg argwaan toen het relatief 
lang duurde voordat het me werd 
toegezonden. Bij telefonische na
vraag kreeg ik een merkwaardig 
antwoord van de veilinghouder: 
het stuk zou nogmaals ter keuring 
zijn aangeboden. Daarop heb ik 
het PTTMuseum gebeld, waar 
men mij meedeelde dat het stuk 
weliswaar vóór de velling ter keu
ring bij hen was gebracht en dat zij 
hadden kunnen constateren dat 
het geen Malervervalsing was, 
maar dat zij niet konden vaststel
len of het niet een andere ven/al
sing betrof. Het PTTMuseum 
bleek tegen het misleidende ka
rakter van de opmerking in de vei
lingcatalogus te hebben geprotes
teerd; dat was er waarschijnlijk de 
oorzaak van dat ik zo lang op toe
zending moest wachten. 
In een tweede gesprek met de vei
linghouder werd deze weergave 
bevestigd, maar volgens hem was 
het stuk 'echt en onven/alst'. Ik 
heb toen gesteld dat ik deze ma
nier van handelen niet aanvaard
baar vond en dat ik het stuk alleen 
nog wilde accepteren als het door 
Boekema of Bulterman als 'origi
neel' zou worden erkend. We heb
ben de keuring toen laten uitvoe
ren door de heer Bulterman, die 
concludeerde dat het stuk op een 
aantal punten 'verfraaid' was. 
Mijn probleem is dat het PTTMu
seum (en ik naar ik meen ook de 
Keuringsdienst van de Bond) zich 
als het om deze stukken gaat niet 
competent acht antwoord te geven 
op vragen als: is het echt?; is er 
niet mee geknoeid?; is het stuk 
verfraaid?. 
Er zijn slechts een paar mensen 
die op dit punt wèl de kennis bezit
ten en die experts zullen dan in 

voorkomende gevallen dan ook 
wel geraadpleegd worden. 
Zou het met wenselijk zijn dat de 
Bond het initiatief neemt om nog 
een aantal mensen die belangstel
ling hebben voor dit terrein 'op te 
leiden'? Daardoor zou een groter 
panel van deskundigen beschik
baar komen. Voor het vergaren 
van de benodigde kennis zullen 
ongetwijfeld veel stukken moeten 
worden bestudeerd, en daarom 
kan een gecoördineerde aanpak 
veel voordeel opleveren. 
Een tweede punt: de hiervoor ge
noemde brief zal ongetwijfeld op 
een zeker moment elders weer 
worden aangeboden met de kans 
dat iemand Fiem als 'pronkstuk' in 
zijn verzameling opneemt. Zou 
niet kunnen worden geëist dat, als 
een in 'Philatelie' adverterende 
veilinghouder een vals of 'ver
fraaid' stuk ontdekt, dit stuk publie
kelijk 'gebrandmerkt' wordt, zodat 
het daarna door iedereen als zo
danig kan worden herkend? In 
Duitsland is dat wettelijk toege
staan; het zou mooi zijn als iets 
dergelijks ook in Nederland tot 
stand kwam. 
Mocht de Nederlandse wetgeving 
zo iets in de weg staan dan moet 
er toch met een afspraak tussen 
veilinghouders onderling ook wel 
iets te bereiken zijn. De veilinghou
ders zouden de inzenders deze 
voorwaarde uiteraard moeten 
meedelen. Ze zouden hiermee be
wijzen dat het 'zuiver houden' van 
onze hobby heel veel waard is. 
M. van der Ploeg 
Leiden 

Eofilatelie in 
diskrediet (2) 
De discussie die Roelf Boekema 
en Peter Storm van Leeuwen in de 
kolommen van 'Philatelie' hebben 
gevoerd' zal bij de lezers veel vra
gen hebben doen rijzen. Vragen 
als: 'Waar gaat het hier nu precies 
om?', 'Wie heeft er nu gelijk?' en 
'Wat is nu vals of echt?'. 
Boekema beweert kort gezegd dat 
het boek van Wolff de Beer volksver
lakkerij is en laat enkele valse stem
pels zien. Storm van Leeuwen rea
geert daarop en laat vergelijkingen 
van diverse stempels (Maier versus 
Wolff de Beer) zien. Boekema lijkt te 
beweren dat heel veel (of misschien 
zelfs wel alle?) stempels in het boek 
van Wolff de Beer vals zijn. Storm 
van Leeuwen is het daar gelukkig 
met mee eens en verhaalt over scri
benten van tempo doeloe. Zeker, 
alle artikelen hebben iets interes
sants, maar de lezer wil uiteindelijk 
hom of kuit hij wil duidelijkheid. 
Laat ik daarom duidelijk zijn: alle 
stempels in het boek van Wolff de 
Beer zijn bewust vertekend. An
ders gezegd: de stempels zijn an
ders getekend dan de originelen, 
om het eventuele toekomstige ver
valsers moeilijk te maken. Deze 
maatregel is genomen met de 
kwestie van de Maiervervalsingen 
in het achterhoofd. De filatelisten 
die destijds aan het boek van 
Wolff de Beer hebben meegewerkt 
waren wijlen J. Dekker, J.L. van 
Dieten en schrijver dezes. 
Ik wil enkele toelichtingen geven 
op het uitstekende boek van mr. 
Wolff de Beer, waarin een stem
pelnummering wordt gehanteerd 
die van 1 tot en met 357 loopt: 

 van slechts zeven nummers van 
de 357 betwijfel ik of deze echt 

Wolff de Beeis handboek: —s^SBr 
betrouwbaar of niet? J^Ms^S 
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hebben bestaan, voornamelijk 
op grond van het feit dat ik de 
originelen niet ben tegengeko
men. Het zijn de nummers 75, 
88, 118, 119, 298 en 319; 
Na uitgave van het boek zijn 
door mij tot op heden elf stem
pels gevonden, welke met in het 
boek zijn vermeld. i 

I 
Wat de Maiervervalsingen be
treft wil ik de volgende ervarin
gen, opgedaan in de afgelopen 
vijftien jaar, memoreren: 

In de jaren tachtig heb ik Maier 
enkele malen bezocht. Bij die 
gelegenheden kon ik hem 
slechts enkele ontboezemingen 
ontlokken, onder andere hoe 
men indertijd de inkten vervaar
digde. Tot het moment van mijn 
bezoeken wilde Maier mets 
meer met de filatelie van doen 
hebben, hetgeen voor een ech
te filatelist op zich al een vrese
lijke straf zijn. 
De stempels die mr. Wolff de 
Beer onder nummer 1 tot en 
met 7 meldt (de VOCstempels) 
zijn soms moeilijk te determine
ren, en ik kan daardoor in som
mige gevallen geen definitieve 
uitspraak doen over 'vals' of 
'echt'. Wie wel? 
De nummers 13 en 14 en 16 tot 
en met 23 van Wolff de Beer 
(Engels Bestuur) komen bij de 
Maiervervalsingen het meest 
voor. Vooral bij de nummers 13 
en 14 zien we verfraaiingen van 
onduidelijke originelen. Ze zijn 
onder andere herkenbaar aan 
het feit dat twee kleuren rood 
over elkaar zijn aangebracht. 
Ook zichtbare tekenfouten (het 
gevolg van het werken met sja
blonen  ze bevinden zich nu in 
het PTT Museum) komen voor: 
uithalen bij concentrische cir
kels en/of inktvlekken door het 
uitvloeien van de inkt tussen 
sjabloon en papier. 
Van de nummers 61 tot en met 
357 van Wolff de Beer (voorna
melijk ovale stempels) worden 
in Nederland nog maar zelden 
valse stempels aangeboden, zo 
zelden zelfs dat als ik op deze 
plaats een oproep zou doen 
aan de verzamelaars, er waar
schijnlijk hooguit zo'n twintig bo 
ven water zouden komen. 
Tol slot: er zijn in de wereld 
meer filatelistische boeken uit
gegeven, die hun eigen Mai
er(s) hebben, maar die hebben 
dan niet hun Boekema. 
P.R. Bulterman, 
Amsterdam 

': zie de artikelen in 'Philatelie' 
van juli/augustus 1993 (pagina' 
467, 468 en 469), oktober 1993 
(pagina's 654 tot en met 657) 
en januari 1994 (pagina's 28, 2! 
en 30) 
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Kwalitatief I 
de allerbeste 

IMPORTA 
JUWEEL ALBUMS 
LEVERBAAR IN WIJNRODE 
OF BLAUWE BAND MET CASSETTE 

METhOUJld KLEMSTROKEN 

1 Kinderblokken en kinderzegels op een blad. 
2 Alle zegels afgebeeld en op een fraaie wijze ingedeeld. 
3 Prachtige kwaliteit ■ licht getint - album papier. 
4 Bladen met ronde hoeken, dus nooit meer "ezelsoren". 
5 De gestanste supplement-bladen zijn onzichtbaar bij te 

voegen. 
6 Schamiersleuven garanderen altijd viakiiggende bladen. 
7 Originele Hawid klemstroken, ontspiegeld en perfekt 

geplakt. 
8 Prachtige band met goudopdmk kompleet met 

kassette. 
9 Blanko bladen met of zonder landsnaam. 

10 Amphilex- en fosforbladen worden onberekend bijgeleverd. 

Nederland 1 1852 -1958 f 165,00 
Nederland 2 1959 -1990 f 175,00 
Nederlands 1991 -1993 f 72,50 

Supplementen voor de albums 
Juweel en Standaard zijn vanaf dinsdag 

11 januari 1994 bij uw winkelier 
verkrijgbaar. 

Voor uitgebreide informatie bel of scfirijf voor een folder. 

NATUURLIJK IMPORTA - GARANTIE 

IIVIPORTA 
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Nieuwe 
uitgiften 

Samenstelling: 
Mevr. A.C. van der Haar-Amptmeijer 
Postbus 132 
2770 AC Boskoop 

Noten: 
- als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 dan wil dat 
zeggen dat de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden gevonden In 
'Philatelie' van maart (3) op bladzijde 223; 
- als bij een zegel geen onnschrijving 
wordt gegeven dan is de zegel of de om-
schri)ving ervan (nog) niet door de samen
stelster van deze rubriek ontvangen; 
- alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereld-postver-
eniging worden vermeld; dit houdt echter 
niet automatisch in dat dergelijke emis
sies in tentoonstellingscollecties mogen 
worden opgenomen. 

Europa 
ANDORRA FRANS 
21-2-'94. Olympische winterspelen Lil
lehammer 1994. 
3.70 F. Langlaufer, embleem. 

BELGIË 
17-1-'94. Frankeerzegel. 
16 F. Portret van koning Albert II. 
7-2-'94. Idem. 
30 F. 
14-2-'94. Sport. 
16 + 3 F. Driemaal. Resp. eeuwfeest 
van het Olympisch Comité (olympisch 
vuur en ringen), wereldkampioenschap 
voetbal Los Angeles 1994 (spelmo
ment). Olympische winterspelen Lille
hammer 1994 (kunstrijdster). 
28-2-'94. Oude vliegtuigen. 
13,15, 30, 32 F. Resp. Hanriot-Dupont 
HD-1, Spad XIII, Schreck FBA-H, 
Stampe-Vertongen SV 4B. 
7-3-'94. Idem. 
32 F. 

CYPRUS 
Afbeelding melding 12/822. 
1-3-'94. Europa 1994; thema 'Europa, 
uitvindingen en ontdekkingen'. 
10, 30 c. Resp. smelten van koper 
('oude' Grieken tijdens het kopersmel-
ten), handel in koper (handelszeilschip, 
kaart, stuk koper). 

CYPRUS TURKS 
27-12-'93. Gedenkdagen en -jaren. 
500 (tweemaal), 1500, 2000, 5000 TL. 

mummmmww 

Resp. vijfenvijftigste sterfdag van Ke-
mal Atatürk (1881-1938), portret; der
tigste verjaardag van het theater 
(theatergordijn); vijfendertigste ver
jaardag van de republiek Cyprus Turks 
(landkaart met wapens); twintigste ver
jaardag van TAK (wereldkaart, compu
ter met beeldscherm); honderdste ge
boortedag van P.l. Tsjaikowsky (por
tret, notenschrift en balletpaar). 

DENEMARKEN 
17-3-'94. Deense kastelen. 
3.30, 3.75, 5.-, 8.75 kr. Resp. Marse
lisborg, Amalienborg, Fredensborg, 
Graasten (zie ook de rubriek 'Thema
tisch panorama'). 

ESTLAND 
26-1-'94. Olympische winterspelen Lil
lehammer 1994. 
1.- + 0.25 kr., 2.- kr. Resp. schans-
springen, skiën. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 1/146. 
14-2-'94. Kathedraal van Mans; legen
de van St. Etienne uit de zestiende 
eeuw. 
6.70 F. Gebrandschilderd raam met af
beelding van St. Etienne. 
21-2-'94. Bastia (Corsica). 
4.40 F. Gezicht op Bastia. 
28-2-'94. Verkiezingen Europees Par
lement (12 juni 1994). 
2.80 F. Europese vlag. 

GROENLAND 
10-2-'94. 'Team Granland' (comité 
voor promotie van topatleten, opge
richt in 1987). 
400 + 50 kr. Skiën (langlaufen), em
bleem 'Team Gr0nland' met vermel
ding 'OL'94, Lillehammer'. 
Blok met vier zegels van 400 + 50 kr. 
10-2-'94. Frankeerzegels. 
7.- kr. Portret van koningin Margrethe. 

GROOT-BRITTANNIË 
1-2-'94. Postzegelboekje metwensze-
gels; figuren uit kinderboeken (zie ook 
de rubriek 'Thematisch panorama'). 
Boekje met tien zegels eerste klas en 
twintig vignetten met een verkoopprijs 
van £ 2.50. Resp. 'Dan Dare', 'Biggies', 
'Noggin The Nog', 'Rupert the Bear', 
'Peter Rabbitt', 'Paddington', 'The 

Three Bears', 'Alice in Wonderland', 
'Orlando' ('the Marmalade Cat"), 'Little 
Red Riding Hood' (Roodkapje). 
1-3-'94. Vijfentwintigste verjaardag 
van de investituur van de prins van 
Wales (1 juli 1969); landschappen. 
19, 25, 30, 35,41 p. Resp. Chirk Castle 
in Clwyd (Wales); Ben Arkle, Suther
land (Schotland); Mourne Mountains, 
County Down (Noord-lerland); Der-
singham, Norfolk (Engeland); Dolwyd-
delan, Gwyned (Wales). 

HONGARIJE 
22-10-'93. Honderdvijfenzeventigste 
verjaardag van de hogere landbouw
school. 
17 Ft. Wapen van de 'Pannon'-univer-
siteit. 
24-11-'93. Kerstmis 1993. 
10 Ft. Altaarstuk in de kathedraal van 
Székesfehérvar (Stuhiweissenburg). 
16-12-'93. EXPO 96; stadsgezichten 
van Boedapest. 
17,30,45 Ft. Resp. de 'Széchenyi'-ket-
tingbrug, operagebouw, 'Matthias'-kerk. 
13-1-'94. Vijftigste verjaardag van de 
ICAO*. 
19, 56 Ft.; blok met de zegel van 19 Ft. 
Resp. portret van Anfall József (1932-
1993), vliegtuig met routekaart op ach
tergrond; als de 19 Ft. met stadsge
zicht van Boedapest. 
13-1-"94. Olympische winterspelen 
Lillehammer 1994. 
12,19 Ft. Resp. skiën, ijshockey. 

IERLAND 
27-1-'94. 'Love'-zegels. 
28, 32 p. Bekroonde ontwerpen uit lan
delijke wedstrijd met thema 'liefde' 
resp. speelgoedvliegtuigje schrijft let
ters 'love' tegen blauwe lucht, Jugend-
stil-achtige afbeelding van liefdespaar 
in hartvorm. 
27-1-'94. Wenszegels; postzegelboek-
je. 
Inhoud; acht zegels van 32 p. (zie vori
ge melding) met vignetten met wen
sen. 

ITALIË 
14-2-'94. 'Casalinga'. 
750 L. Vrouw met kind onder bescher
mend dak, tekst 'Casalinga, una pre-
senza che conta'. 

JERSEY 
5-4-'94. Katten. 
18, 23, 35,41,60 p. Resp.'Maine 
Coon', 'British Shorthair', Pers, Sia
mees, 'vuilnisbakkenras'. 
5-4-'94. Europa 1994; thema 'Europa, 
uitvindingen en ontdekkingen'. 
23,30 p. Beide tweemaal, in samenhang 
Resp. 'La Cotte de St. Brelade', ontdekt 
in 1881 (doorlopend beeld met afbeel
ding van hol in rotslandschap, jagers uit 
het Paleolithicum trekken mammoet 
voor de slacht aan tanden over rotsen, 
250.000 jaar voor Christus); twee ver
schillende afbeeldingen van dolmen 'La 
Hougue Bie' uit het Neolithicum, 4000 
jaar voor Christus, uitgegraven in 1924, 
waarschijnlijk gebruikt voor godsdiensti
ge plechtigheden. 

LIECHTENSTEIN 
7-3-'94. Europa 1994; thema 'Europa, 
uitvindingen en ontdekkingen'. 
80 r., 1.- F. Door Alexander von Hum
boldt (1769-1859) beschreven flora en 
fauna resp. Rhexia cardinalis, Vultur 
gryphus (vogel). 
7-3-'94. Gedenkjaren. 
60r., 1.80, 2.80 F. Resp. tweehon-
derdvijfenzeventigste verjaardag van 
vorstendom Liechtenstein (oorkonde 
uit 1719), honderdste verjaardag van 
het IOC* (vlaggen), wereldkampioen
schap voetbal 1994 in de Verenigde 
Staten ('kickball' van de 'Hopi'-lndia-
nen). 

LUXEMBURG 
7-3-'94. Frankeerzegels. 
1,15, 20,100 F. Portret van groother
tog Jan. 
7-3-'94. Serie 'kunstenaars'. 
14 F. Tweemaal. Honderdste geboorte 
dag van resp. Joseph Kutter (1894-
1941) met afbeelding van schilderij 
'sneeuwlandschap', Nico Klopp (1894' 
1930), schilderij'de Moezel'. 

MAN 
18-2-'94. Vogelobservatorium op ei
land 'Calf of Man'. 
20, 24, 30 p. Alle waarden tweemaal. 
Resp. Irania gutturalis, Oenanthe his-
panica, Regulus regulus. Icterus gal-
bula, Alcedo atthis, Upupa epops. 
Blok met zegel van £ 1.-. Zegel; Pica 
pica, op blok het Vogelobservatorium. 
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l8-2-'94. 'Happy Holidays' op eiland 
\/lan. 
'ostzegelboekje met twee stroken van 
/ijf zegels van 24 c. Doorlopend beeld, 
foeristische attracties gedurende het 
iele jaar. Resp. 'Gaiety'-theater, sport-
venementen (hockey, voetbal, golf), 
(unsttentoonstelling, 'Round the Is-
and'-wedstrijd voor zeiljachten, 'TT 
faces' ('Red Arrows'), 'IVIammanan' 
nternationaal muziekfestival (instru-
nenten), 'The Laxey Wheel' en Manx-
;at, 'Tower of Refuge' en strand (em-
ner met schep), internationale fiets-
veek (wielrenner), 'St. John's Tynwald 
)ay', klassieke auto's, 'The Santa Min-
e Pie Train' (GroudleGlen). 

MONACO 
1-'94. Automatisch bewegende figu-

en van het nationaal museum. 
80 F. Viermaal. Resp. Japans meisje 

net waaier, de straatmeid, herderin-
letje met lammetje in mand, dichter 
monocle) met boek. 
1-'94. Frankeerzegels, serie 'exoti-

chetuin'. 
20, 0.30, 0.40, 4.- F. Resp. Echinop-

is multiplex, Zygocactus truncatus, 
uphorbia virosa, Echinoereus procum-
lens. 
-1-'94. Achttiende internationaal cir-
usfestival van Monte-Carlo. 
.80 F. Festivalposter (ballerina in tutu 
3 paard). 
1-2-'94. Fauna van de Middellandse 
ee. 
.-, 5.-, 6.-, 7.- F. Resp. Orcinus orca, 
rampus griseus, Pseudorca crassi-
ens, Globicephala melas. 
1-2-'94. Olympische winterspelen Lil-
ihammer 1994. 
lok met twee zegels van 10.- F. Alpin-
skiën, bobsleeën. 
4-3-'94. Hondententoonstelling in 
lonte-Carlo. 
40 F. 'King Gharles'-spaniel en 'Cava-

er King Gharles'-spaniel. 
4-3-'94. Monegaskisch comité 'strijd 
igen t.b.c. en ademhalingsziekten'. 
.40 + 0.60 F. Gompositie (geen af-
eelding ontvangen). 
4-3-'94. Zevenentwintigste internatio-
aal concours 'bloemsierkunst'. 
40 F. Iris. 
4-3-'94. Tiende 'Grands Prix Ma-gi-
ues' in het 'prinses Gracia'-theater 
jn Monte-Carlo. 

F. Goochelkunst (zwevende dame). 
4-3-'94. Vijfentwintigste verjaardag 
m de culinaire broederschap 'du 
rand Cordon d'Or de La Cuisine Fran-
iise'. 
- F. Compositie en gezicht op de ha-
n van Monaco. 

7-5-'94. Europa; thema 'Europa, uit-
ndingen en ontdekkingen'. 
80,4.50 F. Resp. Campagnes 1898-
310 (portret van prins Albert I en 
hip 'Princesse Alice II', cartografi-

sche kaart van de hand van prins Albert 
met het eiland 'Hope' in de archipel 
van Spitsbergen); oceanografisch mu
seum en schaaldieren (Eryoneicus al-
berti en Opisthoproctus grimaldii). 
Velletje met drie series. 
17-5-'94. Honderdste verjaardag van 
het IOC*. 
3.- F. Wapperende olympische vlag. 
17-5-'94. Conferentie van 'Indemer' 
(economisch instituut). 
6.- F. Dolfijnen. 
17-5-'94. Het internationaal jaar van 
het gezin 1994. 
7.- F. Compositie met embleem. 
17-5-'94. Wereldvoetbalbeker 1994 
(Verenigde Staten). 
8.- F. Compositie. 

