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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal het best georiënteerd 
Diverse stukken uit één interessante speciaalcollectie Nederland en Overzee incl. brieven en 
stempels, die in onze najaarsveiling van 10 t/m 18 november onder de hamer komt: 

ROKIN 60 - 1012 KV AMSTERDAM - TEL. 020-6230261 - FAX 624238( 
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PHILAPOST BESTEL-HOT-LIJN 
0 1 8 9 1 - 1 5 0 9 9 
4 LIJNEN 

MAILORDER OP MAAT VOOR D E FILATELIST 

BESTEL-FAX-LIJN 
0 1 8 9 1 - 1 8 3 2 1 

Rodenrijseweg 28A, 2651 BV Berkel en Rodenrijs. 

Het Album <\ ^ 
^ 

Het is zover 
Een aanbieding die zijn weerga niet kent! 
Een partij postzegels in een 32 pagina's 
tellend luxe insteekalbum, propvol met 
postzegels van de gehele wereld 
Na een intensieve enquête hebben 
wij besloten een aanbieding te maken 
die werkelijk voor IEDEREEN geschikt is 

Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, 
Engeland, Ierland, Frankrijk, Spanje, Portugal, 
Italië, Scandinavische landen, Afrikaanse landen. 
Midden-Oosten, motieven en nog veel meer. 
Noem het maar op. We hebben zelfs NIEUWTJES 
verwerkt van een zojuist binnen gekomen 
motiefpartij die wij ongesorteerd verwerkten 
in dit overvolle album. 

Zeer hoge cataloguswaarde. 
Blader door naar pagina's 380, 381 en 423 en lees meer of... BESTEL GELIJK en bel NU 
01891-15099 
Philapost on the move. Let maar op. 
LEES MEER OP PAGINA'S 380, 381 EN 423. 

EuTopost De Dieze - Nieuwstraat 3 
5211 NL - 's-Hertogenbosch 

Tel. 073-132157, Fax 073-147589 
BESTEL 

OOK BIJ: 
Europost Tilburg - Hoefstraat 9 

5046 BA - Tilburg 
Tel. 013-362761 

Bank: ABN-AMRO 50.36.69.083. T.n.v. Philapost. Giro 302595 t.n.v. Philapost. K.v.K. Delft 35724. 
Philapost is een initiatief van Phila B.V. Post s.v.p. naar: Postbus 96 - 2650 AB Berkel en Rodenrijs 
Leveringsvoorwaarden: Betaling binnen 14 dagen, GEEN PORTOKOSTEN, incl. btw. Bij te late betaling wordt ƒ 10,- admi
nistratiekosten in rekening gebracht. 
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Programma Veiling no. 551 

Maandag 30 mei 1994: 's avonds 19.00 uur: nos. 1 -485 
Verzamelingen in albums w.o. veel 
Nederland en Overzee 

Dinsdag 31 mei 1994: 's middags 13.30 uur: nos. 486- 1066 
Zegels Amerika-Zwitserland 
Dozen, grote insteekboeken en 
uitgebreid literatuur 

's avonds 19.00 uur: nos. 1067 - 1635 
Dozen met poststukken, 
poststukken in albums, 
insteekboeken en 
landenverzamelingen 

Woensdag 1 juni 1994: 's middags 13.00 uur: nos. 1636 - 2467 
Nederland posthistorie en emissie 
1852 

Donderdag 

Vrijdag 

2 juni 1994: 's middags 13.30 uur: nos. 2468 - 3029 
Nederland vanaf emissie 1864 

3 juni 1994: 's middags 13.30 uur: nos. 3030-3541 
Nederlands Indie, Curayao w o. 
collectie Edwin Voerman en 
Suriname 

Catalogus 551 wordt U toegezonden na ontvangst van ƒ 15,- op giro no. 17369. 

Voor de septemberveiling kunt U dagelijks inzenden! Neemt U eens vrijblijvend contact met ons op! 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

Telefoon 070 - 365 38 17 of 364 86 85 - Fax 070 - 361 74 36 
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Veiling no. 551 30-31 mei en 1, 2 en 3 juni 1994 
brengt o.a. 

* Het eerste gedeelte van de collectie Nederlandse Overzeese Rijksdelen, 
en wel het gedeelte Curagao, van de Heer Drs. Edwin Voerman 

te Rotterdam. 

* Een zeer uitgebreide philatelistische bibliotheek, w.o. veel oude couran
ten uit de jaren 1650-1850. 

* Topstukken van diverse Engelse Kolonien, w.o. Kenya en Uganda! 

* Een zeer bijzondere afdeling Nederlands Indie w.o. Japanse Bezetting 

AO. CTS^-^'^^-^ 

R BONAIRE. 
(CURAQAO ) 

Brief vanuit Bonaire 16-6-1899 met gemengde frankenng' 

Catalogus van veiling no. 511 wordt U toegezonden na ontvangst van ƒ 15,- op giro 17369. 

Uw partner voor grote en kleine verzamelingen: 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Pnnsessegracht ^ - 2514 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S 

Telefoon 070 - ^65 ^8 17 of ^64 86 85 - Fax 070 361 74 36 
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BOSCH & KEUNING, Postbus 1, 3740 AA BAARN 
Bremstraat 11,3742 RD BAARNTel.: 0215482211 

INHOUD 
Alderney 
Alexander Postz handel 
Apeldoornse Postz handel de 
Auf der Heide 
Boeier de 
Boomstamps 
Bredenhof 
DBC 
Dieten van 
Franeker Postz en Muntenv 
Frankpost 
Friesland Postz veiling 
Globe de 
Graaft de 
Haarlem van 
Herscheit Ron 
Hoes 
Hollands Glorie 
Hollandse Postz en Muntenv 
Hoogvliet 

355 
356 
355 
356 
390 
349 
393 
419 
422 

340 341 
354 
421 
355 
349 
362 
358 
394 
342 

378 379 
393 
377 
356 

Importa 
Israel Filatelistisch Agentschap 
Kienhorst 
Leuchtturm 
LIach Filatelia 
Lodev^yk Postz handel 
Lokven van 
Manuskowski 
Mastrigt van 
Meiers 
Mei| V d 
Meinhardt 
Meurs 
Mirko Franke 
Nederlandse Postz veiling de 
New Zealand Post 
Nieuvïelink 
Nijmeegse Postz veiling 
Nijs de 
NVTF 
Overijsselse Postz veiling 
Fasson 

395 
394 
354 
377 
409 
358 
350 
368 
418 
361 
415 
368 
361 
349 
338 
398 
377 
390 
350 
418 
366 
356 

Peters Theo 
Philapost 
Phileurope 
Postbeeld 
Posthoorn de 
Posthoorn de 
Postzegel de 
Postzegelhoes t 
Poveia 
Profil 
Quiriins Amsterdam 
Rietdijk 
Rijnmond Postz veiing 
Ruiter de 
Schipper 
Schoming 

Trefpunt het 
Vliet van 
Voorstraat 
Walser 
Wiggers de Vries 

oQq 

339 380 381 423 
418 
358 
393 
409 
409 
393 
355 
350 
394 
367 
368 
394 
409 
390 
358 
342 
358 
390 
394 
424 

Onze 165ste veiling 
zal worden gehouden 
op 20 en 21 mei 
Deze veiling bevat o.a.: 
1. 

4. 

tweede en tevens laatste deel engrospost 
Nederland vijftiger jaren in hele en halve vel

len. 
mooie afdeling Nederland emissie 1852. 
Europa en Overzee, vele mooie landencollec

ties, doch b.v. ook 'n prachtige "tentoonstel

lingscollectie" ruimtevaart in 31 schroef banden, 
interessante doublettenpartijen in stockboe

ken dozen etc. 

Kortom, de moeite waard Tilburg te bezoeken. 

. 11^. 

kantoor St. Annaplein 7, Postbus 3106 
5003 DC Tilburg 
Tel. 013421776 
Fax 437975 

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 

RONDZENDDIENST HET TREFPUN1 
Engelse Kolonieen alles volgens Yvert et Tellier catalogus 

Nw Z.Wales 
gebruikt 
1 

10 
11 
11a 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
23A 
24 
25 
26A 
26Aa 
27 
28 
28a 
29 
30 
30A 
31 
31a 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
41 
42 
43 

625 — 
425 — 
625 — 
375 — 
215 — 
175 — 
180 — 
300 — 
300 — 
275 — 
150 — 
165 — 
30 — 

115 — 
195 — 
275 — 
50 — 

100 — 
15 — 
7 75 

25 — 
19 25 
9 50 

115 — 
550 — 
27 50 
42 50 

1320 — 
660 — 

825 
15 — 
8 75 
825 
9 75 

15 — 
4 50 

50 — 
37 50 
37 50 
8 25 

27 50 
25 — 
25 — 
27 50 
2 75 
175 
2 75 
3 25 
4 50 
7 25 

40 — 
38 50 
1175 

Queensland 

26 
26b 

34 
35 
44 
45 
46 
60 
62 
Tasmanie 

n o 
e s 
27 50 
25 — 
22 50 
77 50 
7150 
2150 
13 75 
3 75 
4 50 

30 — 
3 75 
5 — 

3850 
450 

82 50 
1650 
16 50 

50 

5 
10 
10a 
12 
13 
15 
16A 
16Aa 
19A 
20A 
21A 
34 
Victoria 
1 met eert 450 
3 met eert 130 

385 

550 — 
76 50 
13 75 
15 — 
1150 
49 50 
65 — 
6 — 

1175 
9 25 

16 50 
24 75 
22 50 

715 — 
220 — 
125 — 
60 — 
46 75 

110 — 
22 50 
8250 

130 — 
13 75 
3250 
650 

1925 
1175 
7 50 

22 50 

8 25 
1150 
6 — 
6 — 
5 50 

1150 
24 75 
7 25 
2 75 
6 — 
4 50 
5 — 
550 
4 50 
825 
4 50 
4 50 
175 

46 75 
325 
325 
5 — 
4 50 

120 — 
300 — 
10 — 
6 75 

13 25 
72a 7 25 
West Australië 

275 — 
410 
165 — 
245 — 
65 — 

440 — 
3850 
82 50 
38 50 

110 — 
825 

■s>— 
175 
1 — 

1125 
75 — 
3850 
13 75 
8250 

125 — 
Nieuw Zeeland 
6 275 — 
8 275 — 
11 110 — 
13 825 — 

la 
3 
5 
6 
8 
10 
11a 
12 
12a 
14 
15 
16 
17 
20 
24 
26 
41 
50b 
61 

60 — 
60 — 
7150 

495 — 
247 50 
s o 
le 50 
16 50 
l e 
ss 50 
16 50 

36 met cert 87 50 
145 — 
16 50 
16 50 
16 50 
13 75 
27 50 

41 
56 
57 
Bahama's 
5 7150 
7 152 50 
8 247 50 
13 65 — 
Bermuda 

495 — 
35750 
660 — 
137 50 

10 
11 
14 
51 
Cyprus 
7 pi 2151440 — 
7pl 2161 55 — 
10 8250 
12 275 — 
21 
Ceylon 
77 
Br. W Al 
25A 
30 
32 
33 
103 
104 
Goudkust 
1 
3 
Granada 
2 
6 
11 

14850 

110 — 
rika 

55 — 
45 — 
45 — 
32 50 
35 — 
3 5 

7150 
6 5 

87 50 
32 50 
35 — 

20 25 — 
26b 25 — 
28 21 50 
35 14 25 

Honduras 
3 77 50 
16 120 — 
Jamaica 
15 87 50 

65 — 
495 — 22a 

Nevis 
15 
20 
21 
Natal 
74 
85 
Naura 
12 

55 — 
55 — 
55 — 

200 — 
375 — 

110 — 
Nw Foundland 
32 76 50 
Sierra Leone 
26 27 50 
28 7 25 
St Christopher 
5 165 — 
10 82 50 
11 7150 
13 4950 
St Helena 
2 148 50 
St Lucia 
1 100 — 
2 275 — 
5 155 — 
30 165
St Vincent 
3 
5 
6 
9 
16 
17 
Straits 
Settlements 
5 
7 
21 
25 
29c 
46 
62 
Tobafio 
2 
3 

130 — 
165 — 
192 50 
197 50 
110 — 
7150 
82 50 

32 50 
25 — 
55 — 

9 35 
Transvaal 
86 150 
Zanzibar 
20a 
Nw Z Wales 
ongebruikt 
33 
79 52 
Queensland 
ongebruikt 

43 
55 
45 

44 

Tasmania 
ongebru kt 
16Aa 
31 
34 110 
Victoria onge 
43 
100 
112 
West Austra 
ongebru kt 
15 
57 

27 

7( 

19; 

II 

Barbados 
ongebru kt 
64 
87 
Cyprus onget 
7pi 201 II in 
7 pi 205 II S 
9 19 
11 44 
22 
23a 17 

Ook veel mei 

kolomeen m n 
raadSluurUw 
plele mancolijs 
zodal wj voor 
voor de oolbie. 
nrs kuoneo zo. 
Manoo 3 graai 
gens eat 
Yverl el Tell ei 

Inlichtingen verkrijgbaar bij 

S.J.C, den Oudsten 
Kwangodreef 195 
3564 PD Utrecht 
Tel. 03061872 
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Me jaargang, mel1994 
luinmerSIS 

iet Maandblad Philatelie waarin opgeno-
nen De Philatelist, is een uitgave van de 
)naftiankeli|ke Stichting Nederlandsch 
i/laandblad voor Philatelie te Den Haag 

dit maandblad zijn - buiten verant-
voordeli|kheid van de redactie - de offici-
le mededelingen van de Nederlandse 

ïond van Filatelisten-Verenigingen opge-
lomen 

'Philatelie' verschijnt in de tweede helft 
'an elke maand, uitgezonderd juli 

ioofdredacteur: Aad Knikman AIJP 
s20 1273 CD Huizen 

elefoon 02152-54391 
elefax 02152-40926 

Idvertentie-acquisitie: Bosch & Keuning 
ostbus 1, 3740 AA Baarn 
eletoon 02154-82341 
elefax 02154-11431 

idministrateur: Mevr E Braakensiek. 
ostbus 5905, 3273 ZG Westmaas 
elefoon 01864-1776 

dreswijzigingen 
dreswiizigingen moeten worden opge-
even aan de secretaris van de vereniging 
f afdeling waarvan de ontvanger lid is 
Heen individuele abonnees (zi| die het 
lad rechtstreeks aan de Stichting beta-
n) zenden een adreswijziging naar de 

dministrateur (adres zie boven) 

bonnementen 
r zi|n twee wi|zen van abonneren 
een collectiefabonnementwor aange-

loten verenigingen het abonnement 
oor leden is in de contributie inbegrepen 

een individueel ahonnement Hetabon-
ementsgeld moet bi| vooruitbetaling 
'orden overgemaakt 
binnen Nederland f 36 - op giro 