OOSTENRIJK 
18-2-'94. Muntstad Wenen 800 jaar 
geleden gesticht. 
6.- Sh. Afbeelding van muntslager 
(ontleend aan de 'Weisskunig', gewijd 
aan Maximiliaan I). 

PORTUGAL 
27-1-'94. Veertigste verjaardag van de 
Westeuropese Unie. 
85.- e. Symbolische voorstelling. 
27-1-'94. Honderdste verjaardag van 
het IOC*. 
100.- e. Tweemaal. Symbolische voor
stellingen (met olympische ringen, rin
gen vormen met cijfer 1 getal 100). 

RUSLAND 
Afbeelding melding 1/66. 
30-12-'93. Fauna. 
250 R. Achtmaal. Resp. Elephas maxi
mus, Phascolarctus cinereus, Mona-
chus schauinslandi, Haliaeetus leuco-
cephalus, Ailuropoda melanoleuca, 
Phocoenoides dalli, Grus vipio, 
Eschrichtius robustus. 
20-1-'94. Muziek; honderdvijftigste ge
boortedag van Rimski-Korsakov 
(1844-1908). 
Blok met vier zegels van 250 R. Ope
ra's resp. 'Sadko' (1896, met portret 
van componist), 'Das goldene Hän-
chen' (1907), 'Die Zarenbraut' (1898), 
'Schneeflöckchen'(1881). 

SAN MARINO 
31-1-'94. Olympische winterspelen Li l -* 
lehammer 1994. 
Blok met tweemaal vier zegels van 
750 L. in wisselende samenstelling. 
Kampioenen van de Olympische win
terspelen in Albertville resp. Alberto 
Tomba (reuzeslalom), Ernst Vettori 
(schansspringen 90 meter), Patrick 
Ortlieb (afdaling), Natalia Mishkutionok 
en Arthur Dmitriev (kunstrijden voor 
paren). 
31-1-'94. Tiende internationale hon
dententoonstelling. 
350, 400, 450, 500, 550, 600 L. Hon
derassen resp. langharige teckel, af-

ghaan, Belgische herder (Tervurense), 
Boston terrier, Oud-Engelse mastiff, 
Alaska malamut (zie ook de rubriek 
'Thematisch panorama'). 
11-3-'94. Viering honderd jaar radio, 
IV. 
750 L. Portret van Aleksandr Stepano-
vic Popov, uitvinder van de atmosferi
sche ontladingsdetector. 
11-3-'94. Serie 'dingen, gebaren, en 
gevoelens van alledag. III' (de tuin). 
100, 200, 300,450, 1850 L. Resp. 
gietijzeren tuinhek, begroeide pergola, 
waterput, prieel, vijver met beeldje. 
Zonder datum. Honderdste verjaardag 
van het lOG*. 
600 L. Wapperende olympische vlag
gen. 

SPANJE 
3-12-'93. 'Cultuurgoed en natuur-
schatten, erfgoed van de mensheid' 
(door de Unesco* verklaard werelderf
goed). 
50 P. Klooster 'Santa Mana de Pöblet' 
In Tarragona. 
28-1-'94. Spaanse film. 
29, 55 P. Portretten van resp. Luis 
Bunuel (1900-1983), filmcamera; Se-
gundo Chomón (1871-1930), filmbeel
den. 

IJSLAND 
25-2-'94. Het jaar van het gezin 1994. 
40.- kr. Hand met vijf met gezinsleden 
beschilderde vingers, versje en em
bleem. 
25-2-'94. Sport. 
30.- kr. Tweemaal. Resp. zwemmen, 
gewichtheffen. 

ZWEDEN 
17-1-'94. EEA* (Zweden en vijf andere 
leden van de EFTA* sluiten handelsver
drag met de twaalf landen van de Euro
pese Unie). 
5.- kr. Symbolische voorstelling ('moe
der Svea' met schild en sterren van de 
Europese vlag, tekst 'EES-Avtalet 
1994': verdrag EEA). 
17-1-'94. Huisdieren. 
3.20, 6.40 kr. Rolzegels resp. schaap 
uit Gotland, bergkoe; postzegelboekje 
tweemaal vijf zegels van 3.20 kr. met 
afbeeldingen van het Noordzweedse 
paard. 
17-1-'94. Vruchten. 
2.80 kr. Rolzegel met appel (James 
Grieve); postzegelboekje met tweemaal 
vijf zegels van 2.80 kr. met afbeeldin
gen van pruimen resp. Opal en Victo
ria. 
17-1-'94. Frankeerzegel. 
3.20 kr. Portret van koning Carl XVI 
Gustaf. 

ZWITSERLAND 
15-3-'94. Frankeerzegel 'mens en be
roep'. 
4.- F. Wijnbouwer. 

15-3-'94. Gedenkdagen en -jaren. 
60, 80,100,180 c. Resp. vijftigste ver
jaardag van de Zwitserse sportschool 
Magglingen/Macolin (gestileerde af
beelding van de sportschool met hard
lopers), internationaal mathematisch 
congres in Zürich (portret van Jakob 
Bernoulli, formule, grafiek), deelname 
van Télécom PTT aan 'Unisource' 
(symbolische voorstelling van wereld
wijde communicatie: wereldbol, men
senhoofden, vlaggen van drie deelne
mende landen), vijftigste verjaardag 
van de ICAO* (wereldbol, radarbeeld, 
vliegtuig). 
15-3-'94. Boek en pers (zie ook de ru
briek 'Thematisch panorama'). 
60, 80,100 c. Resp. de eerste schrift-
beelden (hiërogliefen, spijkerschrift en 
hoofdletter B); typografie (hoofdletter 
R); elektronische tei<stverwerking (ver
schillende lettertypen: i, s, a en repete
rende B). 

Buiten Europa 
ALGERIJE 
2-1-'94. Dertigste verjaardag van So-
matrach. 
2.-Dh. 

ANTIGUA & BARBUDA 
De volgende landen geven een omni
busserie uit met als thema 'de eerste 
vierwielige auto Viktoria' (1893) van 
Kart Benz (1844-1929)': Antigua & Bar
buda, Dominica, Gambia, Ghana, Gre
nada, Grenada/Grenadinen, Maldiven, 
St. Vincent/Grenadinen. 
11-10-'93. Antigua & Barbuda. 
40 c, $ 5.-; blok van $ 6.-. Resp. Merce
des racewagen (1914), Mercedes Benz 
Gull-Wing Coupe (1954); zegel op zegel. 
De volgende landen geven een serie 
zegels uit met als thema 'honderdste 
verjaardag van de eerste auto van Hen
ry Ford (1863-1947)'; Antigua & Bar
buda, Dominica, Gambia, Ghana, Gre
nada, Grenada/Grenadinen, Maldiven, 
St. Vincent/Grenadinen, Uganda. 
11-10-'93. Antigua & Barbuda. 
30 c, $ 4.-; blok van $ 6.-. Resp. Lin
coln Continental, Ford GT40; embleem 
van Ford Mustang model car. Ford 
Mustang prototype 1962. 
De volgende landen geven een serie 
zegels uit met als thema 'de honderd-
vijfentwintigste geboortedag van Henri 
Matisse (1869-1954)': Antigua & Bar
buda, Gambia, Grenada, Grenada/Gre
nadinen, Maldiven. 
22-11-'93. Antigua & Barbuda. 
15,60c.,$1.-,4.- ;blokvanS6.-. 
Schilderijen resp. gitaarspeler (1902-
1903), interieur met kom goudvissen 
(1914), portret van mademoiselle 
Yvonne Landsberg (1924), 'the Tobog-
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DAVO NIEUWS 

DAVO SUPPLEMENTEN 1993 
De DAVO Supplementen 1993 voor de volgende landen zijn uiterlijk 

vrijdag 25 maart bij uw handelaar verkrijgbaar: 

België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Kan. Eilanden, Alderney, 
Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland. 

Denemarken, Faroër, Groenland, Finland, Aland, Noorwegen, 
IJsland en Zweden. 

Voor alle overige landen zullen de supplementen uiterlijk vrijdag 22 april verschijnen. 

HET VERZAMELHUIS UTRECHT 
WINSTPAKKER 
Doos met vondsten, zo vanuit 
het winkelrek in dozen verdeeld 
absoluut niet uitgezocht. 
Albumbladen, zakjes veldelen, 
velletjes enz. ƒ159,00 

Portovrij vanaf ƒ 5 0 -
Onder/50,- = ƒ1,50 
verzendkosten 
Levering op rekening na 
opgave referenties! 
Bank: 39.44.30.778 

M A A N D A A N B I E D I N G 
617/40 
671/75 

cat.w. 125,-
cat.w. 110,-

nu 
nu 

Stuur uw mancolijsten 
Losse verkoop van Nederland 
Losse verkoop van West-Europa 

Verrassingspakket wereld 
hoge cataloguswaarde ƒ 29,00 

Nederland van 1977/1992 Postkantoorprijs 
Zolang de voorraad strekt! 

ƒ59,— 
ƒ 52,50 

VERKOOP 
COLLECTIES 
EN PARTIJEN 

Dagelijks 
wisselende 

aanbiedingen 

Prijslijst op aanvraag 
gratis verkrijgbaar 

DOORLOPEND TE KOOP GEVRAAGD POSTZEGELS EN MUNTEN VAN DE GEHELE WERELD 
Amsterdamsestraatweg 231 3551 CC 030-443170 Utrecht 
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N E D E R L A N 
ongebruikt/gebruikt 
vanaf 40% netto 

275,00 
275,00 
625,00 
135,00 
125,00 
375,00 
40,00 
65,00 

290,00 
250,00 
475,00 
850,00 

10,00 
150,00 

8.00 
126,00 
30,00 

250,00 
136,00 
150,00 
75,00 

175,00 
260,00 
225,00 
400,00 
150,00 
77,00 
35,00 
37,50 
37,50 
75,00 
95,00 
50,00 

125,00 
675,00 
700,00 

55,00 
250,00 
275,00 
110,00 
250,00 
460,00 
950,00 
275,00 
550,00 
225,00 
25,00 

770,00 

24,00 
25,00 

125,00 
18,00 
9,00 

90,00 
3,00 
4,00 

35,00 
26,00 

110,00 
175,00 

5,00 
88,00 
3,00 

90,00 
19,00 
66,00 

7,50 
7,50 

52,50 
6,00 

12,50 
35,00 

125,00 
6,00 
6.00 
7,50 
1,50 
1,50 
6,50 
4,00 

15,00 
6,00 

22,50 
75,00 

-,— 
-,— 
-.— 

15,00 
27.50 

175,00 
475,00 
210,00 

-,— 
99,00 
2,50 

44,00 
baar tête-beche 

88,00 
475,00 

65,00 
105,00 
240,00 
990,00 
40,00 
21,25 
96,00 
17,50 
12,50 
17,50 
18,75 
42,50 
65,00 

162,50 
350,00 
975,00 
75,00 

195,00 

95,00 
550,00 

1,00 
6.00 
7,50 

795.00 
0.25 

19,00 
62,50 
9,50 
7,50 

12,50 
12,50 
35,00 
22,50 
60,00 
56,00 

795,00 
10,00 

150,00 

105x 
106x 
107/09X 
110/13X 
114/20X 
121/28X 
129x 
130x 
131x 
132/33X 
133AX 
133BX 
134/35X 
136/38X 
1371 
139/40X 
141/43X 
144/48X 
149/62X 
163x 
164x 
165x 
163/65BX 
166/68X 
171Afx 
in blok 
169/76X 
177/98X 
199/02X 
199a/02ax 
203/07X 
208/1 Ix 
212/19X 
220/23X 
224x 
225/28X 
229/31X 
232/35X 
236AX 
236BX 
237 
238/39X 
240/43X 
244/47X 
248/51X 
252/55X 
256x 
257/60X 
261/64X 
265/66X 
267/68X 
269x 
270/73X 
274/77X 
278x 
279/82X 
283/86X 
287/88X 
289/92X 
293/95X 
296/99X 
300/04X 
305/09X 
310/12X 
313/17X 
318/22X 
323/24X 
325/26X 
327/31X 
332/45X 

175,00 
6,00 

75,00 
12,50 
37,50 
45,00 
40.00 

265,00 
250,00 

95,00 
110,00 
125,00 
45,00 

175,00 
99,50 
14,30 
16,25 
31,25 

295,00 
12,50 

100,00 
197,50 
350,00 

12,50 

225,00 
7,50 

325,00 
16,25 

196,00 
32,00 
16.25 
60,00 
21.00 
27,50 
29,50 
30,00 
29,50 
35,00 
45,00 

150,00 
52.50 
42.50 

110.00 
45,00 
27,50 
12,50 
72,50 
42,50 
30,00 
32,50 
17,50 
42,50 
52,50 
40,00 
35,00 
30,00 
10,00 
27,50 
7,50 

20,00 
15,00 
19,50 
6,00 

15,00 
19,50 
8,50 

12,00 
15,00 
25.00 

346/49X 298,00 

356/73X 
371 losx 
37 losx 
373 losx 
356 a-dx 
356 e blok 
374/78X 
379/91X 
392/96X 
402/03X 
402/03BX 
blok 
474/89X 
518/33X 

154,50 
44,00 
57,50 
57,50 
85,00 

400,00 
13,00 
7,50 
5,00 

10,00 

175,00 
125,00 
175,00 

534/37X 

550/55X 
556/60X 
592/95X 
Rollanding 
1/18x 
19/31X 
32x 
33/56X 
57/70X 

525,00 

56,00 
84,00 
76,00 

602.50 
202,50 

D P 
320,00 
122,50 

uit bovenstaande series 
ook losse waarden be
schikbaar ongebr/gebr 
71/73X 
74/77X 
78/81X 
82/85X 
86/89X 
90/93X 
94/97X 
98/01X 

140,00 
60,00 
30,00 
33,75 
40,00 
60,00 
62,50 
48,75 

FDC Nederland, blanco 
covers, covers met 
geschreven er getypt 
adres, prijsliist op 
aanvraag 

Luchtpost 
1/3x 
4/5x 
6/8x 
9x 
12/13X 
Brandkast 
1/7x 
1/7x 

35,00 
1,50 

52,50 
17,50 

475,00 

800,00 
1080,00 

goed gecentreerd 
Dienst 
1/8 X keur 
16/19X 
25/26X keur 
Internering 
1 X keur 
2 X keur 
Porto 
1/2x 
1/2(x) 
3(x) 
4(x) 
5(x) 
8(x) 
10(x| 
11(x) 
12(x) 
13/26X 
13a/26ax 
27lx 
27IIX 
27IIIX 
281 
28IIX 
28IIIX 
29/30X 
31/43X 
44/60X 
48AFX 
+ Cett 
61/64X 
65/68X 
67/68ax 
67bx 
68bx 
69/79X 
80/06X 
80a/05x 
Telegram 
l x 
2x 
3x 
4x 
5x 
6x 
7x 
8x 
9x 
11x 

250,00 
125,00 
875,00 

175,00 
105,00 

298,00 
150,00 

10,00 
10,00 
15,00 
55,00 
15,00 

110,00 
45,00 

247,50 
330,00 

44,00 
49,50 
37,50 

195.00 
210,00 
175,00 

12,50 
162,50 
110,00 

450,00 
22,50 

5,00 
27,50 

105,00 
350,00 

18,00 
55,00 

192,50 

45,00 
42,50 
40,00 

220,00 
235,00 
235,00 

1625,00 
275,00 
300,00 

1250,00 

Tandingen 
Willem III 
lOAz f r 
24C 
19D 
210 
23D 
24D 
260 
27D 
19E 
21E 
23E 
24E 
26E 
27E 
26F 
19J 
21J 
22J 
23J 
24J 
26J 
25L keur 
Diverse plaatfoulen, 
foutdrukken, typen 
etc 

525,00 
84,00 

2,00 
4,00 

14,00 
17,50 
22,50 
25,00 
15,00 
28,00 

135,00 
125,00 
175,00 
225,00 
137,50 

2,50 
7,50 

20,00 
25,00 
30,00 
42,50 

325,00 

31 af 
31afx 
in blok 
87f 
87fx 
1011X 
lO l f 
72f 
1021 
106fa 
1131 
1171X 
153a x/xx 
171 Afx 
in blok 
217AX 
217A 
217VX 
336f X 
3361 
4221XX 
in blok 
7121XX 
7121 
712bfxx 
Rolt 
51a X 
51a 
Porto 
2Af 
4fk III 
20fbx 
20fd 
22f 
26f 
27fcx 
27fe 
29fbx 
29fdx 
in paar 
37b in paar 
37f 
38f 
39f 
41f 
42f 
43f 
41fa 
661 keur 

65,00 

75,00 
75,00 
90,00 

1295,00 
1200,00 

180,00 
65,00 
70.00 

5.00 
99,50 
10,00 

225,00 
95,00 
88,00 

1250,00 
62,50 
62,50 

25,00 
650,00 
650,00 
675.00 

450.00 
250,00 

250,00 
150,00 
135,00 
162,50 
90,00 
90,00 

165,00 
155,00 
65,00 

88,00 
252,50 
39,50 
39,50 

102,50 
78,00 

212,50 
400,00 
250,00 
450,00 

Irs. NVPH- X = ongebruikt met plakker (x) ongebr. ged. gom of zonder gom, geen teken 
s mooi gebruikt. Bij opdracht boven ƒ 2 5 0 , - f r a n c o lever ing, bi j opdracht boven ƒ 5 0 0 , -
/- 2 % korting voor contant. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt. Postgiro 
7 1 0 4 0 . Geen winkel bezoek gaarne na te le l . afspraak. 

J.H. ACKERMANN 
tosendael 2 ,1121 HH Landsmeer. Tel . 02908-23966 

Postzegelhandel A. Schipper 
maandag t /m vrijdag 10 .00-20 .00 uur, zaterdag 10 .00-14 .00 uur 
kantoor aan huls - bezoek alleen na afspraak 

Strausslaan 20 - 2 9 9 2 PD Barendrecht 
tel. 01806 -22520 - fax 01806-22530 

Bankrekening: ING BANK 68.89 .58 .818 
ABN-AMRO 44 .55 .20 .981 - Postbank 5574639 

Ingeschreven K.v K. Rotterdam nr. 151127 

NEDERLAND POSTFRIS - Luxe kwaliteit: 
50/55 ƒ 
61 B/C+0 
81 
82/83 
84/86 
87/89 
102/103 
104/105+C 
106 
107/109 
110/113 
114/120 
132/133 
134/135 
136/138 
139/140 
141/143 
144/148 
166/168 
169/176 
177/198+C 
199/202 
203/207 
208/211 
212/219 
220/223 
224 
225/228 
229/231 
232/235 
236/237 + C 
238/239 
240/243 
244/247 
248/251 
252/255 
256 
257/260 
261/264 
265/286 
267/268 
269 
270/273 
274/277 
278 
279/282 
283/286 
287/288 
289/292 
293/295 
296/299 
300/304 
305/309 
310/312 
313/317 
318/322 
323/324 
325/326 
327/331 
332/345 
346/349 
350/355 
356/373 
356A/D 
374/378 
379/391 
379A/D 
392/396 
397/401 
402/403 
402B/403B 
404 
405/421 
422 
423/427 
428/442 
443 
444/448 
449/453 
454/459 
460/468 
469/473 
474/489 
487/489 
490/494 
496/499 

89,50 
950,00 
140,00 
39,50 

650,00 
57,50 

295,00 
1125.00 

13,00 
400.00 

29,00 
120,00 
325,00 
137,50 
325,00 
35,00 
40 00 

120,00 
30,00 
22,50 

1075,00 
42,50 
95,00 
42,50 

275,00 
60,00 
77,50 
90,00 
90,00 
90,00 

835,00 
147,50 
152,50 
360,00 
157,50 
94,00 
47,50 

225,00 
140,00 
100.00 
115,00 
55,00 

135,00 
160,00 
115,00 
140,00 
105,00 
25,00 
82,50 
19,50 
62,50 
52,50 
57,50 
17,50 
52,50 
67,50 
22,50 
30,00 
55,00 
32,50 

645,00 
47,50 

210,00 
115,00 

18,00 
9,00 
9,50 
6,00 
3.00 
9.50 

325,00 
0,25 
3,00 
0,15 
1,25 

12,00 
0,15 
2,00 
4,00 
5,00 

11.50 
4,50 

190,00 
80,00 
10,00 
7,50 

500/503 ƒ 
504/505 
506/507 
508/512 
513/517 
518/533 

9,50 
3,25 
5,00 
8,50 

21,00 
395.00 

534/537+C 1520,00 
538/541 
542/543 
544/548 
549 
550/555 
556/560 
561/562 
563/567 
568/572 
573/577 
578/581 
582 
583/587 
588/591 
592/595 
596/600 
601 
602/606 
607/611 
612/616 
617/636 
637/640 
465B/634B 
641/645 
646 
647/648 
649/653 
654 
655/659 
660 
661/665 
666/670 
671/675 
676/680 
681/682 
683/687 
688/692 
693/694 
695/699 
700/701 
702/706 
707/711 
712 
713/714 
715/719 
720/721 
722/726 
727/728 
729/730 
731/735 
736/737 
738/742 
743/744 
745/746 
747/751 
752/756 
757/758 
759/763 
764/765 
766/770 
771/773 
774/776 
777/778 
779/783 
784/785 
786/790 
791 
792/794 
795/799 
800/801 
802/806 
807/810 
811 
812/815 
816/817 
818/819 
820 
827/828 
829 
830/834 
835 
836/838 

19,00 
13,50 
21,00 

3,00 
67,50 

102,50 
12,50 
32,50 
39,00 
26.50 
32,50 

3,25 
23,50 
12,00 
90,00 
15,50 
0.75 

28,50 
18,00 
23.50 
16.50 
44.00 
20,00 
35,00 

3,50 
5,75 

17,50 
1,50 

23,50 
2.00 

16,00 
21.00 
50 00 
16,50 
65,00 
16,00 
18,00 

7,00 
10.50 
12.00 
20.00 
21.50 

1,50 
1.50 

14,50 
1,50 

20,00 
4,50 
2,25 

11,50 
5,00 

18,00 
9.50 
3.50 

19.00 
11.00 

0,50 
8,00 
2,00 
8,00 
4,00 

13,00 
1,50 
7,00 
1,60 
9,00 
2,00 
0.75 
4.50 
2,00 
4,50 
1,35 
0,25 
2,50 
0,40 
1,25 
0,20 
0,70 
0,20 
3,00 
0,20 
1,40 