005485 van de Stichting Nederlandsch 
laandblad voor Philatelie te Dordrecht, 
voor België Bfr 750 - op giro 000-

350882-33 van de penningmeester van 
Bt maandblad Philatelie te Brussel, 
in het buitenland f 62 50 (incl port) op 
zelfde rekening als vermeld onder 2a 

Is het abonnement op 1 april of 1 juli in-
lat moet een evenredig bedrag tot het 
nd van het jaar worden gestort Abon-
jmenten per 1 oktober zijn slechts mo-
lijk in combinatie met een abonnement 

) de daaropvolgende jaargang 

pzegging abonnement 
in individueel abonnement kan per 31 
icember worden beëindigd door een 
ihriftelijke opzegging die uiterli/k op 30 
jk-emöer bij de administrateur moet zijn 

isse nummers 
)sse nummers van de lopende jaargang 
innen worden besteld door overmaking 
n ƒ 4 50 per nummer (inclusief porto) 
1 postgiro 5005485 te Dordrecht onder 
rmelding van de gewenste nummers 

istuur 
lorzitter ir G A H van Driel 
Cretans drs S W D Veenstra 
lelofsstraat 31,2596 VK Den Haag 
nningmeester H P G van der Lienden 

evoorzitter 
A van der Flier AIJP 

pyright 
1994 Niets uit deze uitgave mag worden 
veelvoudigd of openbaar gemaakt zon-
' toestemming van de hoofdredactie 

lage 
000 exemplaren 

ISSN-nummer 
0166-3437 

/BCffT 
' van de internationale uitgevers-
eniging van postzegelcatalogi en 
stzegelti/dschriften ASCA T 

In dit nummer 
De beveiliging van postwaarden zal - de ontwikkeling 
van de fotokopieertechniek staat immers niet stil -
steeds meer aandacht vragen van ontwerpers, druk
kers en postadministraties. De vorig jaar verschenen 
Engelse zegel van £ 10.- geeft een voorproefje van wat 
ons op dat gebied nog te wachten staat 

359/360/361 
Het tochtje dat een aantal Nederlanders onlangs naar 
het Duitse Potsdam maakte was niet vergeefs. Het 
Nederlandse PTT-museum beschikt nu overeen uniek 
stukje filatelistische documentatie: stille getuigen van 
de plannen die de bezetter in de Tweede Oorlog had 
met zegels van de typen-Lebeau en -Van Konijnenburg 

375/376/377 
De eind vorige maand verschenen Ouderenpostzegels 
(voorheen Zomerzegels) zijn gewijd aan een belangrijk 
'beveilingsinstrumenf: de zogenoemde telefooncirkel. 
De heer F.S.J.G. Hermse uit Sittard belicht de gevaren 
waaraan ouderen bloot staan in een artikel onder de 
titel Oud worden: een zegen, maar ook een zorg 

391/392/393 

En verder: 

Lisse 369 
'Lisse' was tot voor kort synoniem 
aan 'jurybijeenkomst'; dat is sinds 
kort veranderd - de heer H.W.M. 
Hopman legt uit waaróm 

In de ban... 382 
Het laatste deel van het imposante 
vierluik 'In de ban van ringen en 
sterren' van dr J. Vos en ir. H.P. 
Rozema vindt u in dit nummer 

Coerts 402 
Ook ditmaal is onze medewerker 
Gerrie Coerts er in geslaagd een 
aantal interessante berichten te 
verzamelen over 'tilatelie en geld' 

Volledige inhoudsopgave: 

Uit de wereld van de filatelie 344/345/346/347 
Verzamelgebied Nederland 348/349 
Filatelie van A tot Z 351/352 
Nieuwe postzegelboekjes 353/354 
Wij lazen voor u 357/358 
De Engelse zegel van £ 10.- 359/360/361 
Verenigingsnieuws 363/364/365/366 
Lisse in een nieuwe jas/Nederlandse stempels 369/370 
Uit de brievenbus/Luchtpostnieuws 371 
De clubgeest in Interphila 93 372/373 
Agenda van filatelistische gebeurtenissen 373/374 
Holstege, Vellekoop en Boissevain in Potsdam 375/376/377 
In de ban van ringen en sterren..382/383/384/385/386/387/388/389/390 
Oud worden: een zegen, maar ook een zorg 391/392/393 
De Nederlandse Antillen en hypercorrectie 396/397/398 
Studiegroep Ultra Violet jubileert 400/401 
De koers van Coerts 402/403/404 
Bondspagina's 405/406/407 
Zeestraat 82,'s-Gravenhage 408 
Nieuwe uitgiften 410/411/412/413/414/415 
Thematisch panorama 416/417/418 
Vragenrubriek 420 
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Uit de wereld van 
de filatelie 

Breda: Koninklijk eremetaal en 
penningmeester in het goud 
Het leek een gewone ledenbij
eenkomst te worden, die twee
ëntwintigste maart. Toch wer
den de leden van de Postzegel
vereniging Breda die op 22 

maart jl. in gemeenschapshuis 
De Vlieren aanwezig waren 
tweemaal verrast. 
Aan het begin van de avond nam 
de heer J. Voskuil, vicevoorzit

ter van de Nederlandse Bond van 
FilatelistenVerenigingen, het 
woord. Hij zwaaide lof toe aan de 
penningmeester van Breda, de 
heer H.P.G. van der Lienden, en 
beloonde het feit dat deze een 
kwart eeuw lang onafgebroken 
zijn beste krachten aan de vere
niging gaf met de Bondsspeld in 
goud. Om de waardering voor 

De heer H.P.G. van der Lienden, 'zilveren' penningmeester van Bre
da, wordt door de vicevoorzitter van de Nederlandse Bond van Fila
telistenVerenigingen 'bevorderd' tot goud 

Mevrouw H M FeikemaGroos|ohan, voorzitter van de Postzegelver
eniging Breda, bewondert de koninklijke erepenning die zij zojuist 
van burgemeester Nijpels in ontvangst tieeft genomen 

het werk van de penningmeestf 
nog eens te onderstrepen kon
digde de voorzitter van Breda, 
mevrouw H.IVI. FeikemaGroos
johan, aan dat de vereniging de 
heer Van der Lienden tot erelid 
van Breda had benoemd. 
Als de leden hadden gedacht 
dat de rest van de avond nu w 
volgens het geijkte patroon zo 
verlopen, vergisten ze zich 
toch. Omstreeks half tien were 
de veiling abrupt onderbroken 
omdat de burgemeester van 
Breda, drs. E.H.T.M. Nijpels, 
zijn entree maakte. Na achter 
de katheder te hebben plaatsg 
nomen somde de burgervader 
de vele verdiensten van de ho 
derdjarige vereniging op. Aan 
het eind van zijn betoog deeld 
hij mee dat het koningin Beatr 
had behaagd, de Postzegelver 
niging Breda te begiftigen mei 
de koninklijke erepenning. Me 
vrouw FeikemaGroosjohan 
nam het eremetaal verheugd 
trots in ontvangst. 

Bulletin 2 van 
Fepapostisuit 
Medio maart is het tweede bulle
tin van de internationale postze
geltentoonstelling Fepapost94 
verschenen. Behalve informatie 
over de diverse comités die aan 
het welslagen van de tentoon
stelling werken en de namen van 
de commissarissen van de zes
entwintig deelnemende landen 
bevat het bulletin twee filatelisti
sche bijdragen: Den Haag  stad 
van internationale aiiure en /Ve
öeriand Vogeliand. Ook wordt 
het voorlopige programma van 
Fepapost94'm bulletin nummer 
2 ontvouwd. 

^pa 
WÊ \ 
H^ 
^EßiUetm- 'k 

m ^J 
Oil 

\ ^̂ 1 

....§5̂ s 

pH 
L ' 

Het omslag van het onlangs verschenen 
tweede bulletin van Fepapost94 

Amerikanen gaan 
buiten de deur 
Op 20 juli aanstaande verschijnt 
een nieuwe Amerikaanse zegel 
met een niet geringe nominale 
waarde: $ 9.95. De emissie her
denkt het zilveren jubileum van 
de landing op de maan in 1969. 
De Amerikaanse postadministra
tie presenteert deze zegel  en 
dat is voor het eerst in haar be
staan  ook 'buiten de deur', om 
precies te zijn in het Space Expo 
in Noordwijk. 

$995 
VSA | | * 

i^^'W% 
^_„Ä.^^^ 

^ ^ ^ ■ ^ ^ 

f^^ 
i ï t h Aiiri'.c'^arx 1 dndina 1969 

De nieuwe Amerikaanse zegel, die op 20 |uli 
(ook) in het Noordwijkse Space fxpoten 
doop zal worden gehouden 

Bij de presentatie wordt gebruik 
gemaakt van de modernste tech
nieken: een directe satellietver

Telefoon in de 
bibliotheek 
De redactie van Ptiiia QSL infos, 
officieel orgaan van de Franse 
vereniging voor verzamelaars 
van het thema telecommunicatie, 
maakt zich in het nummer van 
april vrolijk over een bijzondere 
envelop van het Vatikaan. Het 

couvert herdenkt de tachtigste 
verjaardag van de installatie vai 
een automatisch telefoontoeste 
in de Vatikaanse bibliotheek. 
'Dat is nog eens origineel,' 
schampert het blad. 'Wanneer 
zouden ze in het Vatikaan op d 
gedachte komen om een envel 
uit te geven voor het eerste ra
diotoestel dat in de portierslog 
werd geplaatst? Dät is pas een 
gebeurtenis...' 
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In 1966 was het tachtig jaar geleden dat het eerste automatische telefoontoestel in de bibli 
theek van het Vatikaan werd geplaatst  is dat nu iets om te herdenken of niet? 

binding zorgt ervoor dat de pre
sentaties in Washington [Natio
naiAirand Space IVIuseum) en 
Noordwijk {Space Expo) volko
men synchroon verlopen. 
Overigens is het 'buiten de 

deur' presenteren van postze 
gels geen noviteit; onze eigei 
PTT Post lanceerde het Olym 
sehe velletje van 1992 destijc 
in het Franse wintersportoori 
Courchevel. 
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Irittannia en Vliegende Hollander PTT Museum breidt dienstverlening 
amen actief in De Bilt aan bezoekers uit 
p 27 mei 1994 wordt in het 
.F. Witte Centrum, Henri Du
intplein 4, De Bilt, een ge
)mbineerde propagandaten
'Onstelling gehouden ter gele
ïnheid van het 25jarig be
aan van de Studiegroep Bri
nnia en de 33ste Dag van de 
jrofilatelie van de Vliegende 
Dllander. 
3 openingstijden van de ten
onstelling zijn: 
'mei 1994 20.0022.30 uur 
i mei 1994 10.0018.00 uur 
) mei 1994 10.0016.00 uur 
s u met het openbaar vervoer 

194 is voor de Nederlandsche 
ireeniging van Postzegelverza
elaars (NVPV) een jubileum
ir. De vereniging  die zeit 110 
ir teltviert het tienjarig be
lan van de jeugdafdeling 
recht, dat samenvalt met het 
ertigjarig bestaan van Jeugdfi
elie Nederland. 
) 4 juni aanstaande worden 
ze jubilea gevierd en daarvoor 

I.V. Philatelica afdeling Echt 
Omstreken organiseerde op 5 
6 maart jl. een tentoonstel
g in categorie 3. Deze exposi
, Philecht 94, werd gehouden 
gelegenheid van de Limburg
Philatelistendagen. Het ging 
1 een gemengde jeugd/vol
ssenententoonstelling. 
officiële opening werd ver
it door mr. E. Schaftenaar, 
■gemeestervan Echt, die in 
bijzonder het uitstekende ni

lu van de catalogus prees, 
oral het artikel over de post
;chiedenis van Echt, geschre
I door de heer Hermse, had 
ite indruk op hem gemaakt; 
noemde het van grote histori
le waarde voor de gemeente 
it. 
tentoonstelling werd geo
id met behulp van een laser
lal, die enkele ballonnen liet 
ploffen, waarachter de naam 
'lecht schuil ging. De onge
r tachtig gasten bekeken 
rna de tentoonstelling en de 
I begon haar werk. 
expositie werd gehouden in 
Bisschoppelijk College Echt. 
'en, bij de collecties, heerste 
serene rust terwijl er beneden 

naar het H.F. Witte Centrum 
komt, kunt u het beste bus 57 
nemen (Utrechts CS naar De Bilt, 
uitstappen halte hoek Blauwka
pelseweg/Park Arenberg). Op za
terdag rijdt de bus elk kwartier, 
op zondag elk half uur. 
Op zaterdag 28 mei houdt  ook 
in het H.F. Witte Centrum  de 
Filatelistische Vereniging Zuide
lijk Afrika een ledenbijeenkomst 
met veiling. 
Uiteraard zullen op de jubileum
tentoonstelling annex Dag van 
de Aerofilatelie ook handelaren 
aanwezig zijn. 

worden alle jeugdafdelingen van 
de NVPV en alle andere jonge fi
latelisten uitgenodigd. De orga

] nisatoren laten voor het evene
ment, dat de naam Europhilex 
kreeg, bussen door Nederland 
rijden om alle jeugdige verza
melaars op te halen en naar 
Utrecht te brengen. De organi
satie van het evenement is in 

r handen van het hoofdbestuur 

een behoorlijk kabaal was. Daar 
5 waren maar liefst honderd tafels 

afgehuurd door handelaren. Er 
was voor elk wat wils, maar op
vallend was toch wel de grote 

 aandacht, die de laatste tijd uit
gaat naar brieven. Op beide dagen 
was er ook gelegenheid tot ruilen. 
In totaal kwamen er op de twee 
dagen ongeveer 600 bezoekers 
naar Philecht 94. Ze kregen 
waar voor hun geld, want er wa
ren enkele schitterende verza
melingen te zien. De tentoon
stelling omvatte 197 kaders, 
waarvan twintig uit België en 
vijftig uit Duitsland. De gunstige 
ligging van Echt was hier onge
twijfeld debet aan. De aanwezig
heid van de Partnerschaftsve
rein Merc/)M/e/7er (Saarland) ver
dient een aparte vermelding. 
Deze vereniging deed met maar 
liefst dertig kaders aan de ten
toonstelling mee. 
Bij de prijsuitreiking op zondag 
kon de medaillebalans worden 
opgemaakt: elfmaal verguld zil
ver, negenmaal groot zilver, 
twaalfmaal zilver, zesmaal ver
zilverd brons en tweemaal 
brons. 