839 ƒ 
840/841 
842/846 
847/848 
849/853 
854 
855 
856/857 
858 
859/863 
868/869 
870/874 
875 
876 
877/881 
882/883 
884/885 
886/888 
886/888blocs 

889/893 
894/898 
899 
900 
901/905 
906/907 
908 
909/911 
912/916 
917 
918/919 
920/924 
925/926 
927/929 
930 
931 
932/936 
937 
938 
939 
939A 
940 
941/958 
952B/958B 
963 
964 
965/969 
970 
970 paar 
971/972 
973/974 
975/977 
978/982 
983 
984 
985/989 
990/991 
992/995 
996/1000 
1001 
1002 
1003/1006 
1007/1008 
1009 
1010/1011 
1010/11 paar 
1012/1014 
1015/1019 
1020/1023 
1024 
1025 
1026/1029 
1030/1031 
1032/1035 
1036 
1037 
1037 paar 
1038/1041 
1042 
1043/1045 
1043/1045A 
1046/1049 
1050/1051 
1052/1054 
1052 paar 
1055/1057 
1058 
1059/1062 
1063 

2,00 
0.80 
2,50 
0.50 
2.75 

36,50 
0,20 
0,90 
4,50 
2,75 
0,50 
2,50 
3,75 
0,20 
2,50 
1,80 
2,70 

11,00 

107,50 
2,50 
3,00 
6,75 
0,20 
3.50 
1.30 
0,20 
1,60 
4,00 

10,00 
1,70 
4,00 
2,00 
3,75 
0,25 
0,25 
5,00 

11,00 
0,25 
2,00 
4,00 
1,25 

32,50 
27,50 

0,25 
0,25 
6,75 
0,40 
1.00 
2,20 
1,70 
2,40 
6,50 

21,00 
0,20 
7,50 
2,00 
3,75 
3,75 

15,00 
0,20 
4,75 
2,50 
0,30 
2,50 
5,50 
1,60 
3,75 
4,75 

10,00 
0,70 
4,50 
1,60 
4,25 
0,40 
1,00 
2.50 
4.25 

15,00 
3,75 
3,75 
4,00 
0,65 

13,50 
22,50 

1,20 
0,60 
2,75 
5,50 

1064/1067A ƒ 2,00 
1068/1071 3,00 
1072 0,30 
1073/1074 0,70 
1075/1076 0,70 
1077/1078 0,70 
1079/1082 2,25 
1083 3,50 
1084 0,30 
1085/1088 2,75 
1089 0,50 
1090 0,50 
1091 0,65 
1092/1093 0,90 
1094/1097 2.25 
1098/1102 5,00 
1098/1102A 5,00 
bloes 9/4 17,50 
1103/1106 2,25 
1107 2,75 
1108/1118 5,50 
1108A/1118A 5,50 
1128/1129A 2.00 
1130 0.85 
1131 0.65 
1132 0,55 
1133/1136 2,75 
1137/1140 2,75 
1137/1140A 2,75 
1141 1,50 
1142 0,65 
1143/1145 1.75 
1146/1149 2.75 
1150 3.50 
1151/1152 1,00 
1153/1156 2,75 
1157/1158 1,20 
1159/1160 1,00 
1161/1163 1,75 
1164 2,00 
1165 0,65 
1165 paar 1,30 
1166 0.55 
1167/1170 2.75 
1171 3,50 
1172 0,65 
1173 0,55 
1174 0,65 
1175/1178 2,75 
1179/1180 1,50 
1181 0,55 
1182/1183 1,20 
1184/1185 1,00 
1186/1189 2,75 
1190 3,50 
1191/1193 1,75 
1194/1197 2,75 
1198/1199 1,25 
1200 0,70 
1201 0,60 
1202/1203 1.25 
1204/1206 2,25 
1207/1208 1,60 
1209 0,60 
1210/1213 2,75 
1214 3,50 
1215 0,75 
1216/1219 2,75 
1220/1222 1,90 
1223 1,90 
1224 0,65 
1225/1226 1,30 
1227 0,75 
1228/1231 2,75 
1232/1235 2,75 
1236 3,50 
1237/1252 50,00 
1238A/1251A 27,50 
1260 0,75 
1261 0.55 
1262/1265 3.25 
1266/1267 1.35 
1268/1269 1.40 
1270 0.70 
1271/1272 1.40 
1273/1274 1,30 
1275/1278 3,00 
1279 3,50 
1280 0,80 

1281/1284 
1285/1286 
1287/1288 
1289/1292 
1293 
1294 
1295/1298 
1299 
1300 
1301/1304 
1305 
1306 
1307/1308 
1309/1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316/1319 
1320 
1321 
1322/1323 
1324/1327 
1328 
1329/1332 
1333/1334 
1335/1337 
1338/1339 
1340/1343 
1344 
1345/1346 
1347 
1348/1351 
1352 
1353/1354 
1355/1357 
1358 
1359/1360 
1361/1362 
1363/1365 
1366 
1367 
1368/1369 
1370/1371 
1372/1374 
1375 
1376/1377 
1378/1380 
1381/1383 
1384 
1385 
1386 
1387/1389 
1390 
1391/1395 
PB 37 
1396/1398 
1399/1401 
1402 
1403 
1404/1405 
1406/1407 
1408/1410 
1411 
1412/1413 
1414 
1415/1417 
1418 
1419 
1420 
1421/1422 
1423 
1424/1426 
1427 
1428/1429 
1430/1432 
1433 
1434 
1435/1437 
1438 
1439 
1440/1441 
1442/1443 
1444/1446 
1447 
1448/1450 
1451/1452 
1453/1454 
1455 

ƒ 3,00 
1,40 
1,35 
3,25 
9,00 
0,85 
3,00 
4,00 
0,80 
3,25 
9.00 
0,70 
1,40 
2,50 
0,80 
3.00 
0.80 
0.70 
3,25 
4,00 
0,70 
1,40 
3,25 
9,00 
3,00 
1,40 
2,25 
1,40 
3,25 
4,00 
1,30 
0,80 
3,25 
9.00 
1,40 
2,25 
0,65 
1,70 
1,80 
2,75 
4,00 
0,85 
1,60 
1,50 
2,75 
9,00 
1,50 
2,25 
2,75 
9,00 
0.85 
0.75 
2.75 
4.25 
4,50 

17,50 
3,50 
2,75 
9,50 
0,85 
1,50 
1.60 
2.25 
0,85 
1,70 
3,50 
2,75 
4,50 
0,75 
0,85 
1.50 
0,85 
2,75 
9,50 
1,50 
2,25 
0,85 
0,85 
2.90 
4.50 
0.75 
1.60 
1,50 
2,95 
8,50 
2,25 
1,50 
1,60 
1,60 

mooi gebruikt - luxe kwaliteit voor de kritische verzamelaar: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
10 
11 
12 
14 
16 
18 
2 0 
2 5 
2 8 
29 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
56/76 
77/79 
8 0 + C 
82/83 
8 4 / 8 6 A' 
87/89 
9 0 / 9 4 
95 
96 
97 

ƒ 3 0 . 0 0 
2 2 , 5 0 

125 ,00 
18 ,00 

9.00 
97,50 
36,00 
25.00 

110 ,00 
175 ,00 

8 7 , 5 0 
95.00 
62,50 
23,50 
57,50 
35.00 

125 .00 
22,50 
85.00 
12,50 
2 7 , 5 0 

167 ,50 
4 7 5 . 0 0 
110 ,00 

4 2 , 5 0 
1 1 , 0 0 

990.00 
19.00 

' d a m 4 ,50 
8 ,25 
7.50 

12 ,00 
10 ,00 
3 7 , 5 0 

98 j 
99 
100 
1 0 1 + C 
102 /103 
104 
105 
106 
107/109 
110 /113 
114 /120 
1 2 1 / 1 2 9 
130 
131 
132 /133 
134 /135 
136 /138 
139 /140 
1 4 1 / 1 4 3 
144 /148 
149 /162 
163 /165 
166 /168 
1 7 7 / 1 9 8 
199 /202 
2 0 3 / 2 0 7 
2 0 8 / 2 1 1 
2 1 2 / 2 1 9 
2 2 0 / 2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 / 2 2 8 
2 2 9 / 2 3 1 
2 3 2 / 2 3 5 
2 3 6 / 2 3 7 

25,00 
65,00 
52,50 

990,00 
9.00 

145 ,00 
120 ,00 

2 ,50 
3 ,50 
3 ,00 

10,00 
15 ,95 

2 6 5 , 0 0 
215 ,00 

22 .50 
4 5 . 0 0 

170,00 
6,50 

11,50 
5.00 

19 .00 
10 .00 

7,50 
75 ,00 
11 ,00 
3 0 , 0 0 
10,00 
52 ,50 
12,00 

2 .00 
18 ,00 
25 ,00 
15,00 

5,00 

238/239 J 
240/243 
244/247 
248 /251 
2 5 2 / 2 5 5 
2 5 7 / 2 6 0 
2 6 1 / 2 6 4 
2 6 5 / 2 6 6 
2 6 7 / 2 6 8 
269 
270/273 
274/277 
2 7 8 
279/282 
283/286 
2 8 7 / 2 8 8 
289/292 
2 9 3 / 2 9 5 
296/299 
300/304 
305/309 
3 1 0 / 3 1 2 
3 1 3 / 3 1 7 
3 1 8 / 3 2 2 
3 2 3 / 3 2 4 
3 2 5 / 3 2 6 
327 /331 
3 3 2 / 3 4 5 
346/349 
350/355 
3 5 6 / 3 7 3 
356 A/D 

5 0 . 0 0 
3 2 , 5 0 
6 0 , 0 0 
30 ,00 

5.50 
3 5 , 0 0 
28 ,50 
11 ,00 

4 .00 
2 .50 

2 7 , 5 0 
16,50 
17.50 
13 ,50 
11 ,00 

6,75 
8,50 
2 .50 
6,75 
4,50 
6,00 
2.50 
4.75 
6,75 
3,75 
5.50 
6.50 
9,00 

8 7 , 5 0 
6.50 

170 .00 
95,00 

L U C H T P O S T Z E G E L S 
POSTFRIS 
1/3 ƒ 3 2 5 , 0 0 
6/8 - 115,00 
9 - 107,50 
12 /13+C - 7 7 5 , 0 0 

DIENSTZEGELS 
G E B R U I K T : 
1/8 
9/15 
16/19 
20/24 
25/26 
27/40 
41/43 

ƒ 235,00 
- 70,00 
- 50,00 

6.00 
- 20,00 
- 12,50 
- 1,50 

BRANOKASTZEGELS: 
Komplete serie 
ongebruikt-l-C ƒ 1 090,00 
post1ns+C - 2 300,00 

Bestellen kan sctiriftelijk. 
telefoniscti of per fax 

Betaling binnen 8 dagen 
na faktuurdatum. 

Leveringsvoorwaarden ■ 
tot ƒ 200,00. 
tielft portokosten 
daarboven franco 
mtnimum order ƒ 50,00 
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gan' (slee, 1947); de drie zusters 

be volgende landen geven een serie ze
gels uit met als tiiema 'de kunst van 
Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-
1669)': Antigua & Barbuda, Gambia, 
Grenada, Grenada/Grenadinen, Maldiven. 
22-12-'93. Antigua & Barbuda. 
15, 30, 40 c., $5.-; blok van $6.-. 
Resp. Hanna en Samuel (1648), Izaäk 
en Rebekka 'Joodse Bruidje' (1660), 
Jakob worstelt met de engei (1659-
1669), IVlozes met de stenen tafels 
(1659); Simson wordt de ogen uitge
stoken door de Filistijnen (1636). 
De volgende landen geven een omni
busserie uit als groet aan de postzegel-
tentoonstelling 'Hong Kong 94', gehou
den van 18 tot 21 februari in het 'Con
vention and Exhibition Centre'; Antigua 
& Barbuda, Dominica, Gambia, Ghana, 
Grenada, Grenada/Grenadinen, Guyana, 
Maldiven, St. Vincent, Uganda; de om
nibus zal voor eik land bestaan uit twee 
zegels in samenhang 'zegel op zegel', 
waarvan één van het land van uitgifte 
en één van Hongkong (vel met tien ze
gels of vijf paren), en vel (veilen) met 
zes zegels met als afbeeldingen Chine
se kunstvoorwerpen waarvan één met 
afbeelding van hond (Chinese maanka-
iender, het jaar van de hond). 
18-2-'94.'Hong Kong 94'. 
40 c. Tweemaal. In samenhang. Zegel 
op zegel. 

Vel met zes zegels van 40 c. Wedstrijd 
van drakenboten. 
Vel met zes zegels van 40 c. Chinese 
terracotta figuren. 

ARUBA 
28-1-'94. WWF*; uilen (Athene con-
icularia). 
5,10, 35, 40 c. Vier verschillende af
beeldingen; embleem WWF. 

AUSTRALIË 
13-1-'94. Dag van Australië. 
85 c, $ 1.05. Schilderijen van Sir Sid
ney Noian (1917-1992) resp. 'Wimme-
ra' (vanaf de berg 'Arapiles', 1943), 
'Lagoon, Wimmera' (1943). 
45 c, $ 2.-. Schilderijen van Arthur 
Boyd (geboren in 1920) resp. 'Shoal-
haven River Bank-Dawn' (1984), 'Whi
te Cockatoos in Paddock with Flame 
Trees'(1981). 
20-1-'94. Honderdste verjaardag van 
het reddingwezen. 
45 (tweemaal), 95 c, $ 1.20. Resp. 
'waakzaamheid' (reddingswerker kijkt 
uit overzee), zwemles, reddingswer
kers, training. 
3-2-'94. 'Thinking of You' (wensze-
gels). 
45 c. Driemaal. Resp. roos, klaprozen, 
tulpen; postzegelboekje (zie ook de ru
briek 'Thematisch panorama'). 

BAHREIN 
22-1-'94. Internationaal jaar van het 
gezin. 
50, 80,150, 200 fils. Symbolische 
voorstelling (hoofden van man en 
vrouw met daarin twee spelende kinde
ren, op achtergrond woningen met 
bloeiende bloem); embleem. 

BERMUDA 
20-1-'94. 'Furness Bermuda'-scheep-
vaartmaatschappij. 
25, 60, 75 c, $ 2.-. Resp. cruiseschip 
aan kade, de 'Queen of Bermuda' loopt 
de haven binnen (twee dagen vanaf 
New York), schepen 'Queen of Bermu
da' en 'Ocean IVIonarch', nachtelijke 
verpozing aan boord van luxe kruiser. 

BHUTAN 
17-12-'93. Godsdienst; de vier 'door 
gods' (belangrijkste leerlingen van 
boeddha). 
1.50, 5,10,15 nu. Goden van de vier 
windstreken resp. 'Namtheo-Say' (Vas-
harmanaya), wachter van het noorden; 
'Pha-Ke-Po' (Vairu Dhakaya'), zuiden; 
'Chen-Mi-Jang' (Vairu Bhakahaya), 
westen; 'Yui-Khor-Sung' (Dhista Ras-
taya), oosten. 
1-1-'94. Flora. 
1,1.50, 2, 2,50, 4, 5, 6, 7, 9,10 nu.; 
blok van 13 nu. Resp. Rhododendron 
mucronatum. Anemone rupicola, Po-
iemonium coeruieum. Rosa marophyl-
ia, Paraquilegia microphylla, Aquilegia 
nivalis. Geranium waliichianum. Rho
dodendron campanulatum. Viola sua-
vis, Cyananthus lobatus; villa met 
bloementuin. 
11-2-'94. Het jaar van de hond; Chine
se maankalender. 
11.50 nu; blok met zegel van 20 nu. 
Resp. hond; dezelfde afbeelding met 
op blok tekens van de dierenriem, tekst 
'Wood Dog Year 1994' (vijf cyclussen: 
metaal, water, hout, vuur en aarde); 
embleem 'Hong Kong 94', gedichtje 'I 
am the dog'. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 2/147. 

BURKINA FASO 
10-12-'93. Fauna; gazelle. 
30, 40, 60,100 F.; blok van 400 F. 

CANADA 
28-1-'94. 'Quick Stick'-wenszegels (zie 
ook de rubriek 'Nieuwe postzegeiboek-
jes'). 
Pakjes met twee verschillende afbeel
dingen (10 X $ 0.43) met vijfendertig 
stickers. 
21-2-'94. Architectuur. 
$ 1.-, 2.-. Resp. gerechtshof in York-
ton, pedagogische academie in Truro. 
25-2-'94. Frankeerzegels; vruchtbomen. 

$ 0.50, 0.68, 0.88. Resp. 'Snow Apple', 
'Shagbark Hickory', 'Westcot Apricot'. 

CAYMANEILANDEN 
6-12-'93. Flora; orchideeën. 
5, 40, 60 c., $ 1 . - . Resp. lonopsis 
utricularioides, Encyclia cochleata. 
Vanilla pompona, Oncidium cayma-
nense. 

CHINA (Republiek, Talwan) 
17-2-'94. Nieuwjaar; wenszegels met 
flora. 
5.-, 12.-, 19.-. Resp. Clivia miniata, 
Cymbidium sinense. Primula malacoi-
des. 

CHRISTMASEILAND 
20-1-'94. Het jaar van de hond; Chine
se maankalender (zie ook de rubriek 
'Thematisch panorama'). 
45 c. Tweemaal. Resp. pekinees, 
'Mickey' (geen rashond). 

CISKEI 
18-2-'94. Schipbreuken. 
45, 65, 85 c, 1.05 R. Schepen resp. 
Losna (gestrand in 1921), Catherine 
(1846), Bennebroek (1713), Sao Joäo 
Baptista(1622). 

COCOS(KEELING)EILANDEN 
17-2-'94. Kaart van de Cocoseilanden 
met onderwaterleven en zeilboten. 
Vel met vier stroken van vijfmaal 5,10, 
20,45 c. Doorlopend beeld. Resp. vis 
(Rhinecanthus rectangulus), schild
padden (Chelonia mydas), vissen 
(Hemitaurichthys polylepis), 'jukongs' 
(zeilschepen). 

COLOMBIA 
31-7-'93. Wereldkampioenschap voet
bal 1994. 
220 P. Symbolische voorstelling (voet
bal, vlaggen van Colombia, Argentinië, 
Paraguay, Peru). 
5-8-'93. 'Amazonia Coiombiana'; flora 
(zie voorpagina), vogel, reptiel. 
150, 220 P. Beide tweemaal, in samen
hang; blok met zegel van 880 P. Resp. 
flora (Victoria regia, 'Flor Ipecacuana'), 
vogels (papegaai), reptiel (Anaconda); 
avondiandschap met man in kajak, vo
gel, landkaart. 
Oktober '93. Bekende Colombianen. 
150,200 P. Beide tweemaal. Resp. Al
berto Pumarejo (1893-1970), Lorenci-
ta Villegas de Santos (1892-1960), 
Meliton Rodriguez (1875-1942), 
Tomas Carrasquilia (1858-1940). 
Oktober '93. Upaep*; met uitsterven 
bedreigde dieren. 
Blok met 220 (tweemaal), 460, 520 P. 
Doorlopend beeid. Resp. Saguinus 
oedipus, Rupicola peruviana, Porphy-
ruia martinica, Trichechus manatus. 
30-11-'93. Kerstmis 1993. 
200, 220 P. De Heilige Familie; herder 
met staf, ster. 

w^rwwwmfwwwwm^i'^ 

1-12-'93. Toerisme. 
Blok met vier zegels van 220 P. (twee 
zegels met doorlopend beeld). Resp. 
San Andres y Providencia, nationale 
park van Cocuy, lagune van La Cochia 
en Serrania (bergland) de la Macarena 
(waterval). 
Strook met 520,460 (tweemaal), 250 P. 
Resp. Embalse (pias, poel) van Pefiol, 
rivierverloop van de Chicamocha, Sier
ra Nevada de Santa Marta, laguna van 
Otun. 
21-12-'93. Honderdzeventigste ver
jaardag van het nationaal museum. 
150 P. Het museum. 

DJIBOUTI 
10-1-'94. Keizerlijk huwelijk. 
Blok van 500 F. 

DOMINICA 
28-5-'93. Karl Benz (zie Antigua & Bar 
buda). 
$ 1.20,4.-; twee blokken van $ 3.-. 
Resp. Mercedes Benz racewagen 
(1936 Zwitserse Grand Prix), 1935 
Duitse Grand Prix; Mercedes Benz 
sport coupe/roadster (1993), Benz 
four-wheeled 'Viktoria'. 
28-5-'93. Henry Ford (zie Antigua & 
Barbuda). 
90 c, $ 5.-; blok van $ 6.-. Resp. mo
del A Ford (1928), model T Ford 
(1915); Ford GT40. 
18-2-'94. 'Hong Kong 94' (zie Antigua 
& Barbuda). 
40 c. Tweemaal, in samenhang. Zegei 
op zegel. 
Vel met zes zegels van 40 c. Chinese 
kunstvoorwerpen van jade. 

EGYPTE 
19-11-'93. Internationaal congres 'gro 
te dammen' in Cairo. 
15 P. Sfinx, piramides. 
1-12-'93. Vijfendertigste internationaal 
voetbalkampioenschap voor militairen 
15 P. Tweemaal. Symbolische 
voorstellingen (beker, voetbal, em
bleem). 

GABON 
25-1-'94. Maskers. 
100,175,200,300F. Resp. Bateke, 
Bavili, Fang, Bandjabi. 

GAMBIA 
7-6-'93. Kari Benz (zie Antigua & Bar
buda). 
Vel met twaalf zegels van 2.- D. Resp 
Benz Velo (1894), Benz (1894), Benz 
(1895), Benz Mannheim (1895), Benz 
car(1892), Benz (1900), Benz (1911) 
Benz Velo (1893), Benz (1900), tweed 
uitvoering Benz 1900, tweede uitvoe 
ring Benz 1911, tweede uitvoering 
Benz car 1885. 
Blok met zegel van 20.- D. Benz car 
(1900). 