1 Zeventien collecties deden voor 

Sinds kort kunnen in het Neder
lands PTTMuseum niet alleen 
postzegels worden bewonderd, 
maar ook gel(ocht In nauwe sa
menwerking met PTT Post Filate
lie biedt het museum de volgende 
Produkten aan: de Jaarset Bijzon
dere Postzegels, de Jaarcollectie 
Bijzondere Postzegels, de Jaarcol
lectie Permanente Postzegels en 
postzegelmapjes met losse emis
sies. Ook de gezegelde en ge
stempelde ProF/Vbewaarbladen 
zijn verkrijgbaar, net als jaarsets 
automaatstroken (1989 en 1991). 
Postzegelmapjes en ProFilsz\\n 

van de NVPV en de afdeling 
Utrecht van de NVPV. 
Europhilexls een postzegelpro
ject voor jonge filatelisten, een 
ruil en doe dag voor de jeugd. 
Alle Nederlandse jeugdclubs 
worden uitgenodigd een bijdrage 
te leveren voor een speciale ten
toonstelling, waar ze met behulp 
van postzegels bepaalde Europe
se landen kunnen promoten. 
De afronding van Europhilexbe
staat uit een filatelistische markt, 
waar de jonge verzamelaars kun
nen ruilen, video's kunnen kijken 
en kunnen deelnemen aan een 

het eerst mee, en met een ver
rassend goed resultaat. Er was 
een leuke variatie aan thema's te 
zien, aldus een citaat uit het jury
rapport. De COLFbeker, die nu al 
werd uitgereikt omdat er in okto
ber in verband met Fepapost94 

geen tentoonstelling is, werd ge
wonnen door mevrouw Maes
senHens uit Roermond. 
Philatelica afdeling Echt en 
Omstreken kan terugzien op 
twee geslaagde dagen, die 
door de bezoekers zeer ge
waardeerd werden, en waarop 
de handelaren goede zaken 
deden. 

(W.J.J. Guijpers) 

in het museum te koop tot een 
jaar terug. Het is mogelijk het spe
ciale PTTMuseumstempel op 
brieven en kaarten geplaatst te 
krijgen; daarvoor behoeft deze 
post alleen maar bij de receptie 
van het museum te worden afge
geven. Wie niet opziet tegen een 
kleine wandeling kan ook post, 
voorzien van Courzegels van een 
passende stempeling laten voor
zien. Bij de portiersloge van het 
Vredespaleis  vijf minuten gaans 
van het PTTMuseum  kunnen 
stukken die moeten worden ver
zonden worden afgegeven. 

tombola met veel prijzen. Verder 
is er plaats ingeruimd voor fila
telistische spellen en  niet te 
vergeten  zijn er de verschillen
de inzendingen van de postze
geltentoonstellingen die de 
moeite van het bekijken waard 
zullen zijn. 
Inlichtingen over Europhilexver
strekt de heer H. Ruiter, Het 
Hoekstuk 77,1852 KXHeiloo, 
telefoon 072337041. U kunt 
ook bellen met de heer G. Zoon, 
telefoon 0305111387. 

(A.G. van Soest) 

Bekroningen 

Verguld zilver: GR. BeereboomLubben (Ta
rieven m de emissieJuliana Regina); K Ed
linger (Beieren); F. Gross (tweemaal a. Ame
rikaanse en Britse bezettingszone en b. 
Bondsrepubliek Duitsland 19491960); F. Ja
cobs (tweemaal a. Gemengde frankeringen 
tussen band en tapijtopdrukken en b. Luctit
post met band en tapijtfrankering); E.M.M. 
de Lange (Van molensteen tot windturbine); 
0. Schall' (Frankeerserie Industrie en Tech
niek); F.J. Thewissen (Een gekozen parle
ment voor Europa); M.J.A. Thewissen (Scou
ting) en M. van der Velden (Frans Equatoriaal 
Afrika tijdens de Tweede Wereldoorlog). 
Groot zilver: F. Jacobs (Handstempelop
drukken); M.J.S Jessen (De ontwikkeling 
van de luchtvaart); Junge Briefmarkenfreun
de Geilenkirchen (100 laar UPU); B.S.V. 
Merchweiler' (Bondsrepubliek vanaf 1970); 
J.H.J Sängers (Leven en werken van Peter 
Paul Rubens); B. Schmidt (Het realisme 
een époque uit de Duitse literatuurgeschie
denis) en G.J. Valckx (Van loket naar auto
maatboekje) en P. Welters (Koning Boude
wi|n typeMarchand). 
Zilver: A. Crijns (Rode Kruis); C. Th. Fernee 
(Aids en de gevolgen voor de mensheid); P. 
van der Griip (De Europese ontdekkingen 
van Polynesié); A H.W. de Haan (26 stem
peltypes Groszy), M J.S. Jessen (Zee en 
watervogels); S C.H.M. JessenImpelmans 
(Vervoer over de rails); Junge Briefmarken
freunde Geilenkirchen (Omroep); C.J.M. Kra
mer (Vlaamse primitieven); P.T.M.E. Raet
sen (Straatnaam niet te Amsterdam, terug 
afzender); H.J. Roenhorst (Muziek) en P.J.H, 
van Steenbergen (Monaco). 
Verzilverd brons: P. Ames^ (Olympia); J. 
Cri|ns (Belgische poststempels); L. Jesseni 
(Roofvogels); E.C. Lorentz (Alfred Nobel en de 
Nobelprijs); J.J. MaessenHens (Mensen) en 
P SteijversJ (Het heelal, oneindig interessant). 
Brons; J.H. op den Beijsch (Pinguïns en ijs
vogels) en N. SchalH (Olympia). 

ubilea NVPV en Jeugdf ilatelie 
roots gevierd in Utrecht 

ezoekers en handelaren hadden 
Nee geslaagde dagen in Echt 
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Postkamer Radboudziekenhuis 
hanteert eigen postcode 

Nederlanders wisten expositie 
in Leer (Duitsland) te vinden 

In het Academisch Ziekenhuis 
Nijmegen St Radboud is eind vo
rig jaar een speciale, interne 
postcode ingevoerd. Dat meldt 
het blad voor ziekenhuismede
werkers Radbode. De code was 
nodig om de steeds groter wor
dende stroom post efficiënt te 
kunnen blijven verwerken. Elke 
dag levert PTT Post drie rolcon
tainers post bij de postkamer 

van het ziekenhuis af. De daarin 
opgetaste brieven en pakketjes -
dagelijks zo'n vijfduizend stuks -
moeten vóór half tien in de juiste 
postbakjes liggen. Om dat mo
gelijk te maken kreeg elke afde
ling een uit drie cijfers bestaande 
postcode; het eerste cijfer geeft 
de route aan en de overige twee 
vormen het nummer van de af
deling. 

De recentere adressen op deze huispostenvelop van het Academisch Ziekenhuis Niimegen 
illustreren de invoering van de interne postcode 

'Regie' probeert speculatie 
de kop in te drukken 
Na felle protesten van de zijde 
van de Belgische filatelie heeft 
de Belgische Regie der Posterij
en (kortweg De Post) een poging 
gedaan een speculant de wind 
uit de zeilen te nemen. 
Op 18 oktober 1993 werden 
twee briefkaarten met het thema 
'kunst in de metro' uitgegeven: 
één gewijd aan Octave Landuyt, 
de andere aan striptekenaar Mer
ge (geestelijk vader van de ook 
bij ons populaire Kuifje). Een 
handelaar uit de Belgische 
hoofdstad slaagde er in het 
grootste deel van de oplage van 
de aan Hergé opgedragen brief
kaart - in totaal vijftigduizend 
stuks - op te kopen. Daarbij 
maakte hij gebruik van stroman
nen, die alle in aanmerking ko
mende verkooppunten - waar
onder de Belgische filatelieloket-
ten en de stand van De Post op 
de internationale postzegelbeurs 
m Keulen - afliepen om er zoveel 
mogelijk briefkaarten op te 
kopen. Dankzij deze operatie 
raakte vrijwel de complete opla
ge van de kaarten in handen van 
de bewuste handelaar, met voor
spelbare gevolgen: een setje 
briefkaarten (postprijs 30 frank) 
kostte in december jl. al twee

honderd frank. 
Na zware druk uit de verzamelaars
wereld - met name van de kant 
van de Belgische Academie voor 
Filatelie, de Koninklijke Landsbond 
en De Posfeegre/(maandblad van 
de Koninklijke Vlaamse Bond van 
Postzegelverzamelaars) - ging De 
Postüoor de knieën: er werd een 
tweede druk van de Kuifjekaart op
gelegd. De oplage van de herdruk 
- die op 7 februan aan de loketten 
kwam - is niet bekend, maar De 
Posf heeft meegedeeld 'dat alle be
stellingen zullen worden uitge
voerd, welke ook het aantal gewen
ste kaarten is.' 
De hoofdredacteur van De Postze
gel, D. Claeys, zegt 'zowel blij als 
met blij' te zijn met de maatregel 
van de PTT. 'Aan de ene kant 
geeft het voldoening je protesten 
beloond te zien, maar aan de an
dere kant is er de wetenschap dat 
de tweede oplage te onderschei
den valt van de eerste. Bovendien 
is het door een tussentijdse wijzi
ging van de posttarieven met 
meer mogelijk, de Kuifjekaart zon
der bijfrankering te verzenden. 
Dat betekent dat kaarten met 'en-
kelfrankering' bijzonder schaars 
zijn - en dat is niet in het belang 
van de verzamelaar.' 

De postzegeltentoonstelling in 
categorie 2, die tijdens het Paas
weekeinde in de Duitse stad Leer 
werd gehouden, trok niet alleen 
een groot aantal exposanten, 
maar ook veel bezoekers uit Ne
derland. De officiële opening 
werd verricht door de heer H. 
Wenz uit Lemwerder, voorzitter 
van het Landesverband Elbe-We-
ser-Ems. In zijn openingswoord 
memoreerde hij het feit dat de 
betrekkingen tussen de Noord-
duitse en Noordnederlandse ver
enigingen is geïntensiveerd 
dankzij de afspraken die daarover 
op Bondsniveau zijn gemaakt. 
Van de Nederlandse inzendingen 
werden er acht met goud, zeven 
met verguld zilver en twee met 
zilver bekroond. Bovendien was 
elke inzender verguld met de 

prachtige herinneringsmedaille 
en de oorkonde - meer dan wat 
men op een Nederlandse expos 
tie gewoonlijk als beloning krijg 

(R.J. OberinI 

Bekroningen 

fioi/d; J Fidder (Antarctica, i|zig en toch 
hartverwarmend), E Hovenkamp (Neder
landse luchtpost 1920-1941), J Kok (twee 
maal a Nederland emissies 1869,1872, 
1876 en 1891 en b Oostenri|kse briefkaar
ten), R J Oberink (Goethe, der Weg zur Un 
versalitat), R Onstwedder (Nederland Ci|fe 
zegels 1876-1894), D van Wateren (Nepal 
1887-1959) en GJ van Welie (Denemar
ken) 
Verguld zilver: M Blank (De Britse tele
graaf), J Bos (Gevederde nachtbrakers), O 
Bouvïman (Geallieerde bezetting Duitsland 
J Fidder (De wereldbriefkaart),J van der 
Merwe (Oostenri|ktijdens het Derde Ri|k), 
Stuut (Postbezorging in Suriname) en S 
Tuin (Wilhelminazegels 1891-1941) 
Zilver: A Hattink (Stadspost Apeldoorn) ei 
H ten Have (Briefkaarten koningin Victoria 
1870-1901) 

Laat schieten, 
die jongeren 
Ernest Malinov uit Leeds (Groot-
Brittannië) houdt er originele 
denkbeelden op na. In Dear Sir, 
de brievenrubriek van het Engel
se blad Stamp Magazine, spreekt 
hij er zijn verwondering over uit 
dat de georganiseerde filatelie 
zoveel werk maakt van het 'tot 
postzegelverzamelaar bekeren' 
van jongeren. 
Aanleiding tot Malinovs ontboe
zemingen was een artikel in The 
Sunday T/'mes van 14 november 
1993. Daarin werd een bepaalde 
Londense c/uö omschreven als 
'de meest uitgelezen verzameling 
droogstoppels die je maar kunt 
vinden met uizondering van een 
vergadering van postzegelverza
melaars' (the finest collection of 
bores to be found outside a phi-

Jeugdfilatelie laten schieten ten gunste va 
informatie aan ouderen' 

latelists' convention). 
'Ik vraag me af,' schrijft Malino 
'of wat we doen om de jeugdfil; 
telie te propageren niet op een 
betere wijze kan worden benut, 
bijvoorbeeld om volwassenen 
over filatelie te informeren. Als 
hun ouders al een vertekend 
beeld hebben van wat filatelie 
precies is, hoeveel kans is er di 
dat hun kinderen er anders te
genaan zullen kijken?' 

Alle thema's toegestaan op 
elfde editie van 'Wetteren' 
Op 12 en 13 maart werd in Wet
teren (België) het elfde Thema
tisch Weekeinde van de Vereni
ging Themaphila gehouden. Zo
als de naam van de tentoonstel
ling - Varithema-3i\ aangaf, kon 
met alle thema's worden deelge
nomen. Van de 26 tentoonge
stelde inzendingen waren er acht 
van Nederlanders. Verder was 
een Nederlands jurylid in de jury 
opgenomen. De bekroningen 
werden toegekend op Neder
lands nationaal niveau. 