Philatelie maart 1994 / 241 

'6'93. Henry Ford (zie Antigua & 
iarbuda). 
êl twaalf zegels van 2. D. Resp. Ford 

nodel T (1910), Ford (1896), racing 
;ar999 (1902), bicycle (1893) en Ford 
1896), Ford model A (1903), Ford 
nodel T (1908), Ford modal T met dak 
1908), Ford model K (1906), Ford 
nodel A (1931), Ford modal A (1906), 
ord modal N (1906), Ford model F 
1905). 
Hok van 20.D.Ford (1896). 
512'93. Rembrandt (zie Antigua & 
Iarbuda). 
lOb., 2., 7., 15.D.;blokvan20.D. 
iesp. man met hoed (16501652), 
nan met gouden helm, een francisca
ler monnik (1651), de apostel Paulus 
1633); Anatomische les van Doctor 
■ulp(1632). 
512'93. Henri Matissa (zie Antigua 
< Barbuda). 
.50, 2., 5., 12.D; blok van 20.D. 
Iesp. portret van Pierre Matisse 
1909), portret van Augusta Pallerin, II 
1917), Andre Darain (1905), de jonge 
eeman, II (1906); pianist an 'checker'
pelers(1924). 
82'94. 'Hong Kong 94' (zia Antigua 
(Barbuda). 
.50 D. Tweemaal, in samenhang. Ze
el op zegel. 
'el met zes zegels van 1.50 D. Terra
otta figuren. 

IHANA 
anuari/februari '93. Walt Disney; 
ijfenzestigste verjaardag van Mickey 
louse; filmportrattan. 
00, 200, 300, 400, 500, 600, 800 Cs; 
«ea blokken van alk 1200 Cs. Afbaal
ingan ontleend aan films. Rasp. 'Ste
mboat Willie', 'The Band Concert', 
(/loose Hunters', 'Brave Little Taller', 
■antasia', 'The Nifty Nintias', 'Mickey's 
hristmas Carol'; 'Mickey's Elephant', 
i/lickay's Amateurs'. 
■5'93. Karl Banz (zia Antigua & Bar
uda). 
50, 800 Cs.; blok van 1000 Cs. Resp. 
lercedes Benz 300 SLR (in de race 
lille Miglia 1955), Mercedes Benz 
won Monaco Grand Prix 1937); Mer
edes Benz type 196 racing car. 
5'93. Henry Ford (zia Antigua & 
arbuda). 
00, 600 Cs.; blok van 1000 Cs. Resp. 
epot Wagon (1920), Ford 'Mach' 1 
lustang (1970); Ford Super T 999 re
ar (1910). 
82'94. 'Hong Kong 94' (zie Antigua 
Barbuda). 

00 Cs. Tweemaal, in samenhang. Ze
el op zegel. 
al mat zes zegels van 100 Cs. Chinese 
okken. 
onder datum. Huisdieren. 
D, 100,150, 200, 250, 300, 400, 600, 
DO, 1000 Cs. Resp. Melaagris gallo
avo, Capra hircus, Carina moschata, 

Equus asinus. Gallus gallus, Sus vitta
tus, Numida meleagris, Canis domesti
cus, Gallus gallus, Ovis aries. 
Twee blokken met elk 100, 250, 350, 
500 Cs. Rasp. Numida meleagris. Gal
lus gallus, idem, Melaagris gallopavo; 
Capra hircus, Canis domesticus, Sus 
vittatus, Ovis aries. 

GRENADA 
112'93. Rambrandt (zie Antigua & 
Barbuda). 
35, 50, 75 c, $ 5.; blok van $ 6.. Vier 
verschillende zelfportretten uit resp 
1629,1640,1652 an 16251631;'Da 
staalmeesters'. 
2112'93. Karl Benz (zie Antigua & 
Barbuda). 
35 c, $ 4.; blok van $ 6.. Resp. Mer
cedes Benz 370 S cabriolet (1932), 
Mercedes Banz 300 SL 'Gulwing'; Mer
cedes Benz 290 (1934). 
2112'93. Henry Ford (zie Antigua & 
Barbuda). 
45 c, $ 3.; blok van $ 6.. Rasp. Ford 
Mustang (1966), model A Ford Phae
ton (1930); Ford model A (1903). 
3112'93. Henri Matisse (zia Antigua 
& Barbuda). 
15,45 c, $ 2., 4.; blok van $ 6.. Vier 
zalfportrattan uit resp 1900,1918, 
1916,1900; da schilder in zijn atelier 
(1916). 
l82'94. 'Hong Kong 94' (zie Antigua 
& Barbuda). 
40 c. Tweemaal, in samenhang. Zegel 
op zegel. 
Vel met zes zegels van 45 c. Chinees 
porselein. 

GRENADA/GRENADINEN 
2112'93. Karl Benz (zie Antigua & 
Barbuda). 
25 c, $ 5.; blok van $ 6.. Resp. Mer
cedes Benz 300 SLR (1955), Mercedes 
Benz 540 K; Mercedes Banz SSK. 
2112'93. Hanry Ford (zie Antigua & 
Barbuda). 
45 c, $ 4..; blok van $ 6.. Resp. Ford 
Thundarbird 1957, Ford 150A station
wagon (1929); Ford model T (1924). 
3112'93. Rembrandt (zie Antigua & 
Barbuda). 
15, 35, 50 c., $5.; blok van $6.. 
Resp. Hendrickje Stoffels als Flora 
(1655), vrouwen man in zwart (1633), 
Aristoteles mat da buste van Homerus 
(1653), Christus en de Samaritaanse 
vrouw (1655); de beschuldiging van 
Anna (1626). 
3112'93. Henri Matisse (zia Antigua 
& Barbuda). 
75c . ,$1 .  , 2., 3.;blokvan$6.. 
Resp. intariaur: bloemen en parkieten 
(1924), goudvissen (1912), het meisje 
met groene ogen (1908), stilleven 
(1906); thee in de tuin (1919). 
182'94. 'Hong Kong 94' (zie Antigua 

& Barbuda). 
40 c. Tweemaal, in samenhang. Zegel 
op zegel. 
Val mat zes zegels van 45 c. Chinese 
kunstvoorwerpen van jade. 

GUYANA 
2012'93. Walt Disney; film 'Aladdin'. 
Drie vellen mat rasp. acht zegels van 
$ 7.65, negen zegels van $ 50., negen 
zegels van $ 65.; vier blokken van 
$ 325.. Karakters uit da film 'Aladdin'. 
182'94. 'Hong Kong 94' (zie Antigua 
& Barbuda). 
$ 50.. Tweemaal, in samenhang. Zegel 
op zegel. 
Vel met zes zegels van $15.30. Snuif
dozen. 
Vel met zes zegels van $ 15.30. Chi
nees porselein. 

HONGKONG** 
Januari '94. Geschiedenis van de fran
keerzegels van Hongkong (1862
1992); postzegelboekje. 
182'94. Opening postzegeltentoon
stelling 'Hong Kong 94'**. 
Val met frankeerzegels van $ 5.. Skyli
ne Hongkong, embleem, tekst 'a stamp 
is born'. 

INDONESIË 
248'93. Internationale conferentia 
'KupuKupu' (vlinders). 
700 R. Papilio blumei. 
99'93. Pon XIII (dertiende nationale 
sportweek). 
150, 300, 700,1000 R. Rasp. zwam
men, wielrennen, mascotte, hoog
springen; embleem. 
410'93.WTO*; toerisme. 
300, 700,1000 R. Resp. 'Sigurasigu
ra'waterval (NoordSumatra), 'Gua 
Petruk' (Centraal Java), 'Segara Ana
kan'maar (Wast Nusa Tanggara). 
510'93. BapakTNI (generaal Soardi
man onderscheiden als 'de vader van 
het Indonesische nationale lagar'= Ba
pak TNI). 
300 R. Tweemaal. In samenhang. Por
tret van generaal Soerdiman en luite
nantgeneraal Oerip Soemohardjo. 
511'93. Flora en fauna. 
300 R. Viermaal. Flora resp. Michelia 
champaca, Canaga odorata; fauna 
rasp. Copsychus pyrropygus, Gracula 
raligiosa. 
512'93. Transmigratie (ontwikke
lingsprogramma). 
700 R. Verhuisde mensen werken op 
nieuwe plantage, woningen op achter
grond. 
2212'93. Kunsten cultuur 1993. 
300, 700,1000 R. Resp. 'Ganding Sri
wojaya'dans (ZuidSumatra), 'Tempa
yan'dans (WestKalimantan), 'Tifa'
dans (Irian Jaya). 

ISRAËL 
82'94. Torren (zie ook de rubriek 

'Nieuwe postzegelboekjes'). 
NIS. 0.85. Viermaal. Rasp. Chloropho
rusvarius, Potosiacuprea, 
Graphopterus sarrator, Coccinella sep
tempunctata; postzegalboekja met 
twee series. 
82'94. Gezondheid an welzijn (zia 
ook de rubriek 'Nieuwe postzagalboek
jes'). 
NIS. 0.85,1.30,1.60. Resp. meer be
wegen (getekend mannetje met auto in 
da hand), niet roken (mannetje blaast 
ballen), gezond eten (mannetje bekijkt 
bord met eten door loep). 
82'94. Herdenking wetenschapper 
Mordecai Haffkine (18601930). 
NIS. 3.85. Portret. 
82'94. Frankeerzegel serie 'zangvo
gals'. 
NIS. 0.85. Carpodacus synaicus. 

IVOORKUST 
202'94. Vijftig jaar wereldstrijd tegen 
lepra door Raoul Folleraau. 
150 F. 

KERSTEILAND 
Zia onder CHRISTMASEILAND. 

KOREA NOORD 
Afbeelding melding 2/148. 

KOREA ZUID 
139'93. Serie 'muziek'; liederen. 
110 w. Tweemaal. Resp. '0DolDdo
Gi' (vrolijk liedje van het eiland Cheju, 
kind met duikerspak in da golven, vis
sen, vogel, zon), 'OngHe'^a' (boeren
lied bij het dorsen, vrolijke boer, koran
aar, zon). 
209'93. Frankeerzegel. 
900 w. Boeddhabeeldje van verguld 
brons mat inscriptie van Keymi. 
279'93. Jaar 'breng een bezoek aan 
Korea 1994'. 
110 w. Tweemaal. Resp. embleem van 
het jaar (man met grote trom); 'Jang
gy'dans met trommel, embleem in het 
klein. 
111ü'93. Serie 'Koreaanse schoon
heid', III ('Yoongbaa'insignia). 
Strook met vier zegels van 110 w. 
Resp. 'Po of the King', enkele kraanvo
gel, tweeling kraanvogels, tweeling tij
gers. 

LIBERIA 
61'94. 'Denk aan het Afrikaanse 
kind'; toeslagzegels ten bate van het 
'Sean Devereux Liberian Children's 
Fund'. 
25 + 10, 70 + 20, 75 + 15, 80 +20 c; 
twee blokken met elk $ 1.50 + 50 c. 
Resp. dorpsleven. Mr. Sean deelt 
voedsel uit, vluchtende kinderen, on
derwijs door de zusters van het 'Preci
ous Blood'; ordazusters en vijf 
kinderen (gestorven in oktober 1992), 
Mr. Sean (in hemd met opdruk 'Salasi
an'; Salesianan van Don Bosco), 'de 
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GRATIS PRIJSLIJSTEN VAN: 
NEDERLAND en O.R. LIECHTENSTEIN 

SAN MARINO 
VATICAAN 
ITALIË 

JOEGOSLAVIË 
GRIEKENLAND 
TURKIJE 
MONACO 
BULGARIJE 

EN ZEER UITGEBREID 
VERZAMELINGEN EN PARTIJTJES 

VAN VRIJWEL ALLE LANDEN 
zeer uitgebreid, redelijke pnjs , n a opgave van land(en) gratis 

toezending, gebr., ongebr., postfns, vele landen gespecialiseerd. 

POSTZEGELHANDEL G.L. VAN TOOR 
POSTBUS 16 4240 CA ARKEL 01831-1978 

BELGIË 
LUXEMBURG 
DUITSLAND en GEB. 
ENGELAND en KOL. 
FRANKRIJK 
OOSTENRIJK 
ZWITSERLAND 
SCANDINAVIË 

HONGARIJE 
POLEN 
ROEMENIË 
RUSLAND 

TSJECHO-
SLOWAKIJE 
KROATIË 
PORTUGAL 
SPANJE 

TE KOOP GEVRAAGD 
F R A N K E E R G E L . D I G E Z E G E L S 
BELGIË 
BUND 
DaNEMARK 
ENGLAND 
GUERNS /JERS. 
INSEL MAN 
FINNL /ALAND 
FRANKREICH 
ITALIEN 
LIECHTENST. 

ƒ 3,80/Fr 
ƒ 86,—/DM 
ƒ 19,—/DKR 
f 200,—/£ 
ƒ 180,—/£ 
ƒ135,—/E 
ƒ 21,—/FMK 
ƒ 23,50/FR. 
ƒ 0,06/L 
ƒ 77,—/SFR 

100,— 
100,— 
100,— 
100,— 
100,— 
100,— 
100,— 
100,— 
100,— 
100,— 

L U 

CC 

s-s L U 

:̂  ^ 

MALTA 
MONAKO 
OSTERREICH 
SAN M./VAT 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
LUXEMBURG 
UNO WIEN 
UNO NEW Y 
USA 

ƒ330,— /M 
ƒ 19,50/FR 
ƒ 11 , - / 08 
ƒ 0,05/L 
ƒ 15,20/SKR 
ƒ 94,—/FR 
ƒ 3,35/FR 
ƒ 6,70/OS 
ƒ 70,—/US$ 
ƒ112,—/US$ 

100,— 
100,— uj 
1 0 0 , - g 
100,— S 
1 0 0 , - s 
1 0 0 , - iü 
100,— g 
1 0 0 , - g 
100,— " -
100,— 

Verkoop (op aanvraag)- NL 82%, BELGIË 88%, LUX. 80%. 
- Betaling binnen een werkdag met aantekenen aangifte geldswaarde 
- Vraag een lijst aan van alle gebieden (ca 50) 
- Minimaal ƒ 300 — gesorteerd naar frankeerwaarde 
- Ook afname van grote aantallen maar geen nieuwtjesvellen 
~ WIJ zijn sedert jaren m Duitsland bekend als betrouwbare partner voor frankeerzegels 

MIRKO FRANKE Rathausstraße 9 D-22941 BARGTEHEIDE 
Tel 09-49 4532 8820 Fax 09 - 49 4532 25132 
Lid APHV en ZPVW 

Complete albums Nederland 
) + Q Mogelijkheid tot dubbel verzamelen 

postfns en gestempeld 

deel 2 
deel 3 
deel 4 
deel 5 

ienhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

TE KOOP 
GEVRAAGD 

IN AL ONZE VESTIGINGEN: 

VERZAMELINGEN 
PARTIJEN 
DOUBLETTEN 

POSTZEGELS & MUNTEN 

SPECIAAL GEZOCHT 
BELEGGINGSOBJECTEN 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-215912 ' 
Fax 076-200105 

KIENHORST 
Turfsinqel 18 
0712 KR Groningen 
"61,050-131312 
•ax050- 131316 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag ' 
Tel. 070 - 3450886 ' 
Fax 070-3654100 

KIENHORST j 
Spittaalstraat 25 | 
7201 EA Zutphen i 
Tel. 05750-11956 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 05410-15879/1119C 
Fax 05410-20302 

ALLEEN IN GRONINGEN: j 
NIEUWE VOORRAAD KILOWAĴ j 

Vraaq informatie. ienhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTE^ 

■iH:i*r 
Nederland gebr 
47a met eert 225 — 
47c met eert 1 9 5 

Posttris 
236/37 met eert 675 

346/49 met eert 625 ~ 
LP 12/13 met eert 6 5 0 

Dienst 20/24 met eert 
1 3 5 0 

Denemarken gebr 
2 met eert 50 — 
2a met eert 75 — 
3 met eert 65 — 
5 met eert 75 

6 met eert 2 1 0 

9metcert 1 0 0 

l l m e l c e i t 5 0 

12 met eert 75 — 
14 met eert 1 1 5 

17 met eert 8 5 

19 met eert 8 5 

21 met eert 2 5 0 

Finland gebr 
2 met eert 775 — 
13a met oen 5250 
18 met eert 52 50 
19 met eert 6 5 

35 met eert 9 0 

46 met eert 77 50 

1 met eert 1 3 5 

2 met eert 1 7 5 

3 met eert 9 0 

17 met eert 75 — 
21 met eert 6 5 

63/65 met eert 2 3 0 

66/68 met eert 540 

Engeland gebr 
1 met eert 170 — 
81 met eert 85 — 
82 met eert 8 5 

83 mei eert 9 0 

87 met eert 80 — 
88 met eert 250 — 
118 met eert 52 50 
119metcert 7150 
Portugal gebr 
9 met eert 3250 
9a met eert 32 50 
9b met eert 32 50 
Sicrhe gebr 
19a met eert 7 5 

Sardinte ongebr 
12 gom met eert 1250 — 
2 z gom met eert 950 — 
Frankrrjk gebr 
2 bovenzijde met 
loeprand met eert 450 — 
6 met eert 
linksboven kort 650 — 
6 n paar met eert 
rechterzegel dun plekje 

8 5 0 

39 met eert 90 

47b met eert 660 — 

Inlichtingen ve 

S.J.C. de 

^=IJ|.].]HJ 
ongebruikt 
257a met eert 520 

Veter a gebr 
1 met eert 450 — 
3 met eert 125 — 
Tobago met eert 
5nagegomd 480 — 
België ongebr 
342/50 met eert 615 — 
363/74 eert 810 — 
Oostenrijk ongebr 
101/17 meteen 300 — 
Luxemburg ongebr 
259/73 met eert 6 2 5 

Zweden engebr 
163a/77 met eert 9 0 0 

Du tse Staten volgens 
Wichet Catalogus 
Alles gebruikt 
Brunswijk 
5 met eert 450 — 
6a met eert 80 — 
Bremen 
2 mei eert 225 — 
Hannover 
17y met eert 270 — 
21 met eert 75 — 
24by met eert 80 — 
Noord Duits postdistnct 
25 met eert 70 

Wurtenberg 
35 met eert 180 — 
België 
ongebr 
19 200 — 
20 3 0 0 

41 195 — 
56 3 

67 1 7 5 

74/80 250 

88/91 2150 
108/25 165 

129/31 12 50 
145 22 50 
146 26 50 
149 27 50 
164 3 5 0 
179/81 17 50 
184/86 4 25 
188 3 — 
189 2 

187 6 50 
190/10 6 5 

211/19 42 50 
220 4 50 
221/33 7 0 

234/36 2 50 
238/39 12 50 
240/44 12 50 
245/48 3 50 
249/53 12 50 
258/66 9 5 

267/72 35 — 
290 95 — 
293/98 38 50 

rkrijgbaar bij: 

n Oudsten 

^ 
302/04 
317/24 
326/32 
333/34 
335/41 
342/50 
351/52 
377/83 
401/03 
404/06 
407/09 
411/18 
418a/35 
437 
438/45 
447/54 
457a/57b 
458/65 
466/70 
478 
484/87 
488/95 
496/03 
504/11 
512 
532/37 
538/46 
556/67 
573/62 
592a 
593/01 
602 
603/12 
613/14 
615/22 
623/24 
625/30 
631/38 
639/40 
641/46 
647/52 
653/60 
661/69 
674a/89a 

u± 
7 — 

75 — 
7 5 
9 

12 50 
5 8 5 

1 3 0 

2 1 5 

9 50 
8 50 
7 

12 50 
8 5 
3 0 
1150 
1150 
10 — 
1250 
t o 
l t 50 
7 50 

26 50 
1150 
4 5 

3 50 
12 50 
8 50 

1 0 
3 25 

1150 
3 50 
8 50 
3 75 
3 50 
325 
850 
4 
7 75 
3 75 
6 
3 25 
2 25 
5 

13 50 
674b/898b 13 50 
690/96 
697/98 
701/09 
710/15 
728/30 
731/33 
734/36 
737/42 
74 Ï47 
749/50 
751/55 
756/60 
761/72 
812 
814/22 
823/25 
827/31 
832/33 
834/40 
842/44 

6 50 
3 25 
4 — 

1150 
4 — 
4 25 
4 — 

32 50 
1 8 
2 50 

6 0 

26 50 
33 50 
5 

5 5 
15 50 
77 50 

5 25 
42 50 
23 50 

mi. 
849/59 
879 
880/91 
900/07 
909/11 
912/17 
924/26 
946/51 
952/54 
955/60 
961/63 
964/66 
973/78 
979/85 
987/89 
991/93 
994/95 
998/04 
tooyo7 
1013/18 
1030 
1031 
1032/36 
Port 
12/16 
Pestfns 
218 
245/48 
249/53 
258/66 
293/98 
317/24 
356/62 
377/83 
394/00 
458/65 
761/72 
832/33 
848 
924/26 
955/60 
1008/10 
1013/18 
1075 
1082/88 
1090/92 
1094/95 
1096/01 
1102/07 
114/20 
1122/24 
1125/27 
1163/68 
1182/87 
1198/03 
Bloks 
13 
14 
17 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

läi 2150 
32 50 

2 1 5 

52 50 
5 25 

42 50 
9 50 

1 2 0 

2 75 
3150 
1150 
7 

3 0 
47 50 
12 50 
9 50 

1150 
3 0 

1 4 5 

1 0 
4 — 

3 0 
26 50 

62 50 

19 50 
3 75 

13 50 
1 6 0 

6150 
1 5 5 

2 1 0 

3 8 5 

3 0 0 

13 50 
5 0 
5 50 

17 50 
10 50 
3 5 
3 

1175 
22 75 
17 50 
6 75 
3 

18 50 
18 50 
18 50 
4 — 
4 25 

16 75 
12 50 
7 50 

5 25 
5 25 
7 50 

58 50 
9 

1150 
2^ 
5 75 
5 25 

Kwanaodrt 
3564 PD UI 
Tel. 03061 

4*\iï 
38 
39 
40/41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50/51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

■ 
^ 
i 

^ V. 

^ ^ 
: ■ 

■ 

j 

i 
■ 

■ 

■ 

Seoorweozeoels ■ 
369/72 
378/97 
398 
403/05 
415/21 
422 
425 
432 
433/54 

19! 
10! 