(C.B. van Nugteren) 

Bekroningen (Nederland): 
Groot verguld zilver: W J Cools (Lati|n, i 
kapot te kriigen) en J C van Duin (The R( 
gion Holland) 
Verguld zilver: G C Bakker-Bakker (De 
volkstuin mi|n lust en mijn leven) en P 
Struik (De rusteloze aardkorst en haar va; 
bodemschatten) 
Zilver: k Merckx (Rijnestafette) 
Verzilverd brons: J J Salamony (Padvinc 
ril) 
Brons: M C Maatman-Van de Starre (Esp 
ranto de tw/eede taal voor velen) 
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ïlatelistisch 
lulletin board 

orbeeld van een van de toepassingen van een BBS hel uitwisselen van berichten BBSge
iiker Malcolm Cottrell stelt aan alle andere BBSgebruikers een vraag over een zegel met 
1 afwijking (antwoord van de redactie van 'Philatelie' het gaat met om SGnummer 815a 
ar 815b ) 

ngzaam maar zeker wordt de 
die de computer in de filatelie 

eelt wat groter. Enkele jaren 
leden werd een schuchter be
1 werd gemaakt met program
a's die computerende filatelis
1 (of postzegelverzamelende 
mputeraars) van dienst kun
n zijn. Tegenwoordig is het 
ïtzo moeilijk meer om de 
nd te leggen op software 
larmee verzamelingen kunnen 
)rden gecatalogiseerd, manco
ten samengesteld, rondzen
igen geautomatiseerd en al
mbladen getekend. 
Engeland is het laatste op dit 
bied geïntroduceerd: een bul

letin board (BBS) speciaal voor 
filatelisten. Een BBS is een per 
telefoon bereikbare database van 
programma's en berichten. De 
computerbezitter legt door mid
del van een modem (van modu
lator/demodulator) contact met 
zo'n BBS en kan dan berichten 
en programmatuur uitwisselen. 
Het Britse filatelistenBBS heet 
Stampede en wordt 'beheerd' (zo 
heet dat nu eenmaal) door Derek 
Yardley, president van de Phila
telic Traders' Society. Wie het 
eens wil proberen: het telefoon
nummer van het BBS is 0044 
71 253 1115  maar denk aan 
het tikken van de teller... 

apelbrug: mes snijdt 
an twee kanten 
7 september 1993 gaf de 
itserse PTT een zegel uit met 
1 toeslag voor het herstel van 
wereldberoemde Kapell
icke. Deze historische brug 
g vorige zomer vrijwel geheel 
/lammen op, waarmee de stad 
!ern van een van haar belang
ste bezienswaardigheden 
rd beroofd. 
iiddels is de definitieve opla
van de bewuste zegel bekend: 
ft/erden twee miljoen zegels 
kocht. Omdat de toeslag 20 
pen bedroeg, heeft de Kapell
'c/rezegel dus 400 duizend 
ik m het laatje gebracht. Niet 
doende om de complete her
iw te financieren (de kosten 
den op 3 miljoen frank ge

at), maar toch een aardig be

telisten die op deze manier 
a letterlijk hun steentje aan 
Drug bijdroegen worden mis

ien een klem beetje beloond. 
zijn twee miljoen zegels is 

jplage van deze emissie veel 
ner dan voor Zwitserse toe
izegels gebruikelijk is. De 

Deutsche BriefmarkenRevue 
adviseert zijn lezers dan ook om 
de zegel te kopen waar dat mo
gelijk is. 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ » 

Vele klemties maken een grote ondanks zi|n 
bescheiden toeslag was deze zegel goed 
voor 400 duizend Zwitserse frank 

'Zee, land, wind, water': tentoonstelling 
op een unieke plaats 
Regio 7 van de Nederlandse 
Bond van FilatelistenVerenigin
gen organiseerde op 18,19 en 
20 maart jl. een tentoonstelling 
op werkeiland 'Neeltje Jans'. Op 
deze expositie, die heel toepas
selijk Zee, land, wind, waterwas 
gedoopt, was ook deelname mo
gelijk in de Open klasse' en de 
Jeugdklasse. 
In de Open klasse ging de eerste 
prijs naar de verzameling 'Zoog
dieren'van J.J. de Visser. De 
tweede en derde prijs waren res
pectievelijk voor 'Nederland, wat 
IS er te zien'van P.J. Driesen 
'Moderne architectuur' van J.M. 
Vermeule. 

(C.B. van Nugteren) 

Bekroningen 

Groot verguld zilver S Bangma (Sneeuw 
en i]s, de natuur onder nul) en J H W Kaïiser 
(Groenland 1938 tot ) 

Verguld zilver: F T Dop (De vierkantstem
pels van Nederlands Oostlndie, J Hintzen 
(NederlandsIndie, militaire luchtpostbladen 
19471950), J S van Oosterhoud (Joodse 
post voor, in en na de Tweede Wereldoor
log) en B C van Tienhoven (Postgeschiede
nis Nederland) 
Groot zilver: H Gabriels (Antwerpen, stad 
met vele heersers) 
Zilver: C Hageman (Bohemen en Moravie 
19391945),$ A M v d Kelen (Deontwikke
ling van het luchtpostverkeer m van en naar 
Midden en ZuidAmerika), J C D M Koop
man (Flora, composieten of samengesteld
bloemigen) J Westhoeve (De weg naar een 
Europa) en P J M Wibier (150ste verjaardag 
van de postzegel) 
Verzilverd brons: ^ Adriaansen (Censuur, 
veld en krijgsgevangenenpost tijdens de 
Boerenoorlog 18991902) J de Jager 
(Naam of langstempels Nederlandse hulp
kantoren in de provincie Zeeland), C F L 
Kaïjser (The Scottish Add Halfpenny 1813
1839), J S van Oosterhoud (Censuur in Pa
lestina tijdens de Tweede Wereldoorlog), A 
Rottier (Van hak tot hakselaar) en S Struik 
(Brood, het beginsel van ons bestaan) 
Brons: J Adriaansen (Duitse postcencuur in 
het Generaal Gouvernement België tijdens de 
Eerste Wereldoorlog), A L van Elzakker 
(Rubberstempels Nederland), P Weststrate 
(Luchtpost m, van en naar Zuid en Midden
Amerika sinds 1964) 

Diefstal 
in Dieren 
In de nacht van 16 op 17 maart 
1994 werd in Dieren een vrouw 
in haar woning overvallen De 
daders waren vooral uit op geld, 
maar er werden ook postzegels 
ontvreemd. Er werden onder 
meer drie leren Safealbums Ne
derland (kleur zwart) gestolen; 
Nederland was op een enkele ze
gel na vrijwel compleet (tot 1960 
gestempeld, ongebruikt en post
fris, vanaf 1960 tot heden post

fris). Ook namen de overvallers 
drie leren Sa/ealbums Zwitser
land (1 rood, 2 lichtbruin) mee: 
inhoud tot 1960 gestempeld, 
postfris of ongebruikt en vanaf 
1960 tot heden postfris. 
Als u informatie hebt over deze 
collecties wordt u verzocht con
tact op te nemen met de politie 
van Velp, 085699191, of met de 
politie in uw woonplaats. 

417 inzenders uit 26 landen vullen 2.476 
Fepapostkaders 
Aan de internationale postze
geltentoonstelling Fepapost 
94, die van 17 tot en met 23 
oktober a.s. in alle zalen en 
de Statenhal van het Neder
lands Congresgebouw te Den 
Haag zal worden gehouden, 
zullen in totaal 417 inzenders 
van collecties deelnemen. 
Verder zijn er nog 81 deelne
mers in de literatuurklasse, 
onderverdeeld in 49 inzenders 
van handboeken en speciale 
studies, tien inzenders van al
gemene catalogi, negentien 
inzenders van tijdschriften en 
drie inzenders van artikelen. 
De 417 inzenders in de filate
listJsche wedstrijd klasse zul
len in totaal 2.476 kaders tot 
hun beschikking hebben. Er 
zijn 86 inzendingen van Euro
pese landen, vier uit Afnka, 
twee uit NoordAmerika, zes 

uit ZuidAmerika, drie uit Aus
tralië en vijf uit Azië. 
De grootste categorie op Fe
papost 94 is Traditionele fila
telie, die in totaal 106 inzen
dingen met 688 kaders telt. 
Met twaalf inzenders en 68 
kaders is Maximafilie de klein
ste categorie op de tentoon
stelling. 
De jeugd neemt een belangrij
ke plaats in op Fepapost 94. 
Van het totaal aantal inzen
dingen is maar liefst vijftien 
procent afkomstig van jonge
ren tot en met 21 jaar. Van de 
62 jongeren die een inzending 
verzorgen neemt precies de 
helft voor het eerst aan een 
internationale tentoonstelling 
deel. De nieuwe inzenders 
zijn uiteraard vooral in de 
twee jongste categorieën (tot 
en met 17 jaar) te vinden. 
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Veizamelgebied 
Nederland 

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

100 jaar bewegwijzering door de ANWB en 
Wereldruiterspelen 1994 in Den Haag 

Op 14 juni aanstaande verschijnen twee 
nieuwe Nederlandse gelegenheidsze-
gels: een zegel van 70 cent ter herden
king van het feit de ANWB honderd jaar 
geleden begon met het bewegwijzeren 
van Nederland en een zegel van 80 cent 
die gewijd is aan de Wereldruiterspelen 
1994 in Den Haag. 
Beide zegels zijn ontworpen door Kees 
van Drongelen uit Amsterdam. 

70 cent ANWB 
De zegels '100 jaar bewegwijzering 
ANWB' zijn gedrukt in vierkleuren raster
diepdruk. Er werd gebruik gemaakt van 
de Goebel-pers, die dubbelvellen van 
tweemaal 10 bij 10 zegels vervaardigde. 
Bij het drukken werden de kleuren geel, 
magenta, blauw en zwart gebruikt. 

Velrandbijzonderheden 
Telcijfers zijn gedrukt in zwart en lopen 
links van 1 tot 10 en rechts van 10 van 1. 
Paskruizen staan links en rechts naast rij 
2 van het linkervel, en links en rechts 
van rij 9 van het rechtervel. De in Haar
lem aanwezige modelvellen zijn zó krap 
schoongesneden dat daarop vrijwel niets 
meer van de paskruizen te zien is; alleen 
aan de linkerzijde is nog iets zichtbaar. 
De modelvellen - die overigens ongeper
foreerd zijn - werden op 16 maart 1994 
voor akkoord getekend. Het PTT-order-
nummer is 6679. Bij de modelvellen is 
het rechtervel het bovenvel en het linker
vel het benedenvel. De tekst Artikelnum
mer 700272 staat onder de zegels 91 en 
92, de tekst Aanvang verkoop: 14 juni 
1994 onder de zegels 93 en 94. 
In de bovenrand staan tussen linkervel 
en rechtervel horizontale registerblokken 
in de volgende kleuren: 

zwart 
magenta 
blauw 
magenta 
geel 
magenta 

sctiuin: 
magenta 

boven 
6 
6 
7 
7 
8 
9 

9 

onder 
96 
96 
97 
97 
98 
99 

99 

Onder de zegel met positie 100 is een 
zwarte 'L' of 'R' gedrukt, gevolgd door 
viermaal een '1 ' in de kleuren geel, ma
genta, blauw en zwart (van links naar 
rechts). 
Op de linkerrand, vlak boven de stukjes 
paskruis, zit een zwart blokje dat dient 
om de juiste plaats van de datering en 
de nummering van de vellen vast te stel
len. 
Op de rechtervelranden, ter hoogte van 

de rijen 5, 6 en 7 (dat wil zeggen rechts 
van de telcijfers 6, 5 en 4) vinden we de 
met de Inkjet aangebrachte aanduiding 
die is samengesteld uit drukdatum, or-
dernummer en veltelnummer. Voor de 
modelvellen is dat 16-MRT-94 
6679/000011618 (rechtervel), respectie
velijk 16-MRT-94 6679/000011615 (Wn-
kervel), en 16-l\/IRT-94 6679/000011620 
(rechtervel), respectievelijk 16-MRT-94 
6679/00001 yer7(linken/el). Het geper
foreerde vel heeft nummer 000015918 
(rechtervel), respectievelijk 000015790 
(linkervel). 
Ook bij de stadiavellen hebben de nog 
ongescheiden rechter- en linkervellen 
nummers die niet opeenvolgend zijn. De 
verklaring hiervoor is dat de nummers 
per Inkjet apart kunnen worden inge
steld. Aan deze vellen 'voor intern ge
bruik' wordt kennelijk niet de eis gesteld 
dat ze opeenvolgend genummerd zijn. 
Bij de oplagevellen lopen de nummers 
echter normaal door. 
In principe wordt er per bestelling ge
nummerd vanaf 000000001 en gaat men 
door met nummeren tot het eind van de 
bestelling is bereikt, ongeacht of het 
drukken één of méér dagen in beslag 
neemt. 
De cijfers en letters van het tekstelement 
100272, de datum en de drukvormnum-
mers zijn afwijkend van de rest van de 
belettering; ze zijn opgebouwd uit recht
hoekige blokjes. Deze elementen wor
den door de Heli-computer gegenereerd; 
de rest is standaard vaste tekst. 
De druk richting is B(oven). 

Tanding 
De vellen hebben scheerperforaat 
14:12% (25 tanden horizontaal, 16 tan
den verticaal). De tanding loopt in de zij-
randen twee gaten door, terwijl boven-
en ondervelrand geheel doorlopend zijn 
geperforeerd. Restantjes van de perfora-
tiegaten zijn aan de gomzijde naar bene
den toe omgeklapt. 

Rasters 
De kleur zwart is heel fijn gerasterd met 
een raster dat min of meer onder een 
hoek van 45/45 graden staat. De andere 
kleuren vertonen een min of meer duide
lijk liggend (magenta) of staand 'Wybert-
je' (blauw), dat wat grover is. Geel heeft 
een vrij grof raster met iets steilere hoe
ken dan zwart. 
Als we de rasters meten met gebruikma
king van de zogenoemde indirecte me
thode (aantal punten per millimeter, ge
teld langs de horizontale en verticale zij
den) levert dat bij deze zegels het vol
gende resultaat op: 

Kleur 

zwart 
geel 
blauw 
magenta 

Punten 
hor/vert 
12/15 
8/ 7 

10/ 6.5 
7/10 

Hoek lijnen 
met horizoi 
-45/45 
-50/50 
-60/60 
-30/30 

Papier 
Het papier is fosforescent rasterdiep-
drukpapier van Harrison and Sons, 
HS3 1630/7%, dat aan de beeldzijde or 
der ultraviolet licht wit oplicht en nalicht 
(fosforesceert) en dat aan de gomzijde 
niet wit oplicht en dof blijft. 
De papierrichting is I, het papierdoor-
zicht lllp met glans -45/45. 

80 cent Wereldruiterspelen: 
De zegel ter gelegenheid van de Werek 
ruiterspelen is gedrukt op de vierkleure 
Roland Favorit 362 offsetpers en wel in 
vellen van 10 bij 10 zegels. 
De zegel is vervaardigd in vier kleuren, 
die in één doorgang werden aange
bracht: zwart, magenta, geel en blauw. 

Vermenigvuldiging 
Zoals gebruikelijk is bij zegels in offset 
worden de vellen opgebouwd door eer 
strook van 10 plus 10 zegels die hori
zontaal worden vermenigvuldigd. In éé 
van de eerste afleveringen van deze rL 
briek die van mijn hand verscheen, elf 
jaar geleden bij de ANWB-zegel, be
schreef ik deze werkwijze al, die tot ge 
volg heeft dat elke rij één of meer vast( 
kenmerken vertoont die specifiek is/ziji 
voor die ene rij. Ditzelfde verschijnsel 
treffen we ook bij deze zegel ter gele
genheid van de Wereldruiterspelen 
1994 aan. Zo is op elke zegel in rij 10 
van het linkervel een blauwe punt te 
zien vóór het woord 'Nederland'. Het 
komt echter ook wel voor dat een ken
merk er aan het eind van de rit (lees: 
aan het slot van het tienmaal vermenic 
vuldigen ) in sluipt, of in een wat latere 
fase van het maken van de drukvorm. 
Bij de zegel ter gelegenheid van de We 
reldruiterspelen zit zo'n kenmerk op ze 
gel 100 van het linkervel, en wel onder 
de 'g' van 'Den Haag': een zwart puntje 
dat er als het ware aanhangt. Op de m 
delvellen en de zwarte stadiavellen is c 
puntje ook al te zien, en ook op de opic 
gevellen die in Haarlem aanwezig war( 
(zie hieronder). 

n Haag 19 
^ v ]^^^^^^^^^H> 
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I " r ' 
alrandbijzonderheden 
3 telcijfers zijn gedrukt in zwart en 
Den van 1 tot 10 (links),respectievelijk 
n 10tot 1 (rechts). 
D de modelvellen zijn geen paskruizen 
zien. Ver boven zegel 10 van het bo
nvel (=linkervel) staan enige krabbels 
de aanduiding Jos; ver onder zegel 

10 van het ondervel (=rechtervel) zien 
i een verticale streep, 
ider de zegels 99 en 100 staat een 
/arte 'L' of 'R', gevolgd door vier '1 'en 
de kleuren zwart, magenta, geel en 
ïuw (van links naar rechts), 
ider de zegels 91 en 92 staat de tekst 
■tikelnummer: 100271 en onder de ze
is 93 en 94 de tekst Aanvang verkoop 

14 juni 1994. 
Op de linkerrand zien we één zoge
noemde Brunnerbalk, die op de schoon
gesneden loketvellen niet meer te zien 
zal zijn. 
De (ongeperforeerde) modelvellen zijn 
op 8 maart 1994 voor akkoord getekend. 

Rasters 
Voor de kleuren werd raster 100 toege
past. Er werd onder de volgende hoeken 
gerasterd: geel onder 85, blauw onder 
15 en magenta onder 75. Zwart werd 
niet gerasterd. 

Perforatie 
De oplagevellen hebben kamperforaat 

1372:12% (24 tanden horizontaal, 16 
tanden verticaal). Drie van de vier vel
randen zijn geheel doorlopend geperfo
reerd, de linkervelrand niet. 

Papier en gom 
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 
niet nalicht (fluoresceert). De papierrich
ting IS I. Het papierdoorzicht is lllp met 
glansdiagonalen 60/40. De gom is door 
Joh. Enschedé aangebracht: D2b. 

1 TE KOOP GEVRAAGD 
R A N K E E R G E L D I G E 
HE ƒ 3,80/Fr 100,— 
) ƒ 86,—/DM 100,— uj 
MARK ƒ 19,—/DKR 100,— g 
.AND ƒ200,—/E 100,— g 
1NS./JERS. ƒ180,—/E 100,— S 
-MAN ƒ135,—/E 100,— ttj 
./ALAND ƒ 21,—/FMK 100,— g 
IKREICH ƒ 23,50/FR 100,— g 
EN ƒ 0,06/L 100,— ^ 
ITENST. ƒ 77,—/SFR 100,— 

MALTA 
MONAKO 
OSTERREICH 
SAN M./VAT. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
LUXEMBURG 
UNO WIEN 
UNO NEW Y 
USA 

l op (op aanvraag) NL 82%, BELGIË 88%, LUX. 80%. 

Z E G E L S 
ƒ330,—/M 100,— 
ƒ 19,50/FR. 100,— uj 
ƒ 11,—/OS 100,— g 
ƒ 0,05/L 100,— g 
ƒ 15,20/SKR 100,— g 
ƒ 94,—/FR 1 0 0 , - tü 
ƒ 3,35/FR. 100,— g 
ƒ 6,70/OS 100,— g 
ƒ 70,—/USS 100,— "-
ƒ112,—/US$ 100,— 

fcling binnen een werkdag met aantekenen aangifte geldswaarde 1 
Bg een lijst aan van alle gebieden (ca 50) 
Imaal ƒ 300 — gesorteerd naar frankeenwaarde 
1 afname van grote aantallen maar geen nieuwtjesvellen 
l i j n sedert jaren in Duitsland bekend als betrouwbare partner voor frankeerzegels 

l n | # / \ T D A U i r C Rathausstraße 9 D-22941 BARGTEHEIDE 
I n l V U r n A l l l V C Tel. 09-4945320820 Fax 09-49 4532 25132 
1 Lid APHV en ZPVW 

Te koop gevraagd: Collectie HELE WERELD, ook munten, 
oude NED. ANSICHTKAARTEN, OUDE BRIEVEN 
Biedt aan: GROTE VOORRAAD NED.-t-OVERZEE (FDC)+Buiten
land o.a. ZWITS. VEEL MOTIEF o a SPORT, SCHEPEN, TREINEN, 
spec. DIEREN en BLOEMEN, HELE WERELD. 

Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn 
055 - 213708 De GLOBE 

< ^ FILATELIE "DE BOEIER" ^ 
N E D E R L A N D Z W I T S E R L A N D 
Postzege ls in luxe kwal i te i t , pos t f r i s o f 
g e s t e m p e l d ; geen f d c ' s . Pr i js l i j s t g ra t i s 
o p aanvraag , aantrekl te i i j i te p r i j zen . 

KLIPPER 75, 2991 KL BARENDRECHT TELEFAX 01806-21428 
TELEFOON 01806-19743 (19 00-22 30 EN IN HET WEEKEND) GEEN WINKEL 
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^Profir Postzegelhandel 
Partijen tegen scherpe prijzen 
Uitgebreide voorraad Nederland 
Gunstige prijzen voor hand./wederverk. 
Nederland 1977/1992 
Tegen postkantoorprijs 
Inkoop/verkoop/Taxaties 
Toebehoren/Importa Davo Safe etc. 
Groot assortiment motief 
zoals gestempeld 
fauna, flora, sport, vervoer, etc. 
Van alle motieven zijn aantallen en 
gelegde samenstellingen leverbaar 
Nieuwtjes abonnementen 

Tevens grote wisselende voorraad postfris 
motief 

Dit alles is zowel voor: handelaren / 
wederverkopers / verzamelaars. 

Vraag naar 1 Bel 02290-47953 
onze fax 02290-47953 
gratis Winkel/kantoor adres: 
prijslijsten. Breed 29B/29R, 1621 KA Hoorn. 

JA! 
JA! 
JA! 

JA! 
JA! 
JA! 
JA! 

JA! 

Va'rvJoKven 
postzegelveilingen 
Buitenhoven 5, 5211 TP 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073-12 20 33 
Telefax 073-13 67 39 

Voor onze veilingen vragen wij 
doorlopend goede verzamelingen, 
alsmede betere losse zegels of series. 
Ook contante aankoop! 

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

^»^'2*ftN 

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) 



Wit-Zee 

Samenstelling: 
Mr. A. van der Flier van yi^ 

Zegel van Bohemen-Moravië met 
wit 'Leerfeld' uit een drukvel van 
108 velden, waavan er acht wit 
hieven 

Witte velden. Soms komen 
we wel eens zegels tegen in 
samenhang met een wit veld 
op zegelformaat en met de
zelfde tanding als de echte ze
gel. Dit kan opzettelijk, maar 
ook onopzettelijk gedaan zijn. 
Opzettelijk gebeurde het bij 
Tsjechoslowakije/Bohemen 
Moravië in de jaren van 1935-
1949. De destijds in het grote 
formaat uitgegeven zegels 
werden gedrukt in vellen van 
108 zegelvelden. Omdat het 
voor de afrekening veel ge
makkelijker was om met vel
len van honderd zegels te wer
ken werden de resterende acht 
velden blanco gelaten. Later 
werden ze vaak bedrukt met 
een bij de zegel behorende af
beelding. Michel spreekt van 
Leerfeld als het om een blanco 
zegel gaat en van een Zierfeld 
als er een afbeelding op staat. 
Het is mogelijk dat bij vellen 
die speciaal voor de vervaar
diging van postzegelboekjes 
worden gebruikt, velden onbe
drukt blijven. Dat zien we bij
voorbeeld bij de Nederlandse 
'keerdruk met tussenstrook' 
met N VPH-nummer 61c. 

ACADEMIA GRONINGANA • A C A D E M I A G R O N 

1614 i | ^ M i 6 i 4 

MM 

12c : 12c : 
:NEDERLAND :NEDERLAND i 

MAÉÉÉÉAÉMÉMÉAÉAMAAMMMM« Hoekblok met twee zegels (NVPH 816) met een brede linkerzij rand. Dankzij 
het feit dat de tanding enigszins naar rechts is verschoven, is er aan de link
erzijde nog een spoor van tanding te zien. Om aan iets dergelijks de kwalifi
catie 'misdruk' te verbinden gaat te ver; hel is hooguit een misperforatie 

Om te voorkomen dat derge
lijke blanco zegels worden ge
bruikt voor het vervalsen van 
zegels worden ze meestal be
drukt. Zwitserland loste het 
aanvankelijk anders op en 
ponste een groot gat in de 
blanco zegels. Dat gebeurde 
tot september 1927, om pre
cies te zijn. Daarna kwamen er 
figuurtjes op te staan. 
Onopzettelijke witte velden 
vinden we bij de NVPH-num-
mers 816 en 817 ('Academia 
Groningana'). De zegels wer
den in plaatdruk vervaardigd 
in vellen van honderd stuks 
met een heel brede, onbedruk
te linkervelrand. Doorgaans 
viel de eerste slag van de tan-
dingskam net buiten die rand, 
zodat daarin wel horizontale 
maar aan de buitenkant geen 
verticale tanding te zien was. 
Er zijn echter nogal wat vellen 
gevonden - één ervan bevindt 
zich in het Nederlandse PTT-
museum - waarbij aan de lin
kerkant van het vel nog net 
wel tanding te zien is, zodat er 
als het ware elf getande rijen 
te zien zijn. De eerste verticale 
rij daarvan was dan blanco -

de rand - en de volgende tien 
waren bedrukt. Deze witte 
velden werden ooit als 'mis-
drukken' beschouwd, maar 
dat is beslist ten onrechte; 
hoogstens zou kunnen worden 
gesproken van een misperfo
ratie. Zie ook 'Philatelie' van 
1977, pagina 100. 
Wie zo'n zegel met wit veld 
bezit heeft een leuke variëteit, 
maar geen catalogiseerbare 
'afwijking'. Over witte velden 
in het algemeen zie ook Aan
hangsels en Tabs. 
Wonderkisten. De zoge
noemde wonderkisten kwa
men al ter sprake bij het tref
woord Kilowaar, al gaat het 
uiteraard om iets heel anders. 

Y 

Hitlerzegel met witte tussenstrook, afkomstig uil vellen die bestemd waren 
voor de vervaardiging van postzegelboekjes 

Yvert. De Yvert & Tellier-ca
talogus is een wereldcatalogus 
die momenteel uit zeven delen 
bestaat. In Nederland wordt 
'de Yvert' voor het opzoeken, 
catalogiseren en prijzen van 
buitenlandse zegels verreweg 
het meest gebruikt. 
Vroeger was de Yvert één ca
talogus die elk jaar uitkwam, 
nu verschijnen sommige delen 
maar eens in de zoveel jaar. 
Daarom worden geregeld 'ad
denda' uitgegeven om 'bij' te 
kunnen blijven. 
Er bestaat van de Yvert & Tel
lier ook een bijzonder gespe
cialiseerde Frankrijk-catalo

gus, waarvan tot nu toe twee 
delen verschenen zijn. Het 
eerste deel beslaat de jaren 
1849-1900, het tweede 1900-
1940. Of en zo ja wanneer nog 
een derde deel uitkomt is niet 
bekend. Wie andere landen 
dan Frankrijk werkelijk se
rieus wil verzamelen heeft aan 
de Yvert & Tellier-catalogus 
toch niet echt genoeg. 

z 
Zedenpolitie. Het lijkt mis
schien vreemd, maar de ze
denpolitie heeft zich toch ooit 
ook nog eens met de filatelie 
bemoeid. Dat was in 1930. De 
hoogste waarden van de 
Spaanse herdenkingsserie 
voor de schilder Goya ver
toonden zijn beroemde schil
derij La maja desnuda ('De 
naakte maja'), een doek dat te
genwoordig in het Prado te 
Madrid hangt. Een Amster
damse postzegelhandelaar 
hing deze zegels als nieuwe 
uitgifte in zijn etalage. Daar 
werden ze, als 'afbeelding, 
aanstootgevende aan de open
bare eerbaarheid' - althans 
woorden van een zodanige 
strekking - door de politie in 
beslag genomen. De reacties 
varieerden van hilariteit tot 
verontwaardiging. Maar voor
zover ik mij kan herinneren is 
het nooit tot vervolging, laat 
staan tot een veroordeling, ge
komen. 

Naakte maja: ...aanstootgevend? 