16: 
2. 
If 
1 
5! 

10 
Monaco Bloks ücM 
1 
2 
3/3a 
5/6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
19 
20 
23 
32 

1 . 

12 
3 

49 
36 
1 

2 
2 

2 
2 

1 

bene v/d mndB 
Nederland 
Ins 676/80 

t K 
pofl 

■ •%M 
] >^m 

Allr^r^n unr^r i / a l 
1 klanten m 

m 

ïef 195, 
recht. 
8720 

1 
1 
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Wereldnieuws 

Ü B F E PWRJFOtronic 
De optisch-elektronische 
tandingmeter 
Meet zonder de zegel te beroeren - seconden-
snel - tot op één duizendste mm nauwkeurig! 

>ntdek de verborgen schat-
en in uw verzameling. 
"wee identieke postzegels, 
JVPH nr. 45C of 45 B **: Alleen 
e kunnen verschillende tanding 
lebben. 
anding 11 of 11 Va? 
7000,- of ƒ 200,-? 

Jezit u deze kostbare rariteit? 
)e PERFOIRO/V/C laat het u 
ien. 

I kunt het mis hebben, elek-
ronica (van de Perfofron/c) 
liet! 
ent u deze situatie? 
^en werkt vaak met tandings-
leters, vervaardigd uit karton, 
3lie of metaal. Deze hulpmidde-
3n zijn echter al vaak geko-
leerd en kunnen zodoende on-
auwkeurig blijken. Ook het op-
sch vermogen en het gemis 
an een vaste hand kan een 
jiste beoordeling in de weg 
taan. Zelfs indien u zeer goede 
gen heeft en de postzegel niet 
eweegt, bestaat de kans dat u 
og steeds onzeker bent om-
ent de gevonden waarde. Het 
lema 'postzegeltanding' is zo 
oor velen een ergernis, zelfs 
oor professionals en handela-
ïn. In tegenstelling tot de SAFE 
ERFOTRONIC waar u met 
lezier mee zal werken. 

Ie start In een nieuw tijdperl<! 
let de PERFO TRO/V/C beho-
ïn moeilijkheden en onzeker
eden met betrekking tot het 
indingmeten tot het verleden, 
egel in de PERF07f?OA//C leg
en, op het knopje drukken, de 

sensor tast optisch de tanden af 
en de speciaal vervaardigde 
microprocessor rekent de me
ting secondensnel tot op de 1/ 
1000 mm nauwkeurig uit. Uw 
postzegel ondervindt door het 
optisch met lichtsensoren aftas
ten van de tanding absoluut 
geen nadelige gevolgen en is 
zodoende zonder ieder gevaar. 

Deze waarde wordt tot op het 
kwart, half of geheel getal 
afgerond en kunt u dan lezen 
van de duidelijke display. Mak
kelijk en snel, minimaal be
nodigd aantal gave tanden is 6 
stuks. 

Spelenderwijs de waarde ont-
deklten! 
Makkelijker en eenvoudiger kunt 
u de verborgen waarde niet aan 
het licht brengen. Met de PER-
FOTRONIC bestaat er geen 
kans meer dat uw dure zegel bij 
verkoop of ruilbeurs ongemerkt 
van eigenaar ven/visseld. De 
PERF07ffOA//C zal zich zeker 
snel terug verdienen en u daar
bij veel plezier geven. Een 
nieuwe dimensie op het gebied 
van postzegelverzamelen kan 
een aanvang nemen. Met SAFE 
en met de PERFO TRO/V/C. 

Bestel nr. 9850 Perfotronic 

(incl. adapter) * 4 2 5 , — 

Verkrijgbaar bij de betere vak-
handel 
Foldermateriaal op aanvraag 
beschikbaar. 

IMPORTEUR van Nederland, Fa. J. v. Mastrigt, 
Botersloot 18-20, 3011 HG ROTTERDAM, 
tel. 010-4143580/4143077 fax 010-4149499 

Dor handel portvrij boven ƒ 300,- excl. BTW, indien er geen post-
ägelhandel in de nabijheid is, toezending aan particulieren, portvrij 
jvende ƒ 100,-. 

AA.v.NoEnii!2]fEIJ 
/ VEILINGE/Jy 

ƒ EEN ZAAK VAN VEffmOUWEMm 

•*10^ Nu ook 
doorlopende 
expositie 

verzamelmogelijkheden 

VEILINGEN IN EIGEN PAND 
POSTZEGELS - POSTHISTORIE - ANSICHTKAARTEN 

Als afsluiting van ons jubileumseizoen iiouden wij een 

GROOTSE JUBILEUMVEILING opiiiuma.s.! 
waarop wij wellicht ook 

UW (DEEDVERZAMELING 
VEILEN? 

Deskundige uitkaveling, vertrouwde afwikkeling. Diskreet en een zeer nette kataloguspresentatie' 

Belt u ons voor alle verdere info! 
KOPERS KUNNEN NU REEDS DE JUBILEUMKATALOGUS RESERVEREN! 

070-3825037/3856599 Fax 070-3472576 
JULIANA VAN STOLBERGLAAN 248 

2595 CN DEN HAAG 
Wij zijn gevestigd vlakbij de uitvalswegen en de 

NS-stations Laan van NOl en CS. Trams: 3, 6, 7. Bus 23. 
Winkel en taxaties op afspraak 

Abonnement op onze katalogi: f 20,- per jaar - giro 5282831 
met gratis verlenging bij aankopen 

VERZAMELT U AL DE POSTZEGELS VAN 

I S R A E L ? 
Voor inlichtingen: 
Israel Filatellstlsch Agentschap voor de Benelux, 
Postbus 842 - 4200 AV Gorinchem - Tel. 01830-35594 

ELKE ZEGEL KOSTTE 
ONZE KLANTEN SLECHTS 7 CENT. 

HOEVEEL ZOU U BETALEN? ^ 

Ml-nr 5 DM 2100 

Zou u het niet leul< vinden te struinen door een grote zahc met meer dan 2000 
(twee duizend) echt ongeselecteerde ongesorteerde, afgeweel<te zegels getiele 
wereld, motiefzegels, Britse rijk, van oud tot modem, groot en klein, direct uit 
verzamelingen, van liefdadigheidsinstellingen, banken, veilingen, enz. 

NU KUNT U VOOR SLECHTS f 18.- + ƒ 2,- verzendkosten gedurende 
twee weken genieten van het kiezen van 250 zegels die u koopt, + tot 250 
zegels die u gratis krijgt. 
VOOR EEN ZEGEL BETAALT U SLECHTS 7 CENT, DE ANDER IS GRATIS. 

U koopt alleen die zegels die u uitkiest, de rest stuurt u terug in de bijgaande 
enveloppe. En natuurlijk: met goed, geld terug. 
+ GRATIS 1 PENNY ZWART voor degene die de beste vondst uit ons pakket meldt. 

■BON-

Stuur mij a.u.b. mijn eerste pakket van ƒ 18,- plus 
ƒ 2,- verzendkosten, totaal ƒ 20,-. 
Ik heb vooruit betaald per: 
□ Postbank (Nederland) nr. 525848 
□ Creditcard (Visa/Mastercard/Eurocard) 

nr. geldig tot: 
Q Anders 
Naam: Voorletters: 
Adres: 
Postcode: Stad 
Land: Handtekening: 

DWC POSTZEGELS 
Po Box 42, RUGBY, WARKS, CV 23 9 AR ENGLAND 
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vriend van het Liberiaanse kind, die 
voor hen zorgde en stierf' (1964-
1993). 

MACAU 
3-2-'94. Jaar van de hond; Chinese 
maankalender. 
5.- P. Hond afgebeeld voor maan. 

MALAWI 
30-12-'93. Dinosaurussen. 
20,75,951.; blok met zes zegels van 
2.- K. Resp. Kentrosaurus, Stegosau-
rus, Sauropod; Tyrannosaurus, Dilo-
phosaurus, Brachiosaurus, Gallimi-
mus, Triceratops, Velociraptor. 

MALDIVEN 
21-11-'93. Karl Benz (zie Antigua & 
Barbuda). 
Vel met twaalf zegels van 3.50 R. Ver
schillende modellen. 
21-11-'93. Henry Ford (zie Antigua & 
Barbuda). 
Vel met twaalf zegels van 3.50 R.; blok 
van 25.- R. Verschillende modellen. 
18-2-'94. 'Hong Kong 94' (zie Antigua 
& Barbuda). 
4.- R. Tweemaal, in samenhang. Zegel 
op zegel. 
Vel met zes zegels van 2.- R. Chinese 
cloisonne emaillewaren. 
Februari '94. Rembrandt (zie Antigua 
& Barbuda). 
50l.,3.50, 5.-, 7.50,12.-, 15.-;twee 
blokken van elk 25.- R. Meisje met be
zem (1651), jong meisje in half open 
deur (1645), de profetes Hanna 'moe
der van Rembrandt' (1631), vrouw met 
roze bloem (1665-1669), Lucretia 
(1664), vrouw met waaier van struis
vogelveren (1667); getrouwd paartje 
met drie kinderen (1669), de muzikan
ten (1626). 
Februari '94. Henri Matisse (zie Anti
gua & Barbuda). 
2.-, 3.50, 6.50, 9.-, 10.-, 15.- R.; blok van 
25.- R. Resp. meisje met tulpen 'Jeanne 
Vaderin' (1910), portret van Greta Moll 
(1908), het idool (1905-1906), madame 
Matisse in Japanse kleding (1901), por
tret van madame Matisse: 'the green line' 
(1905), vrouw met hoed (1905); gezin 
van de schilder (1911). 

MAROKKO 
13-12-'93. Vogels (zie melding 2/148, 
fauna). 
1.70,4.80 Dh. 

MAURITIUS 
15-9-'93. Frankeerzegel; overdruk. 
40 c. op 75 c. 'Bassin Blanc' (milieube
scherming, zegel uit 1991). 

NAMIBIË 
4-2-'94. Sportvissen aan de kust. 
30,40,65,85 c. Vissen resp. Diplodus 
sargus, Argyrosomus hololepidotus, Li-
thognathus aureti, Coracinus capensis. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Afbeelding melding 2/149. 

NEVIS 
Zonder datum. Walt Disney; 'Tuff Mic
key' and 'Mod about Minnie'. 
10, 50 c, $ 1.-, 5.-. Beelden ontleend 
aan 'Tuff Mickey'. 
25, 80 c, $ 1.50,4.-. Beelden ontleend 
aan 'Mod about Minnie'. 
Twee blokken van elk $ 6.-. 

NICARAGUA 
18-11-'93. Olympische winterspelen 
Lillehammer 1994. 
0.25 (tweemaal), 0.50, 2.-, 3.-, 3.50 C; 
blok van 7.50 C. Resp. bobsleeën, af
daling, schaatsen (hardrijden), schans-
springen, kunstrijden op de schaats 
(vrouwen), kunstrijden op de schaats 
(paren), biatlon; vlaggen van deelne
mende landen. 
18-11-'93. Olympische zomerspelen 
Atlanta 1996. 
0.25(tweemaal), 0.50,1.-, 1.50,3.-, 
3.50 C; blok van 7.50 C. Resp. 
schoonspringen, zwemmen, snelwan
delen, hordenloop, turnen, speerwer-
pen, hardlopen; olympische fakkel 
wordt overgedragen. 

NIEUW-CALEDGNIË 
Afbeelding melding 1/69. 
27-1-'94. Frankeerzegel type 'Cagou' 
(Rhynochetosjubatus). 
Zegel zonder waarde-aanduiding. 
18-2-'94. 'Hong Kong 94'; postzegel
tentoonstelling. 
60 F. Dierenriem met hond (jaar van de 
hond) op symbolisch standbeeld (em
bleemvignet) geplaatst. 
Blok van 210 F. Kaart met Hongkong 
en Nieuw-Caledonië, pandabeer, vogel 
Rhynochetos jubatus, embleem. 

NIEUW-ZEELAND 
Afbeelding melding 12/827. 

NIGER 
11-2-'94. Nobelprijs voor de vrede. 
270 F. 

OMAN 
3-11-'93. Dag van de koninklijke zee
macht. 
100 b. Sultan Qaboos BIn Said over
handigt de marinevlag, marineschip op 
achtergrond. 
18-11-'93. Drieëntwintigste nationale 
dag. 
100,200 b. Resp. embleem jaar van de 
jeugd 1993, portret van de sultan. 
2ü-11-'93. Scouting. 
100 b. Tweemaal, samenhangend paar 
met doorlopend beeld. Portret van de 
sultan, padvinderskamp, embleem. 
8-12-'93. Walvissen en dolfijnen. 
100 b. Tweemaal, in verticale samen
hang met doorlopend beeld. Twee wal
vissen en vier dolfijnen. 

PALAU 
26-11-'93. Prehistorische en legenda
rische monsters van de 'Pacific'. 
Vel met vijfentwintig zegels van 29 c. 
met doorlopend beeld. Resp. Ptero-
saurus, Plesiosaurus, reuzekrab, reu-
zewaterslang, Kraken (Griekse en Chi
nese mythologie), Nautilus, Kronosau-
rus. 
8-12-'93. Jaar van de Verenigde Naties 
met campagne voor de inheemse be
volking. 
Blok met tweemaal twee zegels van 
29 c. Twee schilderijen van Charlie 
Gibbons 'Grandma Moses of Palau' 
(overleden in 1988) met als titel 'plech
tigheid bij geboorte' en 'dorp in het 
oude Palau'. 
Blok met zegel van $ 2.90. 'Storyboard' 
met titel 'Ouarrying of Stone Money' 
van Ngiraibuuch Skebong (overleden 
in 1990). 
28-12-'93. Jona en de walvis, verhaal 
uit het Oude Testament met tekst uit 
Jona 1 vers 17. 
Vel met vijfentwintig zegels van 29 c. 
Doorlopend beeld. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
19-1-'94. Fauna; Dendrolagus mat-
schieri ('Huon'-boomkangoeroe). 
21,45,60, 901. Resp. meisje met jon
ge kangoeroe (huisdier), volwassen 
mannetje, vrouwtje met jong in buidel, 
etende volwassen kangoeroe. 
18-2-'94. 'Hong Kong 94'; postzegel
tentoonstelling. 
Strook met vier zegels en vignet van 
resp. 401., 2.- K., vignet (embleem), 
50 L,1.-K. Vogels. 

PARAGUAY 
30-12-'93. Tachtigste verjaardag van 
scouting in Paraguay. 
50,100, 200, 250 Gs. Resp. 'girls gul-
des', 'boy scouts', lord Robert Baden 
Powell, meisjesgids met vlag; em
bleem. 

PITCAIRNEILANDEN 
14-12-'93. Hagedissen. 
20,45 c. (tweemaal, in doorlopende 
samenhang), $ 1.-, 1.50 (tweemaal, in 
doorlopende samenhang). Resp. He-
miphyllodactylus typus, Gehyra mutila-
ta, Lepidodactylus lugubris, Lipinia 
noctua, Cryptoblepharus poecilopleu-
rus, Emoiacyanura. 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 2/149. 
18-2-'94. 'Hong Kong 94'; postzegel
tentoonstelling. 
51 F. Hond voor bloeiende struik, em
bleem. 

SENEGAL 
24-12-'93. Kerstmis 1993. 
5, 80, 145, 150 F. 

Januari '94. Zestiende rally Parijs-Da-

145,180, 220 F. Resp. auto's tijdens 
nachtelijke route, auto's en kameel, 
auto's bij hutten in dorpje. 
Januari '94. Kennedy. 
80, 555 F. 

SRI LANKA 
30-11-'93. Kerstmis 1993. 
1.-, 17.- R. Resp. de voorstelling in di| 
tempel, de twaalfjarige Jezus in de 
tempel. 

SI. LUCIA 
6-12-'93. Kerstmis 1993; schilderijen 
15,60, 95 c. Resp. Madonna 'van de 
rozenkrans' (Murillo), Madonna en 
Kind (Van Dyck), de aankondiging 
(Champaigne). 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
14-2-'94. Sport, 'la pétanque' (jeu de 
boules). 
5.10 F. 
14-3-'94. Insekt en bloem. 
3.70 F. 

ST. VINCENT 
Januari/februari '93. Walt Disney; 
'Mickey's Portrait Gallery'. 
5,10,15 c, $ 5.-. 'Mickey through th 

50, 85, 95 c., $3.-.'Mickey's Girl'. 
20, 35, 75 c., $4.-.'Mickey's Pals'. 
80 c, $ 1.-, 1.50,2.-. 'Mickey's Favoi 
rite Photos'. 
Vier blokken van elk $6.-. 
17-1-'94. Muziek; 'country music'. 
Vel met twaalf zegels van $ 1.- (Hank 
Williams 1933-1953; Patsy Cline, 
1932-1963; Jim Reeves, 1923-1964, 
Roy Acuff, 1903-1992). 
18-2-'94. 'Hong Kong 94' (zie Antigu, 
& Barbuda). 
40 c. Tweemaal, in samenhang. Zege 
op zegel. 
Vel met zes zegels van 45.c. Met zaac 
beslikte tasjes. 
Vel met zes zegels van 45 c. Drakenb 
ten. 
Vel met zes zegels van 45 c. 'Junks' 
(boten). 
\le\ met zes zegels van 40 c. Porseleii 

ST. VINCENT/GRENADINEN 
29-7-'93. Karl Benz (zie Antigua & Ba 
buda). 
$ 2.-, 5.-; blok van $ 6.-. Resp. Benz 
540K, Benz Stuttgart (1928), Benz ra 
eer (1908); Blitzen Benz (1911), Ben; 
Tourwagen (1905), Benz model car 
(1894); portret van Karl Benz. 
29-7-'93. Henry Ford (zie Antigua & 
Barbuda). 
$ 1.-, 4.-; blok van $ 6.-. Resp. mode 
T Ford (1915) en Ford V8car (1932); 
Ford model T tourer (1913), Ford A 
'Runabout' (1903), Ford (1935); por 
tret van Henry Ford en Ford (1896). 
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URINAME 
fbeeldmg melding 2/149 
\NZANIA 
■11'93. Vlinders 
3l met twintig zegels van 100 Sh 
oorlopend beeld 
i| 1 Euphaedra neophron, Mylothris 
jppea, Aphnaeus flavescens Eornia 
da, rij 2 Charaxes zoolina, Papilio 
omius, Gyrestis camillis, Hypolycae
i buxtoni, ri] 3 Charaxes achaeme
is, Asterope rosa Graphium antheus, 
laraxes acummatus, rij 4 Kallima ru
la Leptosia alcesta, Pseudacraea 
jisduvali, lolaus sidus ri| 5 Salamis 
irnassus, Charaxes protoclea azota 
laraxes bohemani, Papilio ophidicep
ilus 
I met twaalf zegels van 100 Sh 

Bsp lolaus aphnaeoides, Charaxes 
pale Danaus formosa Antanartia 
ppomene, Mylothris sagala, Cha
xesanticlea, Salamis femora, Mephe
nia argia Arcraea pseudolycia, Hy
jlimnas antevorta Colotis hilde
andti, Acraea bonasia 
vee blokken van 500 Sh Resp Papi
nobilis Charaxes violetta 

inuari/februari '94. Vogels 
I met 20, 30 50 70,100,150 Sh 
I met 200, 250, 300, 350, 400, 500 

JNESIE 
inuari '94. Culturele activiteiten op 
hooi 
iOm Tweemaal 

JRKS EN CAICOSEILANDEN 
12'93. Vissen 
20,25,35,50,65,80 c $1 10 

sp Healdssonia bifastiaon, Lacto
rys polygonia, Heteropnacanthus 
uenfatus, Equetus punctafus Cala
us baionado, Haemulon chrysargy
um, Liopropoma rubre, Hypoplecus 
digo 
ree blokken van $ 2  Resp 'bon
thead shark, Sphyma tiburo 
12'93. Vogels 
15 35,50,65 8 0 c , $ 1 10 1 25 

isp Charadrius vociferus, Nycticorax 

violaceus, Mimus polyglottes, Tyran
nustyrannus, Dendroica magnolia, 
Bombycilla cedrorum, Archilochus co
lubris, Passermacins 
Twee blokken van $ 2  Resp Faico 
sparverius Oxyurajamaicensis 

UGANDA 
December '93/januari '94. Walt Dis
ney, 'PreHistoric Mic' tydperk van de 
dinosaurus 
50,100,200,250,300,500,800, 
1000 Sh twee blokken van 2500 Sh 
181'94. Karl Benz (zie Antigua & Bar
buda) 
Strook met vier zegels van 800 Sh 
Honderdste verjaardag van de 'Vikto
ria' 
800 Sh Driemaal Mercedes Benz 
S600 Coupe (1994), cameeporfref van 
Juan Manuel Fangio en MercedesBenz 
W196 racing car, cameeporfref van 
Rudolph Caracciola en Mercedes Benz 
W125R racer (1938) 
Blok van 2500 Sh Cameeporfref van 
Carl Benz, eerste Benzauto Three
Wheelern886) 
Januari '94. Henry Ford (zie Antigua & 
Barbuda) 
200 (geen informatie), 700 Sh Beide 
viermaal Resp model A Ford (1903) 
model T Ford Snowmobile (1932), 
Ford Mustang (1964), LofusFord win
ning race car (1965) 
Blok van 2500 Sh Portret van Henry 
Ford en Ford 5AT Tnmotor Tm Goose 
airplane 
182'94. Hong Kong 94' (zie Antigua 
& Barbuda) 
500 Sh Tweemaal, in samenhang Ze
gel op zegel 
Vel met zes zegels van 200 Sh Snuif
dozen 

VANUATU 
612'93. Mmispelen van het Stille
Zuidzeegebied, Port Vila, december 
1993 
15, 25, 55, 70 vt Op en overdrukken 
op resp frankeerzegels 'landschappen' 
(1993) 'Melanesische beker/Olympi
sche zomerspelen Barcelona (1992)', 
opdruk 'South Pacific Mini Games, 
Port Vila December 1993'. 

NEDERLAND 
Automaatboekjes en combinaties 
postfris, prijslijst op aanvraag 
Speciaal aanbod 9 serie 

9a ƒ 22,50 9aF 12,50 
9b ƒ150,— 9cF 60,— 
9d ƒ110,— 9dF 78,— 
9e ƒ 80,— 9eF 120,— 
9f ƒ120,— 9fF 110,— 
9g ƒ 35,— 9gF 35,— 
9h ƒ 22,50 9fiF 12,50 

J. H. ACKERMANN 
Rosendael 2 -1121 HH Landsmeer 

tel 02908-23966 

MIDDLE EAST 
Abu Dhabi, Bahrain, Dubai, Kuwait, Oman, Qatar, 

Saudi Arabia, United Arab Emirates, Yemen. 
Stamps, covers, special items, motifs, new issues. 

Write for free price list now! Bernhard Düker, 
An den Röthen 6, D-97080 Würzburg, Germany 

VENEZUELA 
7-10-'93. Upaep*, vogels 
24, 80 Bs Resp Amazona barbaden-
sis. Ara macao 
25-11-'93. 'Onze oorspronkelijke be
woners' (aboriginals) 
1 (tweemaal), 40 (zesmaal), 100 Bs , 
blok met zegel van 150 Bs Verschil
lende afbeeldingen van dagelijks leven 
van volwassenen en kinderen 
3ü-11-'93. Kerstmis 1993 
24 (driemaal), 80,100 Bs Resp Jozef, 
Maria met Kind, herders, twee konin
gen, derde koning 

VENDA 
14-1-'94. Mmiatuurvelletje met een 
verkooppnjs van 3 - R (toeslag be
stemd voor promotie van nationale en 
internationale postzegeltentoonstellm-
gen), 'jaar van de hond' 

WALLIS EN FUTUNA 
26-1-'94. Landschap 
400 F 
18-2-'94. 'Hong Kong 94', postzegel
tentoonstelling 
700 F Landschap, embleem 

ZIMBABWE 
Afbeelding melding 2/150 

ZUID-AFRIKA 
28-1-'94. Mmiatuurvelletje meteen 
verkooppri|s van 3 - R (toeslag be
stemd voor promotie van nationale en 
internationale postzegeltentoonstellin-
gen), afbeelding van druiven 

ZUID GEORGIË EN ZUIDELIJKE SAN
DWICHEILANDEN 
10-12-'93. Vogels, Eudyptes chryso-
lophus (macaroni pinguïn) 
16, 34,39, 78 p Resp onderwater 
zwemmende pinguïns, kolonie, twee 
longe dieren, twee volwassenen 

ZUIDPOOLGEBIED AUSTRALISCH 
13-1-'94. 'The last huskies' (poolhon-
den) 
45,75,85 c, $ 1 05 Resp kop van 

hond voor de slee, hond in tuig, rus
tende honden (zie ook de rubriek 'The
matisch panorama') 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
Zonder datum. Nieuwe serie frankeer
zegels 'vijftig jaar schepen voor onder
zoek m het Britse Zuidpoolgebied' 
1,2,3,4 5 10, 20, 30, 5 0 p , £ 1 -, 
3 -, 5 - Resp Fitsroy, William Scores-
by. Eagle, Trepassey, John Biscoe (I), 
Norsel, Protector Oluf Sven John Bis
coe (II) en Shackleton, Tottan, Perla 
Dan, Endurance (I) 

*: Gebruikte afkortingen: 
EEA European Economic Area 
EFTA European Free Trade Associa

tion 
ICAO International Civil Aviation Or

ganization 
IOC Internationaal Olympisch Co

mité 
Unesco United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organi
zation 

Upaep Union Postal de las Americas 
y Espanay Portugal 

WTO Wereld Toerisme Organisatie 
WWF WordI Wildlife Fund (World 

Wide Fund for Nature) 

**: Spelling landennamen: 
Met ingang van dit jaar hanteert de re
dactie van 'Philatelie' de Lijst van 
Landnamen (Officiële schrijfwijze voor 
het Nederlandse Taalgebied') samen
gesteld door de Werkgroep Buiten
landse Aardrijkskundige Namen van de 
Nederlandse Taalunie 
Dit kan leiden tot bepaalde inconsis
tenties, zo wordt de landnaam Hong
kong' volgens de lijst van landnamen 
als een woord geschreven, terwijl voor 
de tentoonstellmgsnaam Hong Kong 
'94 óe in Hongkong gebruikelijke 
schrijfwijze wordt gebruikt 

I S R A Ë L . 
S T U N T V E R K O O P 
port f r is fu i l tab . 

S T U N T V E R K O O P 
Nederland an Overzee 
biina alles vanaf 
50^0 cataloguswaarde 

J a a r g a n g e n 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 -

1961 -
1962 -
1963 -
1964 -

- ƒ 5 0 -
- ƒ 12 50 
- ƒ 1 5 -
- / 225 
- ƒ130 — 
- ƒ 5 — 
- ƒ 850 
- ƒ 75 — 
- ƒ 22 50 
- / 27 50 
- ƒ 40 — 
- ƒ 3 5 -

c o m p l e e l 
1965 -
1966 -
1967 -
1968 -
1969 -
1970 -
1971 -

1973 -
1974 -

1976 -

m e t 
31 50 
26 — 
10 — 
750 

17 50 
27 50 
40 — 
30 — 
26 50 

650 

14 — 

b l o k k e n z o n d e r l u 
1953 t/m 86 in luxe stok 
boek - ƒ1050 — 
zonder luchtpost 
LP 1953/56 - ƒ195 — 
LP 1960/61 - ƒ 45 — 
LP 1963 - ƒ 12 — 
LP 1968 - ƒ 5 — 

Prijzen vrijbli|vend Al liet an 
(tere en losse seriespriis op aan 
vcage Onbekende adressen bi| 
vooruitbetaling ook F D C pri|S 
op aanvrage 

c h t p o s t 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

- ƒ 18 — 
- ƒ 24 — 
- ƒ 15 — 
- ƒ 22 — 
- ƒ 24 50 
- ƒ 40 — 
- ƒ 6 0 -
- ƒ 47 50 
- ƒ 7 0 -
- ƒ 7 5 -
- ƒ 67 50 

INSTEEKBOEKEN 23x30 5 dubbele schutbladen linnenversterkt 64 pag dubbel 
scharnierend 4 kleuren Boven ƒ 200 - portovnj ^ 
Wit 16 pag / , ? — I zwart 16pag f^^° I met Fabrifeks-
wit 32pag ƒ11 — zwart 32 pag ƒ14 — 
wit 64 pag ƒ22 50 | zwart 64 pag ƒ32— | garantie 
Postzegelhandel Tolhuizen lid N V P H 
Folkingestr 35 Groningen Tel 050-131577 Giro 837103 

Dit maal hopen wij u te ontmoeten op Neeltje Jans 
(Oosterschelde-dam) op D.V. 18 en 19 maart 1994 

Tot ziens! 

Postzegelhandel P. NIEUWELINK 
W. Beckmanstraat 142, Postbus 349, 3760 AH Soest, Tel. 02155-13706 

file:///NZANIA


UNIEK in NEDERLAND 
6 samenwerkende N.V.P.H, winkeliers verspreid over het land 

BIEDEN U AAN 
Nederland gebruikt 
Cat./Nr. Cat. waarde Onze prijs 

Nederland postfris 
Cat./Nr. Cat. waarde Onze prijs 

225-228 
229-231 
236-237 
248-251 
261-264 
265-266 
270-273 
279-282 
283-286 
289-292 

ƒ 40,00 
ƒ 55,00 
ƒ10,50 
ƒ 65,00 
ƒ 60,00 
ƒ 22,50 
ƒ 57,50 
ƒ 27,50 
ƒ 23,00 
ƒ 17,50 

ƒ18,00 
ƒ 26,00 
ƒ 4,75 
ƒ 30,00 
ƒ 27,50 
ƒ 10,00 
ƒ 27,00 
ƒ 12,50 
ƒ 10,00 
ƒ 8,00 

287-288 
293-295 
428-442 
508-512 
556-560 
578-581 
588-591 
647-648 
661-665 
676-680 

ƒ 40,00 
ƒ 30,00 
ƒ 25,00 
ƒ 17,50 
ƒ210,00 
ƒ 67,50 
ƒ 25,00 
ƒ 12,00 
ƒ 32,50 
ƒ 35,00 

ƒ 24,75 
ƒ 19,00 
ƒ 11,50 
ƒ 8,00 
ƒ105,00 
ƒ 33,50 
ƒ 10,00 
ƒ 5,50 
ƒ 15,00 
ƒ 17,00 

Bestellingen per postbank is mogelijk met vermelding van serie Nr Aanbieding geldig tot het volgende maandblad 

U bent van harte welkom in de hieronder vermelde winkels 
Bekijk bovenstaande zegels of het andere moois dat in onze winkels in voorraad is 

FRANS JONEN 
GRAVENSTRAAT 30 

AMSTERDAM 
TEL 020-6231319 

POSTBANK 3121427 

G KEISER & ZOON 
PASSAGE 25 
DEN HAAG 

TEL 070-3462339 
POSTBANK 4262 

EINDHOVENSE POSTZH 
VRIJSTRAAT 46A 

EINDHOVEN 
TEL 040-446987 
BANK 444241450 

LEIDSE POSTZH 
VROUWENSTEEG 3 

LEIDEN 
TEL 071-123233 

POSTBANK 4083049 

JAN RIET 
MINREBROEDERSTRAAT 4 

UTRECHT 
TEL 030-316838 

POSTBANK 371645 

W MEURS 
NIEUWSTRAAT 5 
WAGENINGEN 

TEL 08370-14318 
POSTBANK 966389 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel 03465-6 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam^ 
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New Zealand Post 

1 9 5 0 s 
ALL SHOOK UP 
2 3 M A R C H 1 9 9 4 

C O M I N G S O O N 
The Emerging Years' 

album a magnificent 44 page 
Dublication which contains the 
920s 30s, 40s and 50s 
tamps and first day covers 
Vlore details soon 

F O R R E L E A S E 
45c stamp Rock n Roll 
80c stamp 
$1 00 stamp 
$1 20 stamp 
$1 50 stamp 
$] 80 stamp 

Conquest of Everest 
Aunt Daisy 
Royal Visit 1953 
Opo the Friendly Dolphin 

The Coat Hanger 

First day cover 
All designed by Karen Odiam Wellington 

VRAAG ER NAAR BIJ U\VHANDELAAR 
of schrijf naar: P.O. Box 184, NL-3300 AD Dordrecht 

M.PLO. 
/ I U N T - R O S T 2 
b a n k b i l j e t t e n + ( b e p e r k t : ) t e l e f o o n k a a r t e n ! 

van 1 0 . 0 0 tot 1 7 . 0 0 uur 
maart LEEUWARDEN 
FRIESLANDHAL zaal GOES Heliconweg 54 
maart AMSTERDAM (van. 10-16 uur) 
ARTIS PARTYCENTRUM PI Middenlaan 41-a 
april EINDHOVEN (2e paasdag) 
DE TONGELREEP A Coolenlaan 5 (bij zwembad) 

) april ARNHEM 
SCHOUWBURG Koningsplein 12 (bij Pol B u r ) 
april GRONINGEN 
TREFKOEL Zonnelaan 30 (in wijk Paddepoel) 
april KORTENHOEF (bij Hilversum) 
DE DOBBER Meenthof 14 (in winkelcentrum) 

/res tel 05120-31175 Geen vrije ruiltafels' 

OSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
aagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen 
WIJ zijn geïnteresseerd in alle landen 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
allesi 
Een met te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje 
Bel ons even vrijblijvend 
Wi] bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis 

astzegelhandel 
Lodewijk 

"el 03465 50618 
g g 06 52861008 

Postbus 294 
300 AG Maarssen 

HET BULK STAMP EXPORTER VEILINGBEDRIJF BIEDT AAN 

DOOS KAVELS! 
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'n Beetje verzameling 
verdient meer dan een 

beetje aandacht 

Als actief verzamelaar bent u con
stant bezig met uw verzameling. 

Maar heeft u ook aandacht voor 
die andere kant van uw verzameling? 

Een kant waar u misschien niet 
graag aan denkt, maar die toch wel 
degelijk alle aandacht verdient: het 
risico dat uw verzameling iets over
komt! 

Een kop koffie over één van uw 
postzegelalbums, een vitrine met uw 
kostbare verzameling die wordt 
omgestoten... 

Dit soort schades is niet op uw 
inboedelpolis te verhalen. 

De Verzamelingenverzekering van 
AMEV dekt deze risico's nu juist wèl en 
geeft dekking tegen vrijwel alle onze
kere gebeurtenissen. 

Daarbij komen nog een paar inte
ressante extra's. 

Zo is uw verzameling óók op beur
zen en tentoonstellingen èn tijdens het 
vervoer daamaartoe gedekt. 

Daarnaast kent de verzekering 
standaard een overdekking van 25% 
voor de actieve verzamelaar die nieuwe 
aankopen doet en om eventuele 
waardestijgingen tijdelijk op te vangen. 

Heel bijzonder is tenslotte dat wij 
altijd een waardevaststelling op onze 
kosten laten verrichten door een onaf
hankelijke deskundige. 

Ook die aandacht is uw verzame
ling méér dan waard. 

Uw verzekeringsadviseur vertelt u 
graag meer. 

w heeft tenminste begrip voor de mensen. 
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'ostgeschiedenis Rijkspartijdagen: 
uguber maar interessant 

rijwel tegelijk met de uitzending van de documentaire 
)ie IVIachit der Bilder', waarin Ray IVIüller leven en werk 
an Hitlers 'huiscineaste' Leni Riefenstahl (92) schetst, 
erscheen eind 1993 in Duitsland het boek 'Die Post-
eschichte der Nürnberger Reichsparteitage'. 

oek en documentaire heb-
en de NSDAP-congressen, 
e zich van 1933 tot 1938 
ariijks in september in de 
aeeigoedstad Neurenberg 
altrokken, gemeen. Het was 
3 voormalige danseres en 
:trice Leni Riefenstahl die als 
gisseuse twee van die partij
ediensten verfilmde: in 1933 
verde ze 'Sieg des Glau-
3ns' af, een reportage van de 
leichsparteitag des Sieges' 
^ in 1934 het overbekende 
30s 'Tnumph des Willens', 
3n cinematografisch verslag 
in de 'Reichsparteitag der 
nheit und Stärke', 
at de Rijkspartijdagen, die 
/erigens een week duurden, 
3g steeds zo in de belang-
elling staan, komt voor een 
3langrijk deel voor rekening 
m de films die Riefenstahl 
over maakte: nog altijd is 

a dat matenaal te zien hoe 
3t er destijds op en om het 
arteitaggelände toeging. 

more dezelfde cover meege
ven als in het Verenigd Ko
ninkrijk, maar de diverse Duit
se overheden verboden hem 
er de bekende, door Albert 
Speer ontworpen, adelaar met 
swastika en lauwerkrans op af 
te beelden. Vandaar dat 'Die 
Postgeschichte der Nürnber
ger Reichsparteitage' gehuld 
is in een neutraal wit omslag, 
dat het boek ten onrechte iets 
'verdachts' geeft, onterecht 
omdat het een uitstekend stu-
dieboek is geworden waarin 
politiek en filatelie strikt ge
scheiden zijn gehouden. 

Luguber 

erdacht? 
Britten John Rawlings en 

chael Passmore publiceer-
n in 1980 in Engeland het 
lek 'The Postal History of the 
jremberg Rallies'. In 1993 
rscheen het boek als zwei-
irachige Ausgabe (Duits en 
igels) in Duitsland, waarbij 
jnter Deckert voor de verta-
g zorgde. Deckert wilde de 
jdie van Rawlings en Pass-

Behalve aan het hoe en waar
om van de Rijkspartijdagen is 
in woord en beeld ruim aan
dacht geschonken aan de 
postale aspecten van deze, 
achteraf gezien lugubere mas
sabijeenkomsten. Zegels, 
brief- en ansichtkaarten en 
stempels vanaf de eerste 
NSDAP-dag in 1923 (gehou
den in de Hauptstadt der Be
wegung München) tot die van 
1939 (de wel geplande, maar 
met plaats gegrepen hebben
de 'Reichsparteitag des Frie
dens' in Neurenberg) zijn in 
het boek te vinden. Óp situa
tieschetsen van het giganti
sche feestterrein, zijn de plaat
sen van de permanente en de 
mobiele postkantoren aan
gegeven en vrijwel allemaal 

klT^^ 

loorzijde van een prentbriefkaart van de laatste Rijkspartijdag (1938), uitgeven 
I r Hermann Hunsinger naar een foto van Heinnch Hoffmann Afgebeeld is tiet 
I r Hohe;fsacf/em geflankeerde spreekgestoelte van de Fuhrer \n de Luitpoldare-
In Neurenberg 

1 Prentbriefkaart van de Reichspartei
tag 1936, ontworpen door professor Ri-
ctiard Klem en uitgegeven door Franz 
Etier Verlag 

fotografisch afgebeeld. Dat 
geldt ook voor diverse Reictis-
parte/ïag^'collectibles' als vlag
getjes, speldjes, plakplaatjes 
en toegangsbewijzen. De 
meeste van die spullen wer
den destijds uitgegeven door 
Franz Eher {Hauptverlag der 
NSDAP) naar fotografische 
voorbeelden van Hitlers vriend 
en privéfotograaf Heinrich 
Hoffmann. 

Herrschaftskunst 
Ontwerpers van zegels, me
dailles en legpenningen, affi
ches en kaarten waren archi
tecten, grafisch ontwerpers 
en beeldhouwers als Richard 
Klein, Hans Friedmann, Lud
wig Hohlwein, Siegmarvon 
Suchodolski en Richard Borr-
meister. Net als Leni Riefen
stahl en Rijksbouwmeester 
Albert Speer stelden deze en 

legio andere kunstenaars hun 
talenten in dienst van Goeb
bels' Reichsministerium für 
Volksaufl<lärung und Propa
ganda: zij waren scheppers 
van Herrsctiaftsl<unst In typo
grafische kringen is hun werk 
naderhand meer dan eens 
geanalyseerd. De uitslag luid
de maar al te vaak: 'Het is 
pijnlijk om te zeggen, maar de 
Duitse oorlogskunst was wer
kelijk goed gestileerd, de de
gelijke traditie van het vak in 
de jaren dertig werd er in 
voortgezet.' Vandaar dat het 
rijk geïllustreerde 'Die Postge
schichte der Nürnberger 
Reichsparteitage' een fasci
nerend naslagwerk kan wor
den genoemd waaruit duide
lijk wordt dat met de stempel-, 
zegel- en kaartontwerpen 
'fout' waren, maar wel - de 
zaken waarvoor ze werden 
aangewend. Voor wie het 
Derde Rijk als verzamelge-
bied koos of misschien wil 
kiezen is het boek van Raw
lings en Passmore een onont
beerlijke gids waann ge
schiedschrijving en filatelisti-
sche educatie opnieuw hand 
in hand gaan. 
Thomas Leeflang 

Die Postgeschichte der Nürnberger 
Reichsparteitage door John Rawlings 
en Michael Passmore (vert Gunter 
Deckert), geill (ged in kleur), formaat 
210x297 mm Uitgegeven door Germa
nia-Verlag, Dienstleistungs-Agentur 
Gunter Deckert, Postfach 100245, D-
69442 Weinheim (Duitsland) Prijs 
DM 64 - (inclusief verzendkosten) Te 
bestellen door overmaking van het ver
schuldigde bedrag op bankrekening 
67052385 van de Bezirks-Sparkasse 
Weinheim o v v Konto-Nummer 22292 
of op rekening 66010075 van het Post-
giroamt Karlsruhe o v v. Konlo-Nummer 
243167-750 

IkiMai 
^ .1 

Iropöraffttilffiös 

C 
^ - ^ 

rifionfdie Sufamrnenhunft 
Ctiambei a i n - f i i t l e t 

3 Adreszijde van afbeelding 2 De kaart is van twee bijzondere machinestempels 
voorzien Parteitag GroBdeutschlands en Historische Zusammenkunft Chamber-
lain-Hitler 
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Thematisch 
panorama 

Samenstelling: 
D. Veenstra 
De Achtkant 6 
9285 VG Buitenpost 

Latijn of 
Nederlands? 
Op de zegels voor Fepa
post 94, die op 22 februari 
werden uitgegeven, zijn uit
sluitend de Latijnse namen 
van de afgebeelde vogels ver
meld. De Nederlandse namen 
 brandgans, blauwborstje en 
zomertaling  ontbreken en 
dat is vreemd, want PTT Post 
speelt met deze serie in op de 
verzamelaarswens om zegels 
met (Nederlandse) vogels uit 
te geven. Uit een recent on
derzoek van PTT Post naar 
onze wensen op het gebied 
van thema's voor postzegels 
bleek namelijk dat vooral vo
gels, landschappen, steden, 
vlinders. Olympische Spelen, 
bloemen en sport in trek zijn. 
PTT Post haakte met de Fe
papostreeks verrassend snel 
op de resultaten van dit on
derzoek in en daarom is het 
zo jammer dat alleen de La
tijnse namen worden ge
noemd. Beter ware geweest 
beide namen te vermelden 
zoals bijvoorbeeld Denemar
ken deed bij de vogelserie uit 
1986 (zie ook het interview 
met Ben Bos elders in dit 
nummer, red.). 
Bij de belangrijkste uitgiften in 
Nederland van de laatste vijf
tig jaar ontbreekt wat dit be
treft een duidelijke lijn. Op de 
zomerzegels van 1952 (bloe
men), 1953 (bloemen), 1961 
(vogels) en 1984 (vogels) ont
breken niet alleen de Latijnse 
maar zelfs de Nederlandse 
namen. In 1960 (bloemen) 
werd op vier van de vijf zo
merzegels links de Latijnse 
naam vermeld en rechts de 
Nederlandse. Deze dubbele 
vermelding is ook gehanteerd 
bij de serie 'bedreigde dieren' 
uit 1985. Bij de drie zomerze
gels uit 1988 is sprake van 
'niets, enkel en dubbel' tenwijl 
bij de vlinders uit 1993 (na
tuur en milieu) werd volstaan 
met vermelding van de Ne
derlandse namen; alleen op 
het velletje werden alle na
men genoemd. 