Zeepost. Vroeger werd alle 
post voor overzeese bestem
mingen per schip vervoerd, 
bijzondere vervoermethoden 
als de 'landmail' buiten be
schouwing gelaten. Tegen
woordig gaat in elk geval de 
gewone correspondentie als 
regel per luchtpost - zie onder 
Aerogrammen. Voor zwaarde
re brieven en vooral voor 
postpakketten is luchtpost 
echter relatief gezien bijzon
der duur, zodat veel van de 
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Zeg-Zep 

post die in deze categorieën 
valt vaak nog per zeepost 
wordt vervoerd 
Gaan er naar Engeland dage
lijks meerdere schepen, naar 
Zuid-Amenka gebeurt dat 
met Daarom wordt in de dag
bladen nog geregeld een ru
briek 'zeepost' verzorgd, daar 
kunt u lezen welke schepen in 
de eerstkomende tijd post 
meenemen naar afgelegen ge
bieden BIJ het gereedmaken 
van de zendingen kan men 
daar dan rekening mee hou
den Zie ook Scheepspost 
Zegels met gaten. 'Een koek
je met een gat bij Tante' is 
misschien een bijzondere lek
kernij, maar een zegel met een 
gat IS dat meestal niet Bij 
klassieke zegels vindt men 
soms heel kleine gaatjes, wer
kelijk 'speldeprikken' - een 
overblijfsel uit de tijd dat de in 
boekwinkels verkochte zegels 
met een speld op een bord ge
prikt werden Dat is dan wel 
'tweede keus' of - als er spra
ke is van een zodanige be
schadiging dat men door de 
zegel heen kan kijken - van 
materiddl dat alleen maar in de 
prullemand thuishoort 
Er zijn echter ook gevallen 
waarin zegels officieel 'ver
nietigd' werden door er een 
gaatje in te ponsen We zien 
ddt bijvoorbeeld bij de Neder
landse telegramzegels 

Ook bij andere landen vindt 
men wel eens oudere zegels 
die op die manier vernietigd 
zijn Heel bekend is dit bij de 
uitgaven van Spanje uit de ja
ren 1873-1899 De aldus be
handelde zegels - ook daar 
ging het om gebruik als tele
gramzegels - worden in de 
Yvert-catalogus zelfs apart 
gewaardeerd, zij het aanmer
kelijk Idger dan zegels die met 
een poststempel werden ver
nietigd 
Soms worden zegels op post-
pakketkaarten voor alle veilig
heid nog eens doorstoken Ze
gels met een kloek, rond pons
gat verhezen meteen hun 

waarde, maar als er slechts 
met een pen is gewerkt pro
beert men het gat wel eens te 
dichten om de zegel dan toch 
nog aan de man te brengen 
Dit betekent dat u als u be
paalde hoge waarden koopt 
ook de achterkant van de ze
gel goed moet bekijken' 
Zeldzaamheid. Eén van de 
moeilijke begrippen waarover 
veel misverstanden bestaat is 
'zeldzaamheid' Om te begin
nen moeten we vaststellen dat 
prijs en zeldzaamheid geen 
verband met elkaar houden Er 
zijn dure zegels die niet zeld
zaam zijn en er zijn zeldzame 
zegels die niet duur zijn 
De gezochte oranje zegels van 
tien gulden (NVPH-nummers 
80 en 101) van Nederland zijn 
nog altijd duur, ook al heeft 
elke zichzelf respecterende 
postzegelveihng ze geregeld 
in haar catalogus staan De op
lage was wel niet zo groot, 
maar waarschijnlijk zijn er re
latief veel exemplaren van be
waard gebleven omdat men ze 
toch als iets bijzonders heeft 
beschouwd Bovendien zullen 
maar weinig van deze zegels 
in het gewone briefverkeer te 
recht zijn gekomen 
Werkelijke zeldzaamheden 
van Nederland zijn de NVPH-
nummers 181 Af (9 cent zon
der waardecijfer) en 404f 
('Europeese Postume' zonder 
opdruk) Het merkwaardige is 
dat hoewel volgens de catalo
gus de oplage van beide ze 
gels twintig stuks bedraagt, de 
eraan toegekende waarde heel 
verschillend is de eerste no 
teert een ruim driemaal zo 
hoog bedrag als de laatste 
Van de eerste staat daadwer
kelijk vast dat er slechts twin
tig van bestaan (eén verticale 
rij van een vel van 200), maar 
van de tweede wordt wel be
weerd dat het druktechnisch 
gezien haast onmogelijk is dat 
er 'slechts' twintig exempla
ren zonder opdruk bestaan De 
mythe is waarschijnlijk ont
staan omdat toen de afwijking 
met NVPH-nummer 404f be
kend werd, de bezitter van een 
exemplaar van nummer 181 Af 
bereid was deze te ruilen te
gen een exemplaar van de 
nieuwe zeldzaamheid 
Als de oplage van NVPH-
nummer 4041 inderdaad groter 
zou blijken te zijn dan die van 
NVPH-nummer 181 Af mogen 
we daaruit de conclusie kun
nen trekken dat de 'markt' het 

beter weet dan de catalogus 
Zelfklevende zegels. Nu zelf
klevende etiketten steeds meer 
in zwang komen is het geen 
wonder dat ook de postadmi-
nistraties dat procédé voor 
hun zegels willen toepassen 
De eerste zelfklevende zegels 
- toen nog meer een curiositeit 
dan echt voor gebruik be
stemd - treffen we aan bij 
Sierra Leone (1964) en Tonga 
(1969) Daarna volgde Bhutan 
uiteraard ook (1975) 
Voor de eerste normale fran-
keerzegels (uit postzegelboek
jes) met zelfklevende gom 
zorgde Frankrijk (Yvert-num-
mer 2630, 1990), op de voet 
gevolgd door Duitsland 
(Yvert-nummer 1238 e a ) 
Een probleem dat zelfkleven
de zegels opleveren is het af
weken de kleefstof is met op
losbaar in water Ulrich Hager 
noemt wasbenzine als de op
lossing Daarmee kreeg ik 
Duitse zegels inderdaad 
schoon, zodat ze nergens meer 
aan vastkleefden Maar bij 
Franse zegels werkte het niet 
Zolang geen zekerheid bestaat 
over het ideale middel is het 
waarschijnlijk maar het beste 
de ongebruikte zegels gewoon 
op de draagfolie te laten zitten 
en de gebruikte exemplaren 
'op briefstukje' te bewaren 
Het IS trouwens de vraag hoe 
de kleefstof zich op de lange 
duur zal 'houden' en welke in
vloed de stof op het papier van 
de zegels zal hebben 
Overigens heeft Finland in
middels zelfklevende zegels 
uitgegeven die wel in water 
afgeweekt kunnen worden 
Zemstvo. In het oude 'keizer
lijke' Rusland verzorgde de 
Staatspost alleen de grotere 
steden Het platteland moest 
zelf maar zien hoe de brieven 
daar hun weg vonden Omdat 
dat toch wat lastig was werden 
omstreeks 1870 de Zemstvo's 

- een soort kadasterkantoren -
belast met de verdere verzor
ging vam de Postdienst Voor 
die postverzorging mochten 
ze ook zelf zegels uitgeven Er 
zijn er heel wat van en ze zijn 
vaak bijzonder zeldzaam en 
moeilijk te vinden Een van de 
bekendste - waarvan de zegels 
ook in alle Europa-catalogus
sen zijn vermeld - is de Wen-
dense Kreispost, opgezet door 
de 'Baltische Baronnen' Dat 
waren Duitstalige grootgrond
bezitters en de Inschriften op 
deze zegels zijn dan ook in het 

Zegels van de Wendense Kreis bin
nen de Kreispost werden ze met de 
pen vernietigd bij verdere verzend
ing kregen ze een poststempel net 
ah de ernaast zittende zegel van de 
Keizerlijke Pvit 

Duits gesteld Ze waren van 
1863 tot 1903 in gebruik Als 
ze binnen de Kreis werden ge
bruikt werden ze met de pen 
vernietigd Brieven voor een 
verder gelegen bestemming 
moesten bovendien worden 
voorzien van een gewone 
Russische frankeerzegel Die 
werd dan, meestal samen met 
de Zemstvo zegel, afgestem
peld op het kantoor waarop de 
'keizerlijke' post de brief 
overnam Zeppelinpost. Zo
als in Nederland de 'Indielijn' 
een trots hoofdstuk in de 
luchtpostgeschiedenis vormt, 
zo IS in Duitsland de Zeppe-
linpost een bijzonder tot de 
verbeelding sprekende epo
que De ramp met de LZ129 
bij New York maakte er een 
abrupt eind aan, daarna zijn 
geen luchtschepen meer ge
bouwd bestemd voor interna
tionaal passagiers en postver
voer 
Niet alleen Duitsland gaf speci 
ale Zeppelinpost-zegels uit 
Ook Honganje, Egypte, Rus
land en de Verenigde Staten 
deden dat Vluchten naar diver
se landen zorgden voor specia
le stempels Voor ons zijn in 
het bijzonder van belang de 
vluchten naar Nederland Het 
luchtschip kon hier niet landen, 
daarom werd de post aan een 
kabel neergelaten Met dezelf
de kabel werd de aan boord te 
nemen post opgehesen Heel 
bekend is de 'poolvlucht', 
waarvoor speciale zegels wer
den uitgegeven, net als voor de 
vluchten naar de wereldten
toonstelling in Chicago en die 
naar Zuid-Amenka Veel van 
de met deze vluchten vervoerde 
post IS natuurlijk 'maak-werk' 
zie aldaar - maar met de vluch
ten over de Atlantische Oceaan 
is toch ook veel zakenpost - Be-
darfspost zeggen onze ooster
buren - vervoerd Het lucht
schip voorzag destijds zonder 
meer in een behoefte 
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ieuwe 
postzegelboekjes 

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

lUstralië 
ustralischer kan niet 
r is een nieuw Australisch 
oekje met tien permanente 
egels van 45 c. die zes ver-
:hillende afbeeldingen van 
aala's en kangoeroes laten 
en. Het boekje, dat zelfkle-
snde zegels bevat die van 
3 bekende imitatietanding 
jn voorzien, verscheen op 
2 mei. 

pdrukken 
er gelegenheid van twee 
Dstzegeltentoonstellingen 
erden twee eerder versche-
3n Australische boekjes van 
en kaftopdruk voorzien, te 
jrgelijken dus met de vorig 
ar verschenen opdruk op de 
ederlandse boekjes 43c en 
7a (zie de rubriek De koers 
in Coerts in het aprilnum-
ervan 'Philatelie'), 
et Thinking of Vou-boekje 
ïtte de Canberra Stamp 
how 94 met een opdruk luis-
r bij. Deze tentoonstelling 
erd op 19, 20 en 21 maart 
jhouden. Enkele weken la-
r, op 2 en 3 april, werd de 
ipositie Newcastle 94 ge-
)uden; daar was het begin 
t jaar verschenen reddings-
ezenboekje met opdruk te 
lop. 

3rdrukken 
jrdrukken worden in Austra
altijd aangegeven met af
leidingen van koala's of 
ngoeroes in de marge. Ver
henen zijn: 

dreigde diersoorten: 
kangoeroe 
kangoeroe en 1 koala 
nking of You': 
kangoeroe 
erasgebieden: 
koala 

nada 
suw postzegelpapier 
drukkerij Ashton-Potter Ltd 
Toronto werden nogal wat 
rmanente Canadese ze
is en postzegelboekjes ge-
jkt. In het afgelopen najaar 
igen de poorten van deze 
ikkerij dicht, zodat de ver-
gorders van deze zegels 
boekjes bij andere drukke-
n ondergebracht moesten 
rden. 
; gevolg daarvan zijn vijf 
ätzegelboekjes in een nieu-
versie verschenen: nieuw 
Dier, nieuwe kaftbedrukking 
een nieuw barcode 
eepjescode). 

Drie van deze boekjes zijn 
gedrukt bij de Canadian Bank 
Note Company Ltd in Ottawa: 
tienmaal 43 c. type-Elizabeth 
(op gecoat papier), vijfmaal 
49 c. type-appelboom en vijf
maal 86 c. type-pereboom 
(beide op Harrison-papier). 
De twee andere boekjes wer
den ver van huis gedrukt: bij 
Leigh-Mardon Pty Ltd'm Aus
tralië: vijfentwintigmaal 43 c. 
type-vlag en tienmaal 43 c. 
type-vlag, beide op gecoat 
papier. 

Denemarken 
Europa 1994 
Op 5 mei verschenen in De
nemarken twee Europazegels 
met als thema 'Europa en de 
ontdekkingen'. De zegels 
staan in het teken van de De-
nemarken-expeditie naar 
Noordoost-Groenland (1906-
1908), één van de belangrijk
ste poolexpedities. 
Er verschijnt ook weer een 
postzegelboekje waarin tien 
exemplaren van de zegel van 
5k. uit deze serie te vinden 
zijn. Het boekje heeft nummer 
S71. Op de bewuste zegel is 
de cartograaf Johan Peter 
Koch met een meetinstru
ment afgebeeld. 

Het nieuwe Europapostzegelboekje van 
Denemarken: de postzegels hebben 
een waarde die correspondeert met tiet 
tarief voor post naar de Europese lan
den 

Automaatboekje 
Ook op 5 mei verscheen een 
nieuw automaatboekje (num
mer Cl 4) van tien Deense 
kronen. 

Guernsey 
Boekjes voor Alderney 
Het tot het baljuwschap van 
Guernsey {Bailiwick of Guern
sey) behorende eiland Alder
ney beschikt sinds 1983 over 
eigen postzegels. Deze wor
den uitgegeven door de post
dienst van Guernsey. Ze zijn 
overigens geldig in het gehele 
Bailiwick. 
Alderney is een eiland van 
nog geen acht vierkante kilo

meter dat plaats biedt aan 
een verbazingwekkende ver
scheidenheid aan flora en 
fauna: het milde klimaat 
maakt Alderney tot de meest 
zuidelijke verblijfplaats voor 
vele vogels uit het noorden, 
en tot meest noordelijke voor 
sommige vogelsoorten uit het 
zuiden. 
Op 5 mei verscheen op Alder
ney een serie permanente ze
gels met afbeeldingen van 
planten, vogels en andere 
dieren. Voor het eerst kwa
men er ook twee postzegel
boekjes uit. Het ene bevat 
acht zegels van 16 p. (blauwe 
vlinderen piramide-orchidee), 
het andere acht van 24 p. 
(meeuw en zandcrocus). 

ALDERNEY 

stamps 
£1.92 

Het tot het gebied van Guernsey beho
rende eiland Alderney gaf kortgeleden 
zijn eerste postzegelboekjes uit 

Klassieke auto's 
Vijf eerbiedwaardige automo
bielen op postzegels komen 
uit op 19 juli, als het eeuw
feest van de eerste auto op 
Guernsey gevierd wordt. De 
allereerste auto was de Peu
geot Pétroleur De vier ande
re zijn een Mercedes, een 
Humber, een Bentley en een 
MG. 
De ontwerper van deze ze
gels beeldt de voertuigen af 
tegen een achtergrond die ty
pisch is voor Guernsey en die 
ook de desbetreffende perio
de weerspiegelt. 
De vijf autozegels verschijnen 
ook in een grootformaat 
boekje met veel foto's en ver
klarende tekst. 