Nuttige Deense 
raadsels 
Denemarken is voor veel ver
zamelaars een aantrekkelijk 

postzegelland. Op het formu
lier voor de verkiezing van 
'De postzegel van het jaar 
1993' zijn maar liefst vieren
twintig kleurige zegels afge
beeld. 
Voor de uitgiften die de laat
ste jaren gewijd zijn aan het 
milieu, maakt de Deense PTT 
gebruik van ontwerpers die 
gewenst of ongewenst ge
drag op een aansprekende 
wijze onder de aandacht we
ten te brengen. Soms subtiel, 
soms humoristisch, maar 
steeds opvallend en dat 
maakt deze zegels de moeite 
waard. Een voorbeeld van 
deze aanpak is de serie 
'Houd Denemarken schoon' 
uit 1991, ontworpen door 
Jens Hage. 
De ontwerper Torben Skov 
zette in 1990 met een geheel 
eigen stijl de toon voor de mi
lieuseries. De emissie had 
betrekking op actuele thema's 
als fietsendiefstal en drank
misbruik. Torben Skov was in 
1993 weer present met de ze
gel 'Schrijf eens een brief'. 
Ook de twee zegels in de se
rie 'actuele thema's' (uitgifte
datum 27 januari) zijn door 
Skov ontworpen. Het zijn 
beeldraadsels afgebeeld op 
een witte ondergrond. Het al
gemene thema van deze se
rie is 'zuinig omgaan met wa
ter en energie'. De zegel van 
3.75 kr. moet de Denen er toe 
bewegen dat te doen met wa
ter. 

gelijkheden van tabs. De 
boodschap is per thema een 
soort drietrapsraket (zegels, 
tabs en tekstbalk). 
Op de zegels wordt op humo
ristische wijze uitgebeeld hoe 
gezondheid en welzijn kun
nen worden bevorderd. De 
symbolen op de tabs verster
ken deze aanbevelingen. In 
de verticale tekstbalk op de 
tabs worden kernachtige ad
viezen gegeven in de geest 
van 'Doe dit' of 'Laat dat'. 

De zegel van NIS 0.85 staat 
in het teken van gezondheid 
en lichaamsbeweging. Op de 
zegel draagt een man zijn 
auto in plaats van omge
keerd. Op de tab is het juiste 
alternatief afgebeeld  name
lijk de fiets  tenwijl de tekst 
luidt 'Beweeg geregeld!'. 

Zorg om welzijn 
in Israël 
Op 8 februari gaf Israël een 
milieugetinte serie uit waarbij 
de ontwerpers dankbaar ge
bruik maakten van de tabs als 
aanvulling op de afbeeldingen 
op de zegelszelf. Het is daar
bij handig dat de teksten ook 
in het Engels zijn afgedrukt. 
Bij de serie 'gezondheid en 
welzijn' (Health and Well
Being) is op perfecte wijze 
gebruik gemaakt van de mo

Roken is het thema op de ze
gel van NIS 1.30. Op de zegel 
staat een bellenblazende 
man afgebeeld, terwijl op de 
tab een vlinder is afgebeeld 
als symbool van zuivere 
lucht. De tekst is duidelijk: 
'Rook niet!' 

De zegel van NIS 1.60 gaat 
over ons voedsel. De tekst op 
de tab bevat dan ook het ad

I 0 1 » il ^  » K l « ' T 1 
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vies 'Eet verstandig', onder
steund door een afbeelding 
van drie rode tomaten. Op d 
zegel zien we een man die 
met een vergrootglas het 
voedsel op zijn bord aan een 
kritisch onderzoek onder
werpt. 
Deze serie kan dienen als 
aanvulling op de uit vier ze
gels bestaande serie Com
munity Health ('gezondheids 
zorg') die Australië in 1990 
uitgaf. 

Snelle Start 
Themabelga 
Themabelga, het nieuwe Be 
gische kwartaalblad voor the 
matische filatelie, verscheen 
eind 1993 voor het eerst en 
een vooraankondiging van d 
onderwerpen in het volgend 
nummer leert dat het weer 
een serie artikelen van hoog 
niveau bevat. Dit roept hoge 
ven/vachtingen op voor de 
toekomende nummers. 
De markt van algemene the 
matische bladen in de Nede 
landse taal is beperkt. In on: 
land is Thema, het kwartaal 
blad van de Nederlandse V< 
eniging voor Thematische F 
latelie (NVTF), het enige tijd 
schrift voor de thematische 1 
latelie. Het best vergelijkbaa 
met Thema was tot voor kor 
Themaphila, het kwartaalbic 
van de Belgische Verenigine 
voor Thematische Filatelie 
Na de verschijning van The
mabelga (en het overstappg 
van een groot deel van de n 
dactie van Themaphila naar 
dit blad) moeten we afwach 
ten welke invulling de nieuw 
redactie van Themaphila za 
geven. 
Themabelga is geen vereni
gingsblad. Alle redactionele 
ruimte wordt gebruikt voor 
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'educatieve' doeleinden. Het 
doel is '...overeenkomstig de 
reglementen van de FIP, de 
lezer de begrippen van de 
thematische filatelie bij te 
brengen door middel van arti
kelen van uiteenlopende aard, 
met inbegrip van gebeurtenis
sen, zoals tentoonstellingen 
en andere filatelistische mani
festaties.' Themaphila han
teerde ongeveer dezelfde for
mule. Beide bladen trekken 
geen ruimte uit voor het mel
den van nieuwe emissies. Bij 
Thema daarentegen neemt 
de rubriek 'Nieuwe uitgiften' 
bijna de helft van de beschik
bare ruimte in; in dit blad vergt 
ook het verenigingsnieuws de 
nodige ruimte. 
Willy de Doncker, redacteur 
van het nieuwe blad Thema
belga, is een meester in het 
presenteren van geschikte 
collectieondenwerpen. In 
woord en afbeelding geeft hij 
een voorzet voor de meest 
uiteeenlopende thema's, 
compleet met een suggestie 
voor een plan. De Doncker 
behandelt in het eerste num
mer De Europese mannelijke 
liaardos en gaat in nummer 
twee op het thema De tijd in. 
Tliemabeiga besteedt ook 
ruim aandacht aan de ver
schillende soorten filatelis
tisch materiaal. Het blad laat 
nogal wat 'zwaarder' materi
aal zien. Zo staat in het twee
de nummer een artikel over 
de Japanse EciioCards, die 
grote overeenkomst vertonen 
met de Belgische Pubiibels 
(briefkaarten met reclame). 
Het thematisch reglement (in
clusief de richtlijnen) krijgt ge
regeld aandacht. België was 
jarenlang koploper, maar de 
laatste jaren loopt Tliema 
door de BelgischNederland
se samenwerking op dit punt 
weer in de pas. 
Tentoonstellingen zijn voor 
thematisch gerichte bladen 
uiteraard van groot belang, 
ook al resulteert dat soms in 
berichtgeving over negatieve 
ervaringen. Ook in dit opzicht 
liep België geruime tijd voor
op, maar sinds Nederland 
weer een aantal internationa
le juryleden heeft, kan ook 
TIriema zich op dit punt waar
maken. 

Gefeliciteerd, 
Sydney! 
Australia Posf heeft de beslis
sing van het Internationaal 
Olympisch Comité (IOC) om 
de Spelen van het jaar 2000 
aan de stad Sydney toe te 
wijzen, aangegrepen voor 
een snelle postale 'felicitatie'. 
Op 24 september 1993 werd 
een zogenoemde prepaid en
velope uitgegeven; de Inge

Engelse 
wenszegels blijven 
boeiend 
Het nieuwste Engelse boekje 
met wenszegels is van hetzelf
de hoge niveau als zijn voor
gangers. Stond het vorige 
boekje in het teken van het ge
ven van cadeautjes [Gift Gi
ving), nu is gekozen voor het 
thema Messages (boodschap

een serie van vier zegels met 
kastelen uit. Interessant voor 
de verzamelaars van het the
ma 'architectuur', en vergelijk
baar met de Nederlandse se
rie Zomerzegels met kastelen 
uit 1952. De Deense serie 
legt echter ook nog een rela
tie met het Deens koninklijk 
huis. 
Het is de eerste echte palei
zenserie die Denemarken 
uitgeeft. In 1937 werd ter ge
legenheid van het zilveren re
geringsjubileum van koning 
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drukte zegel toont een beeld 
van de stad Sydney, met links 
de vlag van Australië en de 
Olympische ringen. De tekst 
Congratulations  Sydney 
completeert het geheel. Ver
zamelaars beschikken hier
door over een thematische 
'voorloper' op de emissies die 
ons ongetwijfeld nog te wach
ten staan! Over zes jaar we
ten we daar alles van. 

Als u dit leest zijn de Olympi
sche Winterspelen 1994 in 
Lillehammer (Noorwegen) 
overigens alweer achter de 
rug. Het Noorse plan om zelf 
vuur te maken en dat te men
gen met de Olympische vlam 
uit Griekenland leverde felle 
Griekse protesten op. 'Heilig
schennis', aldus de Grieken. 
Op 16 januari deden de zon 
en een brandglas in het antie
ke Olympia daarom op ouder
wetse wijze hun weVk en kon 
toneelspeelster Maria Pam
bouki in haar rol van prieste
res het Olympische vuur ont
steken. Ze sprak daarbij de 
gebruikelijke wens uit: 'Apol
lo, zonnegod, zendt uw stra
len en ontsteekt deze heilige 
vlam'. 

CONGRATULATIONS  SYDNiY 

DDl 

pen). De stijl van het boekje, 
dat op 1 februari verscheen, is 
vergelijkbaar met die van de 
voorgangers; alleen de figuren 
uit kinderboeken en stripver
halen zijn anders. 
Verzamelaars van het thema 
'brievenbussen' kunnen hun 
voordeel doen met de zegel 
waarop Peter Rabbit een brief 
in de brievenbus stopt. Bijzon
der is de zegel met Dan Dare 
en sommige van de sprookjes
zegels zijn ook bruikbaar voor 
andere tiiema's. Op de zegels 
staan grappige teksten. Ook 
ditmaal zorgde de Engelse 
PTT weer voor aantal 'aanvul
lende' speciale handstempels. 

Kleur en fleur uit 
Australië 
Twee van de drie wensenze
gels die Australië op 3 februa
ri onder het motto Thinking of 
you/Love uitgaf, laten papa
vers en rode tulpen zien. Op 
de Lovezege\ is een mooie 
dieprode roos afgebeeld. Ne
derland zou met dergelijke 
zegels (met de tekst Flowers 
from Holland oi Blumen aus 
Holland?) dit belangrijke va
derlandse exportartikel prima 
kunnen promoteni 

Christiaan een serie van drie 
zegels uitgegeven waarop 
twee van de vier nu afgebeel
de kastelen te zien zijn. Een 
vergelijking van de afbeeldin
gen van 1937 en 1994 valt 
duidelijk in het voordeel van 
de zegels van dit jaar uit. 

mmmmmmmmm 

MÉÉMÉÉÉÉliliM 

Op de zegel van 3.50 kr. is 
kasteel Marselisborg afge
beeld, dat bij de stad Arhus 
ligt. Het wordt tegenwoordig 
door de koninklijke familie als 
zomerverblijf gebruikt. Het 
opmerkelijke is dat de naam 
Marselisborg is afgeleid van 
de familienaam van Neder
landse immigranten. 

Directe aanleiding voor deze 
kastelenreeks was het 'jubi
leum' van kasteel Amalien
borg in Kopenhagen, dat op 
10 maart van dit jaar al twee

■HM 

Koninklijke 
kastelen 
Denemarken gaf op 17 maart MÉtiMÉIM 
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honderd jaar dienst deed als 
koninklijk paleis; de Amalien-
borg IS afgebeeld op de zegel 
van 3.75 kr. 

Op de zegel van 5.00 kr. staat 
kasteel Fredensborg, een lan
delijk gelegen nederzetting bij 
het Meer van Esrom in 
Noord-Seeland. Het werd 
door koning Frederik IV ge
bouwd als zomerresidentie en 
die functie vervult het nog 
steeds. 

Kasteel Graasten in Zuid-Jut
land is afgebeeld op de zegel 
van 8.75 kr. De koningin
moeder, prinses Ingrid, is 
zeer gehecht aan dit kasteel 
en zijn omgeving; ze verblijft 
iedere zomer twee maanden 
op Graasten. 
De afbeeldingen op de Deen
se zegels zijn gegraveerd; 
deze techniek geeft de zegels 
een geheel eigen sfeer die 
heel goed past bij het thema 
van de serie. De zegels zijn 
ook verkrijgbaar in een post
zegelboekje; zie ook de ru
briek 'Nieuwe postzegelboek
jes' elders in dit nummer. 

Papier(en) 
geschiedenis 
Papier in de vorm zoals wij 
die kennen werd in 105 na 
Christus in China uitgevon
den door een hofdienaar, 
T'sai Lun. Deze T'sai Lun is 
afgebeeld op een zegel die 
de Volksrepubliek China in 
1962 uitgaf. 
China (Taiwan) gaf op 22 ja
nuari een serie van vijf zegels 
uit die ook aan de papierfa-
bricage in het oude China is 
gewijd. De afbeeldingen op 
de zegels zijn gebaseerd op 
de Tian Gong Kai Wu, een 
boek waarin een gedetailleer
de beschrijving is opgeno
men van de produktietech-
nieken die in het oude China 
in de landbouw en de indus
trie werden gebruikt. 
Op de zegels van 3.50 is het 
snijden van bamboe en het 
koken van de bamboestuk
ken in een houten ketel afge
beeld. Op de zegels van 5.00 
is te zien hoe de natte vellen 
papier worden behandeld en 
de zegel van 12.00 toont hoe 
deze vellen worden ge
droogd. 
De serie is een aanwinst voor 
verzamelaars van het thema 

'papier en druk'. En dat is de 
serie van drie zegels die Zwit
serland op 15 maart uitgaf ter 
gelegenheid van de tentoon
stelling 'Boek en druk' trou
wens ook. Deze tentoonstel
ling wordt jaarlijks in Geneve 
gehouden. Heeft de serie van 
Taiwan een typisch ambach
telijke sfeer, de Zwitserse 
reeks is juist heel modern ge
tint. De ontwerper ontkwam 
helaas niet aan het gebruik 
van veel symboliek. De ze
gels maken daardoor een wat 
rommelige indruk. 

Honden in soorten 
Verzamelaars van het thema 
'honden' hebben een goed 
jaar - en niet alleen omdat 
1994 het 'Jaar van de hond' 
is. Hoewel het laatste feit leu
ke - veelal symbolisch vorm
gegeven - emissies oplevert 

van landen die het Chinees 
Nieuwjaar in ere houden zijn 
de zegels van andere landen 
toch eerder de moeite waard. 
Jersey greep zijn deelneming 
aan de postzegeltentoonstel
ling Hong Kong 94' aan voor 
de uitgifte van een speciaal 
velletje met daarin een zegel 
van £ 1.- met een Pekinees 
en de tekst The Year of the 
Dog 1994. San Marino gaf op 
31 januari een serie uit ter 
gelegenheid van de tiende in
ternationale hondententoon
stelling. Op elk van de zes 
zegels is de kop van een 
hond afgebeeld, met als ach
tergrond een rechthoek waar
in de desbetreffende hond 
'en profil' is afgebeeld. Het 
voordeel hiervan is dat de ze
gels kunnen worden gebruikt 
om bepaalde raskenmerken 
(bijvoorbeeld de stand van de 
oren) te belichten. Op de ze
gels zijn de namen van de 
honden in het Italiaans aan

gegeven. Het gaat om de vo 
gende rassen: 
3501. Teckel of langharige 
dashond 
4001. Afghaanse windhond 
4501. Tervurense herder 
5001. Boston-terriër 
5501. Mastiff (Engelse dog) 
600 I. Alaska malamut. 
De hond op de laatste zege 
- ook wel /7us/(y genoemd-
is ook het onderwerp van 
een serie die de Australisch 
PTT op 13 januari voor het 
Australisch Antarctisch Ge
bied (AAT) uitgaf. Dat ge
beurde onder de titel The 
Last Huskies ('de laatste 
huskies'). De husl<ies met 
hun vriendelijke snuit stel
den mensen in het antarc
tisch gebied in staat gebie
den te ontdekken waarin 
men onmogelijk alleen had 
kunnen doordringen. Met in 
gang van 1 april zullen de 
Australische onderzoekers 
het in dit gebied echter voo 
goed zonder de huskies 
moeten doen. Het Verdrag 
van Madrid , gesloten op 4 
oktober 1991 ter bescher
ming van het milieu in het 
antarctisch gebied, kondigc 
het einde van het tijdperk 
van de huskies aan. Een 
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jeks van maatregelen moet 
e schade in dit gebied, ver
orzaakt door menselijke ac
/iteiten, beperken Daartoe 
9hoort ook het verbod tot 
rblijf van honden in antarc

;a De 'laatste' huskies 
3 tweeentwintig honden 
in de Australische basis 
lawson  gingen op 4 no
jmber 1992 aan boord van 
3 Aurora Australis, die hen 
migreerde' naar Ely in de 
oordamerikaanse staat 
innesota 
ondenverzamelaars zullen 

meeste honden die op 
euwe zegels worden afge
eld dankzij hun eigen ver

imeling snel kunnen her
nnen Dat biedt hun de 

ïns om die zegels te vervan
n door exemplaren die the

atisch of filatelistisch gezien 
intrekkelijker zijn Misschien 
dit keer ook een uitbreiding 
et een 'nieuwe hond' moge

Kersteiland gaf op 20 ja
jan ter gelegenheid van het 
aar van de Hond 1994' twee 
gels uit Op de ene zegel 
aat de bekende Pekinees, 
aar op de andere zegel is 
n kleine witte hond afge
eld van een onduidelijk ras, 
it op dit eiland de naam 
lickey' kreeg 

meester Ype Dijkstra en zijn 
plaatsgenoten vragen op 
deze manier aandacht voor 
het Sint Pieterfeest dat jaar
lijks op 21 februan in Grou 
wordt gevierd Een soort Sin
terklaasfeest, zoals er meer 
Fnese folklore rond dit van 
oorsprong kinderfeest is 

Op de Waddeneilanden ont
wikkelde het Sinterklaasfeest 
zich tot een aparte, eigen tra
ditie sunderumavond (6 de
cember) Op de voorpagina 
van de Leeuwarder Courant 
van 25 januan stond een 
kleurenfoto met de volgende 
tekst 'Sunderums' bescher
men Hessel op weg naar U
trecht De zingende kroeg
baas van 'De Groene Weide' 
in Hoorn (Terschelling), Hes
sel van der Kooij, stond op 
26, 26 en 27 januan in mu
ziekcentrum Vredenburg in 
Utrecht Hij had de oversteek 
naar de vaste wal met alleen 
gemaakt, maar was in het ge
zelschap van 'sunderums', fi
guren die de bewoners van 
het eiland Terschelling vrijwa
ren van boze geesten Hoe
wel het sunderumfeest allang 
achter de rug was, haalde 
Hessel deze figuren tevoor
schijn om hem van kwade 
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'iesland is anders 
3 het frankeerstempel 
M6416) van de gemeente 
)arnsterhim met als hoofd
lats Grou (vroeger Grouw) 
lat de tekst St Piteryn 
OU 21 feör naast de afbeel
ig van een mijter Burge

krachten te zuiveren op zijn 
route naar Utrecht, waar zijn 
nieuwe compact disk werd 
geïntroduceerd 
Tradities blijven op de eilan
den langer bewaard door de 
beslotenheid van de dorpen, 
vooral tijdens de winter Toch 
verandert er ook het nodige 

Op Ameland viert men 'ge
woon' Sinterklaas, maar op 
Schiermonnikoog noemt men 
het Mosern Op Vlieland heet 
het feest opkleden en op Ter
schelling sunderum Wellicht 
een idee voor de burgemees
ters van deze eilanden om 
het Sinterklaasfeest ook op 
deze wijze in hun frankeer
stempels te vermelden"? 

Nostalgie in 
NieuwZeeland 
NieuwZeeland heeft al een 
indrukwekkende reeks nostal
gische uitgiften op zijn naam 
staan  zeker voor een land 
met een zo jonge geschiede
nis Desene/VeivZea/and 
Heritage ('Erfgoed van Nieuw
Zeeland', 1889/1990), die 
werd uitgegeven ter gelegen
heid van het honderdvijftigja
ng bestaan van het land, was 
een pnma aanzet Thema
tisch nog interessanter is de 
nu lopende reeks die begon 
met 'de jaren twintig' Deze 
maand komen 'de jaren vijftig' 
aan bod met onder andere 
een zegel gewijd aan Rock 'n' 
Roll De eerste vier senes lie
ten al zien dat de zegels the
matisch heel bruikbaar zijn 
Ze zijn daardoor aardig in trek 
bij verzamelaars 

Toren(s)... 
In februari stond in deze ru
bnek een benchtje onder de 
kop Vergane glorie Hanze
steden In de tekst werd ge
opperd dat de toren in het 
nieuwe frankeerstempel van 
de Fnese stad Bolsward wel 
eens die van de Martinikerk 
uit 1446 zou kunnen zijn 
Dat was fout het is de toren 
van het stadhuis van Bols
ward Het stadhuis, dat werd 
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opgetrokken in de jaren 1614 
tot 1617, IS een indrukwek
kend voorbeeld van de Noord
nederlandse renaissancesi\\\, 
het kan bogen op een monu
mentale raadzaal Het stad
huis IS gebouwd naar een ont
werp van de Bolswarder 
schrijnwerker Japick Gijsberts, 
de vader van de bekende Frie
se dichter Gijsbert Japicks 
De Martinikerk heeft een to
ren met een zadeldak en 
stamt uit 1336 Deze zadel
daktoren moet ooit als vuurto
ren hebben gediend, in de tijd 
dat Bolsward nog aan de Mid
delzee lag Jammer genoeg 
IS deze kerk met op een zegel 
afgebeeld In 1985 viel de 
keuze voor de sene Zomerze
gels van dat jaar op de 
Doopsgezinde Kerk uit 1809 
Torens met een zadeldak zijn 
wel afgebeeld op een zegel 
van België uit 1973 (kerk te 
Lobbes, cultuursene) en op 
een zegel van Denemarken 
uit 1944 (kerk in Elby op het 
eiland Seeland) 

In kort bestek 

• De 'zelfklevers' rukken opi 
Canada schaarde zich op 
28 januan in de rij van lan
den die deze modetrend in 
de filatelie volgen De PTT 
kondigde ze zelfs aan als 
de 'eerste zelfklevende 
groetenzegels' ter wereld 

• De gemeente Rotterdam 
gebruikte onlangs (in elk 
geval in de maanden janua
n en februan) een speciaal 
frankeerstempel (FR50621) 
met de opwekking om te 
gaan stemmen De tekst 
luidt Kies voor stemmen, 
gevolgd door een uitroepte
ken in de vorm van een pot
lood met de tekst 2 maart 
en een stemvakje als punt 
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ratis prijslijst op aanvraag. 
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Postbus 23, 6950 AA Dieren 
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het kost u maar 
een tientje... 
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'Kleine annonces maar op na 

voor een dneregelige ad
vertentie betaalt u slechts 
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KLEINE ANNONCES 
alleen voor abonnees 

Sneven onder nummer sturen aan PHILATELIE 
Postbus 1 3740 AA Baarn 

N B Wilt u met vergeten uw naam adres woonplaats en 
evt telefoonnummer in de vakjes in te vullen en als 

Advertentieruimte mee te telleni Ook punten komma s en 
andere leestekens hebben recht op nun eigen vakje en 

moeten dan ook ieder apart in een vakje ingevuld wordeni 
(voor bon zie wikkel) 

Aangeboden 

'Stamp-Aid' Kantoorpost NederI 
I Kg MIX met 10% GRF (intl 
Toeslag) 70% KLF f 35 - 1 Kg 
GRF mcl Toeslag f 1 0 0 - / K g 
ƒ 60 5 Kg KLF f 2 5 - nieuw 
PTT portotanet extra Meer Info 
SEF Uithoorn Tel 02975 40164 
Postgiro nr 46 49 344 

Verz wereld ongest 850 D M voor 
ƒ 1 7 0 - 05610 88809 \ d Meer 

PF Ned vanaf 77 voorde frankeerw 
PF Europa 1000 Frs ƒ 49 - Boer 
Postbus 5272 3008 AG R dam 

BRD Postfns 1970 t/m 1990 com 
pleet Berlijn bijna compleet 1970 
t/m 1990 tegen hoogste bod 074 
423971 V d Weij Hengelo 

Spanje 1930 1945 intl Benef + 
luchtp ged pf veelvouden Ytr 
100000 Vaticaan + Etats Pont 
ged pi + brieven 1850 A Dwinger 
Olympiaplein 45 1077 CM Amster 
dam React sehr 

Poststukken met uw thema Billijk 
en goed Zichtzending geen koop 
plicht H Mennes Rozenhofstr 22 
7439 AB Steenenkamer 05700 
16255 

PTT Presentatienidpjes 1 t/m 115 
en ja irLollecties 1982 t/m 93 post 
fris te^en uitsluitend trankeerwaar 
de Tel 071 890133 Koens Leider 
dorp 

Rolzegels Ned in 5 strips en 6 
strips J Lemmens Postbus 973 
6200 AZ Maastricht 

Verzameling te koop diverse landen 
gebruikt/ongebruikt V Donselaar 
03200 40382 Lelystad 

BRD + Berlin ver/ p f met o a 
1982 l/m 1993 comp cat wr 
ƒ 2 000 Pr ƒ 550 - D J Zelle Ber 
kenlaan 339 7204 EM Zutphen 

Verenigd Europa ** O en FDC 
V R China * Gratis prijslijst bij 
Harne Baken, Pb 1291 5004 BG 
Tilburg 013 684615 Ook het adres 
voor uw abonnement(en) 

Australië 200 v^rsch hogere en be 
tere waarden oud en nieuw ƒ 35 giro 
1282149 i n v J Dijkstra Linden 
oord 20 8172 AL Vaassen 

Ol Spelen Fakkelloop München 72 
cpl vlgs cat Jonker 47 krt/env 
met o a Roem mi BI 93 Franco 
f 72 50 giro 454622 t n v H Gobel 
Oud Beijerland 01860 15258 

Biete UdSSR 1960 91 Russland, 
Baltikum Gus-Iander *'^ Mar 
ken Kleinbogen Ersttagbriefe 
Ganzsachen Polarpost und Kos 
mos Belege Provisorien 1991 93 
Aufdruckmarken ** und auf echt 
Gelaufene Briefe usw Tschud 
nowski PSF 480 LV 1047 RIGA 
47 Lettland 

Kilo afgew postzegels hele 'wereld 
met grf ± 22 000 sinks voor ƒ 65 -
incl ver/ kost giro 6698416 J Ko 
ning Monster tel 01749 42731 

Veldpost-censuur-krijgsgev post 
Div landen J Hoogakker Postbus 
181 7040 AD s Heerenberg 

Frankrijk, Monaco etc 1849 1980 
op=op Gratis pnjslijst lOct/Yv Fr 
Rogge Pb 53056 1007 RB A dam 

Nederland 1852 1945 O cat w 
20858 45 t e a b West Europa pti 
DIV landen o a Monaco IJsland 
Ierland Malta Gibraltar enz Div 
jaargangen postzegelboekjes en/ L 

dc Groot Sliedrecht Telefoon 
01840 17851 na 19 00 uur 

Catalogus/prijslijst Prehist dieren 
WWF mineralen lietsen f 1 50 per 
stuk giro 3360508 M Luijpen B 
Mooystr 32A Castricum 

Rep Suriname /egels + FDC s t/m 
1982 voor 25% 1983 t/m heden 
voor 35% Zegels 91 voor ƒ 4 9 - e n 
92 voor ƒ 4 9 - I Kool Purmei end 

Tel 02990 36823 

Israe l*»*/Ova 35% Zbl HJ Bo 
schma Schoolstr 18 9285 NE Bui 
tenpost Tel 05115 43507 
Verzamelt u brieven kaarten 
F D C s covers e d "̂  Dan is dit mis 
schien wel interessant voor u Wij 
versturen maandelijks lijsten met 
honderden kavels alleen poststuk 
ken van alle delen van de wereld zo 
wel klassiek als modern Ook zeer 
zeldzame voor redelijke prijzen 

Gratis lijsten bij W Visscher Post 
bus 40221 7504 RE Enschede Tel 
051 776509 (18 00 en 20 00 uur) 

Kinderbedankkaarten vanat 65% 
van nieuwe catalogus Gratis prijs 
hjst H Thiel 0215311197 

Oude Austral staten gest in 2 dik 
ke alb tegen elk redel bod Inl Ak 
kermaalshout 37 9531 GP Borger 

DDR **/ OtO% Ml Stuur mancolijst 
Arkenbosch Gertrudisstr 8 6436 BL 
Amstenrade Tel 04492 2241 

Schriftelijke veiling (mei) v in uit 
sluitend poststukken posthistone 
brieven censuur thematiek partij 
tjes brieven etc Gehele wereld' Gra 
tis katalogus bij G A v Albada 
Klimopzoom 1 19 2353 RH Leider 
dorp(071 415609) 

Phila-service" Uw adres voor mo 
tief en Oost-Europa (Albanië Bal 
tische Staten en DDR") Na ont 
vangst van uw mancolijst ontvangt 
u geheel vrijblijvend een prijsopga 
ve Phila service Postbus 944 6800 
AX Arnhem 

Italië in Davo met postfr fr ± 
7500 - Pr ƒ 350 - Eire in Davo fr 
± 6800 Prijs ƒ 3 2 5 - De Haard 
Soest Tel 02155 16592 

Nederland postfns en gebruikt 
Vraag onze gratis prijslijst aan' 
Anno 1852 postbus 2934 7301 EH 
Apeldoorn 055 552174 

Bod gevraagd postzegelboekjes 
lx9h lxl4b lx22a 8x22b 4x22c 
16x23A 15x24 12x25 37x26 
11x27A 9x28 10x29 Een koop J 
IJzerman Harderwijk Tel 03410 
16790 

West Europa (Aland t/m Zwits) 
Ver Eur en VN Alleen postfr Van 
elk land (40') is n gratis lijst ( 
Yvertnrs ) aan te vragen R Hout 
kamp Statendaalder 41 2353 TH 
Leiderdorp OP=OP 

Wereld in doos opruim van alles 
wat in envl ƒ 25 - sturen naar Mar 
co van de Weerdt Parkweg 92 6247 
BH Gronsveld 

Te koop Ned Postfns uitzoeken 
lussen nr 712 t/m 1106 slechts 35% 
v/d cataloguswaarde uitzondenn 
gen nr 845 ƒ 35 - 886/888 ƒ 9 50 
886 888 vel ƒ 105 1052 paar 
ƒ 22 50 G v Norden Hamburger 
weg 92 3851 EP Emielo Giro 
6497526 mcl porto 

200 Vogels f 14 200 dieren 
j 14 50 300 Spanje ƒ 28 - 500 
bloemen ƒ 37 50 100 muziek f 1 0 -
300 winter Olympiade ƒ 42 Jac 
van Welsenis Coloniastr lat 57 
3024 TA Rotterdam Gironr 
6511551 

Verz Ned gest catw ƒ 1720 - nu 
f 1 4 0 - postfr catw ƒ 1240 nu 
f 425 - Losse series v a 30% ook 
FDC s C Snel Nijkerk tel 03494 
56582 

DIV Catalogi Yvert Franse gebie 
den 1991 ƒ 45 Michel Australië 
1990 f 48 - Michel Duitsland spec 
1 9 9 0 / 3 5 - Alle prijzen incl porto 
M van Vhet Postbus 59152 3008 
PD Rotterdam Giro 3117187 of gi 
robet kaart 

Ned en og, zeer uitgebr prijslijst pf 
gebr aut FDC etc N de Neef Pb 
141 7700 AC Dedemsvaart 

Prijslijsten Albanië Bulgarije N 
Korea (ook D') Mongolië Polen 
Tsj Slow Hongarije paddestoelen 
treinen enz ƒ 1 60 F B Dijkstra 
S Valkemaslrjitte 4 9088 BD Wir 
dum Tel 05105 51911 Fax 
05105 51212 

Rusland Tsjecho-Slowakije, Po 
len, **/ O tussen 1948/1980 Vanal 
10 ent de Mrk Manko s naar H 
Jansen Rozenstraat 57 7601 AM 
Almelo Tel 05490 11220 

Kilowaar Finland Noorwegen De 
nemarken ol Zweden 50% herden 
kingszegels Zend ƒ 20 - in een brief 
of op gironummer 1624853 en ont 
vang 200 gr Iranco thuis Corres 
pond in English Lennart Runfors 
Gotlandsgatan 1 S 602 17 Norko 
ping Zweden 

Ned pfr en gebr senes los boek 
jes rolt port enz v a 30% Vraa;, 
gratis prijsl 02153 11397 H Thiel 

7000 Verschillende postlrisse motie 
ven Lijsten tegen ƒ 2 50 in postze 
gels Schaetzle AG Postfach 337 
CH 8832 Wollerau Zwitserland 

Nieuwtjesdienst tegen nominale 
waarde Israel en 20 Europese lan 
den complete jaren van 30 landen 
EPC P 542/232 Eilat Israel 

D D R Jairgangen " / O 1980 
('69/64 81 72/52 82 69/62 81 
72/66 84 66/48 85 55/44 86 
57/49 87 42/42 88 49/48 89 
54/48 90 85/87 gld H Jansen Ro 
zenstr 57 7601 AM Almelo tel 
05490 11220 

Prijslijst kilowaar M Luijpen B 
Mooystr 32A 1901 ET Castricum 
(winkel en lid NVPH) 

Deskundige uitkavelmg van uw kol 
lektie bij AA v d Meij veilingen te 
Den Haag Taxaties executies m 
en verkoop Wij zijn gevestigd vlak 
bij de uitvalswegen en N S Stations 
en vellen in eigen pand 070 
3825037/3856599 Abon katalogus 
ƒ 20 - p/jr op giro 5282831 

Gratis prijslijsten van Bulgarije en 
Tsjechoslowakije pfr M van Vliet 
Postbus 59152 3008 PD Rotterdam 

500 W Europa f 15 1000 wereld 
ƒ 2 0 - Enkel grf p/100 st België 
ƒ 1 5 - Denem ƒ 1 5 - Duitsl 
ƒ 1 5 - Engel ƒ 15 - Ysl ƒ 4 5 -
Zweden ƒ 1 5 - Austr ƒ 1 5 -
N Z land ƒ 15 - RSD Middenmeer 
Lindelaan 23 1775 GK Midden 
meer Giro 2300785 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
Hongarije, Albanië, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije PZH Robert 
Wiktor Hodgesstr 13 6135 CS Sit 
tard Tel 046 512751 Ook nieuw 
tjes' 

Nederl gebr versch 1000 1100 
1200 voor/ 95 00 ƒ 145 00 ƒ 185 00 
giro 1210153 v Kampen Mozartstr 
13 6444 AV Brunssum 

Postzegels poststukken (postfns/ge 
bruikt) van Polen, Rusland in ruil 
voor postfrisse nieuwtjes NL Janus/ 
Gabryelewicz skr PO c/t 73 PL 
60 120 Poznan 7 

D D R , **/ O v a 45% Mi ze 
gels/blokken/streifen Gratis prijs 
iijst Manko s naar H Jansen Ro 
zenstr 57 7601 AM Almelo Tele 
loon 05490 1 1220 Na 6 00 uur 

Gratis prijslijst kilowaar en kleine 
kavels J Sticnstra Ainbachtsheren 
laan 111 2722 CZ Zoetermeer lel 
079 114611 

Nederland Ver Europa *''*/ O 
Stuur uw nummers u ontvangt mijn 
prijs F Ghyben Zonegge 1916 
6901 GV Zevenaar 08360 29241 

Stort ƒ 1 0 - ƒ 6 0 op giro 528770 
van A Groffen Vijverlaan 28 Son 
voor 600 800 versch Nederland 

175 O Ned ƒ 10 1000 versch 
wereld f 20 - 20 FDC blanco Ned 
ƒ 2 0 - op rek 904461192 of m 
brief D Modderman J Cohenstr 
38 9981 JD Uithui/en Tel 05951 
2255 

Gevraagd | | 

V Gogh /egels postst vel Ned Nr 
1S0+645 Jegerings Wilgenstr 4 
5671 ADNuenen Tel 040 831629 

Tijdchr voor Postzegelkunde tn 
laarg De Ned Phil itclist G J \ 
Soest tel 03403 7181*) 

Zegels (op brief) proeven pw stuk 
ken stempels van/over de schilder 
Paul Gauguin B r o n r P894 van dit 
blad 

Hong-Kong klassiek en modem pfr 
en mooi gebruikt Coolsen Merel 
singel 22 3291 VH Striien 

Firmaperforaties hele wereld 
Koop ol ruil (veel ruilmat aanw) 
Los op stuk partijtjes W Manssen 
Laan der Ver Naties 31 3844 AD 
Harderwijk Tel 034IÜ 17980 

Klem rondstempels Ned volledig op 
zegel Ambiedingen aan F Pluym 
L V Meerdervoort 967 Den Haag 
tel 070 3S48779 ot 070 3688710 

Frankeer-geldige postz Nederl 
onatgew // gom/ posttris 50 80% 
Ook blokken/PZM/PZB Info briet 
opaan\r iag Nerden 02975 40164 

Siam Thailand klassiek modern 
pfr en mooi gebruikt Coolsen Me 
relsingel22 3291 VH Strijen 

Stadspost postst 25c I 50 st E H i 
B B weg 4 9551 TZ Sellin 
05992 2506 (+ porto vergoeding) 

DRINGEND D D R Mi Nr 334 
Event "* of 0 Aanbiedingen 
gaarne van handel aan D Eigi 
huis Oost weg 359 NL 1432 / 
Aalsmeer Tel 02977 24610 {Dn 
Yvert nr 98) 

Eng Irankeergeldig met gom ƒ 2 
£ Jersey+Guemsey f 2 /£ Br 
wer Leeuwarden lel 058 88683f 

iversen 
Israel Wordt Lid van Eilat Phil 
lic Club voor nieuwtjesdiensl w 
nominale waarde gereduceerde i 
zen voor oude uitgaven kostbaa 
schenk volgens keus en 6 bonu 
P 542/12 Eilal Isriel 

Studiegroep Polen voor Pi 
posl/Cj.cl\erziinclaars gespeti 
seerde vereniging met eigen vei 
ook voor abonn + mancolijsten 
tief luchtpost ballon & zweefvl 
post etc Ook lokaal/sladspost/ 
bezetting Info Wydenespad 
6843 AZ Arnhem Tel/fax 
816845 7 mei Poolse dag 

Rullen stuur mij 200 verschill 
groolformaatzegels wereld ( 
massagoed) zelfde aantal retoui 
van Uden Zuidwal 40 5211 JE I 
Bosch 

Rullen stuur 100 sportzegels rt 
100 sport of 110 wereld J v/d P 
Doolandweg21 5511PLBIadel 

Ned enkel frankeringen KLM vli 
ten ansichtkaarten ook in mijn 
veiling G A v Albada KIn 
zoom 119 2353 RH Leiderdorp 

Israel postfrisse /egels met tal 
koop en verzorging van abo 
meuten Inl A Bouwensi 
01100 12762 Goes 

BESTELBON COMPUTERPROGRAMMA'S D.B.C 
NecJerlantdstalige programma s die uitblinken in eenvoud 
doelmatigheid Allen zeer kompleet en betaalbaar 
FILATELIE (postzegelverzamelingen) 0 / 6 9 - O demo ƒ 8 
NUMISMATIEK (muntenverzamelingen)O ƒ 6 9 - 0 demo ƒ 8 
CHAMELEON (alle verzamelingen') O ƒ 99 - O demo ƒ f 
AUTOKOST (autokosten beheer) 0 / 6 9 - O demo ƒ f 
BELEGGEN (aandelenbeheer enz ) 0 / 4 9 - 0 demo ƒ f 
Aankruisen a u b Disketteformaat O 3 5 of O 5 25 
Stuur deze bon of een kopie naar DBC Postbus 267 2650 / 
Berkel en Rodenrijs Betaling is bijgesloten m postzege 
cheque/betaalkaart Of stort op gironummer 2548620 v 
DBC Berkel dan deze bon met insturen Informatie/foldj 
B e l 0 1 8 9 1 1 6 1 3 5 = > ^ 
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3ESTEL-HOT-LIJN 
I LIJNEN 
)1891-15099 PHILAPOST BESTEL-FAX-LIJN 

01891-18321 

Rodenrijseweg 28A, 2651 BV Berkel en Rodenrijs. 

ƒ11.-
300 verschillende 
Nederland zegels 

bestelcode 
803.109 

ƒ 333 -
333 complete Senes +333 

omplete Blokken +333 Super 
Vlotief zegels POSTFRISÜ! Dit 
Hes in een luxe msteekalbum 
- GELD TERUG GARANTIE -

Bestelcode 000.333 

ƒ 222-
Een prachtige Collectie com 
)lete motiefsenes met een zeer 
hoge cataloguswaarde (mini-
Tiaal ƒ 2 222 -"') Dit alles m 

een luxe msteekalbum 
GELD TERUG GARANTIE -

Bestelcode 000.222 

ƒ111-
Motief Topper 88 complete 
iitgiften waarbij het grote vel 

Dinosaurussen 
50 zegels'") Zie ook Philatelie 
december 1993, pagina 835 

Bestelcode 000.111 

ƒ22,-
2 voordrukalbums met 
27 complete uitgiften 
Olympische Spelen 

bestelcode 
940.413 

ƒ 3 3 -
1/4 kg kilowaar met bijlagen 

Nederland bestelcode 403.133 
of Duitsland bestelcode 
404.933 of Engeland 

bestelcode 404.433 of Wereld 
bestelcode 400.033 

ƒ 444,-
De Lente-Wonder-Doos. Bestelcode 000.444. Dit 
is simpelweg een fantastische doos om de lente 

mee te beginnen. Insteekboeken, albums, zakjes, 
kaartjes, duizenden zegels en honderden com
plete series van diverse landen waarbij ook heel 

veel postfris materiaal van uitmuntende kwaliteit. 
Bestelcode 000.444. 

PHILAPOST 
vlijmscherpe prijzen 

ƒ99.-
Super-Kenmsmakings 
Nazomer Aanbieding 

(Aktie september 1993) 
bestelcode 
000.001 

ƒ88.-
Honderd verschillende 
complete motiefsenes + 
10 complete postfnsse 

dierensenes en blokken 
Bestelcode 
649.988 

ƒ44,-
1/2 kg papiervnje kilowaar 

van de hele Wereld, 
veel motief 
bestelcode 
200.044 

ƒ55,-
1/2 kg kilowaar Nederland 

bestelcode 403.155 of 
Duitsland bestelcode 404.955 

of Engeland bestelcode 
404.455 of Wereld bestelcode 

400.055 

ƒ66,-
1/2 kg Wereldmix-Super 

Papiervnje kilowaar, 
vnjwel 

uitsluitend motief 
bestelcode 
200.066 

ƒ77,-
Engelse Kolomen Tanzania 

Ongetande Specimen Opdruk 
11 senes en blokken, zeer 

zeldzaam Cataloguswaarde 
volgens Yvert minimaal 

Frs 727,- (Fl ruim 230,-"i) 
bestelcode 725.577 

Europost De Dieze - Nieuwstraat 3 
5211 NL - 's-Hertogenbosch 

Tel. 073-132157, Fax 073-147589 

Europost Tilburg - Hoefstraat 9 
5046 BA - Tilburg 

Tel. 013-362761, Fax 013-441570 

Prijslijst 
Niets IS onmogelijk Echter, mocht er hier toch niets van uw gading bijzitten, 

vraag dan nu onze gratis pnjslijst aan met een gratis waardecoupon van ƒ 10,-
Al onze nieuwe klanten knjgen automatisch de pnjslijst meegezonden 

3ank ABN AMRO 50 36 69 083 T n v Philapost Giro 302595 t n v Philapost K v K Delft 35724 
'hilapost is een initiatief van Phila B V 

^venngsvoorwaarden Betaling b innen 14 dagen GEEN PORTOKOSTEN incl btw Bij te late betal ing wordt ƒ 10 - adminis t ra 
lekosten in rekening gebracht Bij re tour zenden mag de dichtgesealde plastic doorschijnende bmnenverpakking me t worden 
;eopend 
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DAVO ALBUMS 