Eén van de oudjes uit de serie '100 jaar 
automobielen op Guernsey' 

Zuld-Korea 
De postdienst van de Repu
bliek Korea gaf op 24 januari 
een postzegelboekje uit met 

tien zegels van 300 won, ge
wijd aan het eenentwintigste 
UPU-congres in Seoul. De 
Wereldpostvereniging verga
dert daar van 22 augustus tot 
en met 14 september. 
De uitgifte van dit boekje 
zorgde voor de nodige opwin
ding. In de eerste plaats om
dat het niet past in de reeks 
boekjes die wordt uitgegeven 
door de Koreaanse filatelisti-
sche dienst, het Korean Phi
latelic Center, boekjes waar
van er de laatste tijd jaarlijks 
enige tientallen verschijnen. 
Die boekjes worden door 
deze verkoopafdeling van de 
Koreaanse postdienst vrijwel 
allemaal geëxporteerd en zijn 
in Korea zelf nauwelijks be
kend. 
Ditmaal gaat het echter om 
een uitgifte van de postdienst 
zélf. Ze werden verspreid via 
de normale postkantoren. De 
honderdduizend exemplaren 
waren in minder dan geen tijd 
uitverkocht. 
Verder werd als snel duidelijk 
dat er vijf verschillende tekst
varianten op de rechterrand 
van het velletje voorkomen: 
één in het Engels (21st UPU 
Congress) en vier in het Kore-
aans (respectievelijk '21e 
UPU-congres', 'ontwerper 
Chun Hee Han', Korean Go
vernment Printing Agency en 
'Ministerie van Communica
tie'). Geen enkel kantoor had 
ze alle vijf in huis, zodat er 
heel wat organisatie nodig 
was/is om een compleet setje 
te bemachtigen. 

SCH1?2S 
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Omslag van het ÜPU-boekje van Zuid-
Korea 

Overigens was het twaalf jaar 
geleden nog erger. In 1981 
verscheen een boekje ter ge
legenheid van de tentoonstel
ling Philatokyo 81. Het feno
meen postzegelboekje was in 
Korea toen vrijwel niet be
kend, zodat er niets over ge
publiceerd werd. Pas vorig 
jaar(!) kwam het boekje in de 
schijnwerpers te staan. 
Het bewuste boekje komt 
voor met en zonder de tekst 
Philatokyo 81 optie voorzij
de. Het zal duidelijk zijn dat 
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deze boekjes zeldzaam zijn. 
Het vorig jaar verschenen Ko-
rea-deel van de World Book
let Catalogue noteert prijzen 
van f 80.- (zonder opdruk) en 
f 90.-(met opdruk). 

Slowaakse Republiek 
Emissies 1993 
Al eerder werd in deze rubriek 
melding gemaakt van de 
grootformaatboekjes, uitge
geven door Philaservis in 
Bratislava. Gedurende de 
eerste vier maanden van 
1993 verschenen vijf van zul
ke boekjes. Ze roepen de no
dige twijfels op, maar ook in 
het vroegere Tsjechoslowa-
kije was de scheidslijn tussen 
officiële, semi-officiële en par
ticuliere uitgiften al vrijwel niet 
te trekken. Beide landen lij
ken deze schimmige toestand 
te willen handhaven, zodat ze 
in deze rubnek voorlopig het 
voordeel van de twijfel krij
gen. 
Sinds mei 1993 verschenen 
er in het afgelopen jaar nog 
twaalf boekjes. Het gaat om 
de volgende uitgiften: 

1x14 k. 
9 22-06-93 150 jaar Slowaakse 

schrijftaal 
4x2 k. 

10 22-06-93 Cynllus en Methodi 
us, apostelen 
4x8 k. 

11 08-07-93 Stadswapen Dubni 
ca Nad Vähom 
5x1 k 

12 02-09-93 Biennale boekillus 
traties 
4x5 k 

13 12-11-93 Stuwdam met slui 
zen 
2x10 k. +4 vignet 
en 

14 15-11-93 Rode Kruis 
viermaal 3+1 k 

15 01-12-93 Kerstmis'De Ge 
boorte' 
4x2 k 

16 17-12-93 Grafmonument 
Stefanik 
1x16 k 

17 31-12-93 Kunst (beeld Kost 
ka) 
1x9 k 

Lillehammer 94 
Ter gelegenheid van de 
Olympische winterspelen in 

Nr Datum Emissie 
(inhoud) 

6 14-05-93 Natuurbescherming 
3x3, 1x4 en 1x10 k 

7 20-05-93 Bella-Dubcek-Kollar 
3x5, 1x8, 1x20 k 

8 31-05-93 Europa/CEPT 

10 kusov 1 2 Sk 

20 > 

SLOVENSKO 

Het eerste Slowaakse postzegelboekje 
zonder 'particulier luctitje' 

ienhors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN j 

TE KOOP 
GEVRAAGD 

IN AL ONZE VESTIGINGEN: 

VERZAMELINGEN 
PARTIJEN 
DOUBLETTEN 

POSTZEGELS & MUNTEN 

SPECIAAL GEZOCHT 
BELEGGINGSOBJECTEN 

KIENHORST 
ReiqerstraatS 
4811 XA Breda 
Tel. 076-215912 

'6-200105 

KIENHORST 
Turfsinqel 18 
9712 KR Groningen 
Tel 050- 131312 
Fax 050- 131316 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AG Den Haag 
Tel. 070 - 3450886 
Fax 070-3654100 

KIENHORST 
Spittaalstraat 25 
7201 EA Zutphen 
Te l .05750- 11956 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 05410-15879/11190 
Fax 05410-2030? 

ALLEEN IN GRONINGEN; 
NIEUWE VOORRAAD KILOWAAR 

Vraag informatie iennorsfl 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

De verkoopprijs van het nieuwe Pro Pafr/a-boekje bedraagt 12 80 Zwitserse frank 

Lillehammer (Noorwegen) 
verscheen in de Slowaakse 
Republiek op 25 januari jl. 
een postzegelboekje met tien 
zegels van 2 k. Het lijkt erop 
dat dit wel eens het eerste 
échte boekje van deze nieu
we republiek zou kunnen zijn. 
Op de achterzijde staat al
thans ook het logo van de 
Slowaakse postdienst afge
beeld. 

Verenigde Staten 
Zomerbloemen 
Op 28 april verscheen in de 
Verenigde Staten een postze
gelboekje met twintig postze
gels van 29 c. Het boekje be
vat vijf afbeeldingen van zo
merbloemen: gladiool, lelie, 
goudsbloem, roos en zinnia. 

Zwitserland 
Pro Patria 1994 

De over vier jaar uitgesmeer
de Zwitserse motiefreeks 
'Volkskunst uit Zwitserland' 
wordt dit jaar voortgezet met 
een derde uitgifte. De gehele 
cyclus moet een overzicht 
bieden van de vele interes 
santé technieken en materia 
len waaraan de Zwitserse 
volkskunst rijk is. 
Op verzoek van de Zwitserse 
Pro Pafr/a-stichting is ook ee 
boekje vervaardigd. Het bev 
tien postzegels van 80-1-40 
rappen. Op deze zegel staat 
een bakvorm voor Kräfll afge 
beeld. Een Kräfll \s een zoet 
gebakje dat lichaam en gees 
kracht schenkt. De gebruikte 
bakvormen bevatten de nod 
ge symboliek: hart, rozen, 
kruis, enzovoort. 

FRANEKER POSTZEGE 
EN MUNTENVEILING 

46e 
SCHRIFTELIJKE 

velling 10 junM 994 
VERZAMELAARSVEILING IETS VOOR L 

CIRCA 7000 KAVELS 
MUNTEN 

PENNINGEN 
2E HANDS SIERADEN 

GRAVURES ETSEN ETC 
BOEKEN 

ANSICHTKAARTEN 
POSTZEGELS 

BRIEVEN 
COLLECTIES 

SUIKERZAKJES 
SIGARENBANDJES 

PROBEER HET, VRAAG DE GRATIS 
VEILINGCATALOGUS 

BELLEN KAN TOT 21 30 UUR 
OPGELD 15% INCL BTW 
TAFELGELD-ADM KOSTEN 
EXCL VERZENDKOSTEN 

VEILINGHOUDERS 
RAM E HOEKMAN/ FAM J S DE JONG 
J PIEBENGASTRAAT41 
8802 CR FRANEKER 

TEL 05170-94605 
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Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 59e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 28 mei a.s. 
zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 

seuwarden t.o.v. deun/vaarder J. Venema. 
onze 59e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 

ïlatenschappen en een groot aantal winkelvoorraden. 

ok tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
)e veiling worden ingeleverd. 

zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
ize veilingen in 1994. 
Dor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis, 
enteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

jkgelegenheid op: donderdag 26 mei van 13.0021.00 
vrijdag 27 mei van 13.0022.00 
zaterdag 28 mei van 08.0012.00 

ize volgende veilingen zullen worden gehouden op 
) september en 26 november 1994. Inzendingen dagelijks 
ogelijk. 
ädere inlichtingen: tel. 058122096 

fax. 058129180 
} verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
talogus gratis toe. 

CHRIFTELIJKE VEILING POVEIA 
ze 3maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
ibod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 

ast vele losse nummers en series binnen en buitenland 
0. zeer gezochte, hebben wij elke keer een groot aantal 
even en postwaardestukken. Overtuig Uzelf van dit schit
ende aanbod!! 
voordelen Vellingschema 
Irekkelijke kavels maart 
trekkelijke inzetten juni 
% garantie september 
male service december 
is fotokopieën 

OVEIA: Uw vertrouwen meer dan waard. 

Voor inlichtingen en 
GRATES catalogus: 

"POVEIA" 
Postbus 491 
9400 AL ASSEN 
tel. 0592050486 

WESTEUROPA 
POSTFRIS 

GRATIS PRIJSLIJSTEN 
TKVENS AANBIEDINGEN VAN LANDEN

VERZAMEEINGEN EN JAARGANGEN. 
ZEER UITGEBREID NEDERLAND+O.G. 

EN VER. EUROPA. 

POSTZEGFI.HANDEL ALEXANDER CV. 
REDEM. DE \ RIESSTR.VAT 96  3067 ZL ROTTERDAM 

TEL. 010  4203044FAX 010  4567104 

iR 
\nÊ H P 
[K>j 
i r .♦».«»• 
I r i S X E N l 

4 9 " 
50/55" 
6 2 " 
6 3 " 
6 5 " 
6 6 " 
6 7 " 
6 9 " 
7 0 " 
7 2 " 
7 3 " 
7 5 " 
7 6 " 

i 
M 

1 
1.250,00 

78,00 
27,50 
15,00 
26,00 

195,00 
67,50 
45,00 
42,00 

105,00 
150,00 
275,00 
150,00 

têtebeche 
6 1 b " 
6 1 c " 
7 7 " 
8 1 " 
82/83" 
84/86" 
87/89" 
90/94" 
9 5 " 
9 6 " 
9 7 " 
9 8 " 
9 9 " 
1 0 0 " 
1 0 1 " 
102/03" 
1 0 4 " 
1 0 5 " 
1 0 6 " 
107/09" 
110/13" 
114/20" 
121/28" 
1 2 9 " 
1 3 0 " 
1 3 1 " 
132/33" 
133A" 
133B" 
134/35" 
136/38" 
139/40" 
141/43" 
144/48" 
163/65A* 
163/65B* 
166/68" 
169/76" 
171Af 
Blok" 
177/98" 

175,00 
750,00 
225,00 
125,00 
42,50 

620,00 
50,00 
28,00 
50,00 
52,50 

125,00 
250,00 

,
1.225,00 
3.000,00 

225,00 
575,00 
450,00 

14,00 
350,00 

30,00 
110,00 
140,00 
125,00 
850,00 
650,00 
275,00 
275,00 
275,00 
140,00 
275,00 

35,00 
38,00 

105,00 
* 850,00 
* 850,00 

30,00 
22,50 

275,00 
1.100,00 

ook los leverbaar 
199/02" 
203/07" 
208 /11 " 
212/19" 
217A" 
220/23" 
2 2 4 " 
225/28" 
2 2 9 / 3 1 " 
232/35" 
236/37" 
238/39" 
240/43" 
244/47"* 
248 /51 " 
252/55" 
2 5 6 " 
257/60" 
261/64" 
265/66" 
267/68" 
2 6 9 " 
270/73" 
274/77" 
2 7 8 " 
279/82" 
283/86" 
287/88" 
289/92" 
293/95" 

44,00 
90,00 
44,00 

245,00 
195,00 
59,00 
78,00 
90,00 
90,00 
90,00 

750,00 
140,00 
145,00 
350,00 
148,00 
90,00 
49,00 

210,00 
140,00 
95,00 

105,00 
55,00 

130,00 
150,00 
110,00 
135,00 

98,00 
24,00 
80,00 
18,00 

_ 

NEDERLAND 
Postfris zonder plakker 
Prijsactief! 
Foto 

296/99" 
300/04" 
305/09" 
310/12" 
313/17" 
318/22" 
323/24" 
325/26" 
3 2 7 / 3 1 " 
332/45" 
336f" 
346/49" 
332V/37V* 
350/55" 
356/73" 
356a/cl" 
374/78" 
3 7 9 / 9 1 " 
379/a/d" 
392/96" 
3 9 7 / 0 1 " 
402/03" 
402/03B" 
404+422" 
422f " 
4 0 5 / 2 1 " 
423/27" 
428/42" 
444/48" 
449/53" 
454/59" 
460/68" 
462 l o s " 
469/73" 
474/89" 

490/94" 
495/99" 
500/03" 
504/05" 
506/07" 
508/12" 
513/17" 
518/33" 
534/37" 
5 3 8 / 4 1 " 
542/43" 
544/48" 
5 4 9 " 
550/55" 
556/60" 
561/62" 
563/67" 
568/72" 
573/77" 
5 7 8 / 8 1 " 
5 8 2 " 
583/87" 
5 8 8 / 9 1 " 
592/95" 
596/00" 
6 0 1 " 
602/06" 
6 0 7 / 1 1 " 
612/16" 
617/36" 
637/40" 
6 3 7 " 
6 3 8 " 
639"* 
6 4 0 " 
641/45** 
465/634b** 
fosfor 
646"* 
647/48** 
649/53** 
654** 
655/59"* 
660** 
661/65*" 
666/70** 
671/75" 
676/80"* 
681/82"* 
683/87** 

136/138 

58,00 
52,00 
58,00 
16,00 
45,00 
60,00 
24,00 
30,00 
52,00 
32,50 

125,00 
650,00 

3,50 
48,00 

195,00 
105,00 

18,00 
10,00 
9,50 
7,00 
3,00 

10,00 
275,00 

0,50 
25,00 

3,50 
1,50 

12,50 
2,50 
4,50 
5,00 

14,00 
12,00 
4,75 

175,00

195,00 
10,50 
7,55 

10,00 
4,00 
5,50 
8,75 

21,00 
350,00 
.425,00 

20,00 
14,00 
24,00 

4,00 
65,00 
95,00 
13,00 
36,00 
37,50 
30,00 
32,50 

3,50 
24,00 
12,00 
85,00 
17,50 

1,00 
29,00 
17,50 
24,00 
17,50 
44,00 

4,00 
15,00 

8,00 
25,00 
38,00 

20,00 
4,00 
6,00 

19,50 
2,00 

24,00 
2,50 

16,00 
22,00 
49,50 
16,00 
65,00 
17,00 

688/92** 
693/94*" 
695/99*" 
700/01"* 
702/06"* 
707/11*" 
712"* 
712b** 
712f keur*' 
712bf keur 
713/14** 
715/19** 
720/21*" 
722/26*" 
727/28** 
729/30** 
731/35** 
736/37** 
738/42** 
743/44** 
745/46"* 
747/51"* 
752/56X 
757/58** 
759/63** 
764/65** 
766/70"* 
771/73** 
774/76** 
777/78** 
779/83" 
784/85" 
786/90"" 
7 9 1 " 
792/94"* 
795/99** 
800/01*" 
802/06"" 
807/10"* 
811+835** 
812/15** 
816/19" 
820+829" 
830/34"* 
836/38** 
839** 
840/41** 
842/46** 
847/48*" 
849/53** 
854*" 
856/57** 
858** 
859/63** 
870/74"" 
875*" 
877/81** 
882/83** 
884/85** 
886/88*" 
886/88VEL 
889/93"* 
894/98"* 
899"* 
901/05*" 
906/07** 
909/11** 
912/16** 
9 1 7 " 
918/19'" 
920/24** 
925/26** 
927/29** 
930+931" 
932/36** 
937** 
939** 
939a*" 
9 4 0 " 
941/58** 
952/58b** 
fosfor 
9 8 3 " 
1001** 
1024*" 
1042" 

XX ƒ 275 -

18,00 
8,00 

12,00 
10,00 
20,00 
22,00 

2,00 
17,50 

650,00 
* 675,00 

2,00 
15,00 
2,00 

20,00 
4,00 
3,00 

12,50 
5,60 

20,00 
10,00 
4,50 

21,00 
12,00 

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

12,00 
2,00 
8,00 
1,75 
9,90 
2,00 
1,00 
6,25 
2,10 
5,50 
2,00 
0,40 
3,00 
2,00 
0,50 
4,00 
2,00 
3,00 
1,00 
3,50 
0,75 
3,50 

35,00 
1,25 
6,00 
3,50 
3,50 
5,00 
3,00 
2,50 
3,50 
9,00 

* 99,50 
3,00 
4,50 
8,00 
4,90 
2,00 
2,50 
6,50 

12,50 
2,50 
6,00 
3,00 
5,00 
1,00 
6,75 

14,00 
3,50 
6,50 
2,50 

32,50 

27,00 
24,00 
18,00 
12,50 
16,00 

1052/54"" 14,00 
1052Paar"" 25,00 
enz. leverbaar 
gaarne manco-lijst 
boekjes 
1293** 7,50 
1305** 7,50 
1328** 7,50 
1352"* 7,50 
1375*" 7,50 
1384** 7,50 
1402** 7,50 
1427" 7,50 
1447" 7,00 
1471"* 7,00 
1524"* 8,00 
Spec.prijs per 
jaargang 
1970** 44,00 
1 9 7 1 " 32,00 
1972" 30,00 
1973" 32,00 
1974** 40,00 
1975" 15,00 
1976" 26,00 
1977** 17,00 
1978" 14,00 
1979" 12,50 
1980** 15,00 
1981*" 92,00 
1982" 16,00 
1983" 25,00 
1984** 30,00 
1985** 26,00 
1986** 25,00 
1987** 59,00 
1988" 35,00 
1989"* 34,00 
1990** 33,00 
Onze jaargangen 
zijn incl. carnet. 
Kerstvellen 
Kerstboekjes 
PB37** 18,00 
1419a** 15,00 
1439a** 19,00 
1461a** 15,00 
1487a*" 14,00 
Ook losse waarden 
Roltanding 
1/18" 1.550,00 
19/31** 525,00 
33/56** 695,00 
53b"* 325,00 
57/70" 325,00 
71/73" 420,00 
74/77"" 170,00 
78/81"* 85,00 
82/85"* 98,00 
86 /89" 105,00 
90/93" 145,00 
94/97" 145,00 
9 8 / 0 1 " 125,00 

Nieuw, prijslijst 
automaatboekjes 
en combinaties + 
prijslijst FDC 
gratis op aanvraag. 

Luchtpost 
1/3** 275,00 
6/8"' 105,00 
12/13** 775,00 
Porto 
80/106*" 82,50 
80a/105a" 300,00 
Internering 
1/2"* 
+ Gert, 775,00 
Brandkast 
1/7** 
+ Cert. 2.100,00 

Alle aangeboden zegels zijn postfris zonder plakker, org. gom met volle garantie van 
echtheid, duurdere soorten desgewenst met foto-certificaat van erkende keurmees
ter, kosten hiervan In overleg. Aanbod geldig voor zover de voorraad strekt. Bij 
opdracht boven ƒ 500,- ./. 2% korting. Postgiro 271040. Porto extra, echter franco 
vanaf ƒ 250,- opdracht. 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1 1 2 1 HH LANSMEER - TEL. 02908-23966 
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P O S T Z E G E L V E I L I N G 9 9 PASSO 9 9 

Elke maand 
openbare veiling 
inzenden dagelijks mogelijk 

Gratis veilingkatalogus op aanvraag 
085-210013 Postbus 30295 6803 AG Arnhem faxnr.: 085-214110 

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

Elke maand veiling 
w.o.: honderden partijen in mappen 

: tientallen dozen 
: verzamelingen 
: grote insteekboeken 
: losse nrs.: Nederland + O.R. 

: West Europa 
: Wereld 

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 

De Apeldoomse 
Postzegelliandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdheden. 
Korenstraat 104 — 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055) 21 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijics geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond 

ALDERNEY 
FRANKEERSERIE 

Flora and Fauna uitgifte damm: 5 mei 1994 
De nieuwe fi-ankeerserie van Alderney toont ons 17 schitterende ontwerpen 

met daarop de Flora & Fauna van het Eiland. 
Egels, konijnen, vlinders en zangvogels - een paar van de ontelbare dieren die 

op dit prachtige natuureiland van hun vrijheid genieten. 

l^R^4AG BR IV^LAR BIJ UV(^MJilVDBlJLAR 
of schrijf naar: P.O. BOX 184, NL-3300 AD DORDRECHT 
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ijlazen 
ooru 

lubbeldik nummer 
fan Notities 
)e Nederlandse Academie 
oor Filatelie bracht onlangs 
en dubbelnummer uit van 
laar orgaan Notities. Het 
iaat om een bijzonder gevari
erde editie met een interes
ante inhoud. 
Iet blad opent met een diep
iravende, druktechnische 
tudie van de hand van H.W. 
an der Vlist over de Neder
jndse portzegel met NVPH
ummer 5, de zegel van 2y2 
ent met de plaatvariëteit TIE 
BETALEN. Deze variëteit 
ie vele jaren 'uit het zicht' is 
eweest  staat tegenwoordig 
leer volop in de aandacht, 
'an geheel andere aard is de 
ostgeschiedkundige bijdrage 
an W. Stomp over de aange
;kende correspondentie tus
en Frankrijk en de Nederlan
en in de achttiende en ne
entiende eeuw. 
'an der Vlist levert in hetzelf
e nummer een tweede bij
rage, ditmaal over de gehele 
■ gedeeltelijke vervalsingen 
an Raoul Maier. Het is al 
ertig jaar geleden dat Maier 
Dor zijn kwalijke praktijken 
erd veroordeeld, maar zijn 
'odukten zorgen nog steeds 
Dor opwinding en discussies 
de filatelistische wereld. Op 

3 recente Brasiliana\en
lonstelling zijn er weer een 
ïar ontdekt. 
e Scandinaviëspecialist 
L. Jvangean schrijft in Noti
es over de Zweedse UPU
bileumzegels van 1924 met 
jn variaties in kleur, water
erk en de diverse bijzonde
stempels die gebruikt wer

;n. 

PPVfVPVÜtViWP* 

l.%iiiBBiliaii"l'l , 
V h l i vAj^LÜSPvJSi 
KONGRESS STOCKHOLr

overmaking van f 17.80 op 
Postbanknummer 5010746 
ten name van de penning
meester van de Nederlandse 
Academie voor Filatelie in As
sendelft. 

Fascinerende 
falsificateur 
Oudere verzamelaars weten 
het wel, maar voor jongere 
lichtingen is het wellicht een 
schokkend verhaal: de ge
schiedenis van Frangois 
Fournier, die al voor de eeuw
wisseling in Geneve een keu
rige firma vestigde die verza
melaars aanbood de lege 
vakjes in hun albums te vul
len. Fournier had een catalo
gus met meer dan zesdui
zend verschillende zegels, 
die hij als facs/m//e verkocht. 
Sommige kopers konden de 

ÏE MMiMMMi 

idere artikelen gaan over 
! Duitse geldsanering van 
148 en de Russische stem
Is op de Wiley Posfbrieven 
n 1931. Notities kan wor
in besteld worden door 

De Franse meestervervalser Frangois 
Fournier (18461917) 

neiging niet bedwingen deze 
nagemaakte zegels als echt 
te verkopen en daarmee gro
te winsten te maken. Tot op 
de dag van vandaag worden 
de Fournierzegels door keur
meesters en juryleden uit ver
zamelingen geplukt. 
Over deze opmerkelijke Four
nier, die ook een filatelistische 
kliniek had waar hij echte ze
gels repareerde, staat in het 
Franse blad Timbroscopie 
(april) een uitgebreid artikel 
van George Bartoli, voorzien 
van vele fraaie illustraties. 
Daarbij zijn ook afbeeldingen 
van het instrumentarium dat 
Fournier gebruikte en van de 
stempels die hij vervaardigde 
om aan de wens van zijn 
klanten om gebruikte zegels 

geleverd te krijgen te vol
doen. 

Kwaadaardige 
l(opieerders 
Werden in het verleden al 
met veel vlijt en vakman
schap talloze poststukken 
vervalst, de laatste tijd wordt 
de markt zo goed als over
spoeld met geheel of gedeel
telijk vervalste zegels en post
stukken. Het moet dus wel 
goed gaan in de filatelie, an
ders zouden zovelen er im
mers geen brood in zien om 
vervalste zegels te verkopen. 
De in Frankrijk en Engeland 
opgedoken vervalsingen ten 
nadele van de PTT waren 
mogelijk dankzij de prachtige 
kopieermachines die tegen
woordig op de markt zijn. Die
zelfde machines worden nu 
ook gebruikt om filatelisten te 
bedriegen. Zowel in het Duit
se Bondsblad Philatelie als 
in verschillende Franse bla
den wordt daartegen ernstig 
gewaarschuwd. Timbrosco
pie en l'Echo de la Timbro
logie van april publiceren een 
waarschuwing van de hand 
van de bekende keurmeester 
JeanFrangois voor de veel
vuldig voorkomende techniek 
om ongestempelde semimo
derne zegels met beschadig
de gom van die gom te ont
doen en ze met behulp van 
valse of nog in gebruik zijnde 
stempels in gebruikte zegels 
om te toveren. 
Het hoofd van de Bondskeu
ringsdienst, de heer H.W. van 
der Vlist waarschuwde in dit 
blad al eerder tegen dit ver
schijnsel en nu wijst ook het 
Duitse Bondsblad van april op 
het gevaar die deze facsimi
le's van dure stukken opleve
ren. 
De vaak voortreffelijk nage
maakte dure zegels worden 
door de vervaardigers meest
al voorzien van een in minus
cule lettertjes gedrukte ver
melding als copy of faux. 
Slimme jongens plakken die 
zegels op poststukken en 
voorzien ze van valse stem
pels, die dan zo geplaatst zijn 
dat de waarschuwingstekst 
niet meer te zien is. Derge
lijke zegels en poststukken 
worden dikwijls aangetroffen 
in kisten of dozen van filatelis
tische postorderbedrijven, 
hetgeen dan de 'gigantische 
cataloguswaarde' verklaart en 
het feit dat zulke pakketten te
gen dumpprijzen worden aan
geboden. Verzamelaars die 
vervolgens met hun 'vond
sten' naar een betrouwbare 
handelaar gaan krijgen een 
forse teleurstelling te verwer
ken. Ook uit OostEuropa ko

men heel wat vervalste ze
gels op de markt. Het gaat 
hier vaak om moderne zegels 
van de Bondsrepubliek, zoals 
het blok uit 1990 dat ter gele
genheid van de tiende inter
nationale jeugdfilatelieten
toonstelling werd uitgegeven. 

I^zen geeft plezier 
De Gazette van de Filatelie 
is een uitgave van de Gentse 
Filatelistenbond; een sobere 
produktie met interessante ar
tikelen, zoals in het recente 
decembernummer een artikel 
over Koning Leopold I. In het
zelfde nummer ook aandacht 
voor de Vrijmetselarij met 
daarop aansluitend een stuk 
over Belgische magonnieke 
zegels. 

Een onderwerp dat niet speci
fiek is voor een vereniging, kan 
voor de leden niettemin heel 
goede informatie opleveren. 
Een voorbeeld hiervan biedt 
het decembernummer van 
PostFrys (Postzegelvereni
ging Friesland): daarin wordt, 
al is het summier, het herken
nen van de eerste emissie 
Griekenland toegelicht. 

'Het eerste /4r/aneproject' is 
een ondenwerp dat behoort 
tot het thema ruimtevaart. In 
Nieuwsbrief (het blad van de 
Ruimtevaart Filatelie Club) 
van februari wordt de ge
schiedenis van de Ahanera
ket beschreven en met herin
neringsenveloppen en afbeel
dingen onderbouwd. 

Chaos in de post van de 
GOSrepublieken is de titel 
van een bijdrage in het maart
nummer van het Duitse 
Bondsblad Philatelie. Wat in 
het nieuwe Rusland op het 
gebied van nieuwe uitgiften, 
opdrukken, stempels en stro
ken wordt geproduceerd 
grenst bijna aan het ongeloof
lijke. Dit nieuwe materiaal kan 
bovendien niet altijd als au
thentiek worden beschouwd. 
Een ander onden/verp waarop 
het blad de aandacht vestigt 
is het zakendoen met hou
ders van een postbus. Zolang 
de postbus dient om de post 
sneller te ontvangen is er 
niets aan de hand. IVlaar he
laas zijn er figuren, die hun 
adres achter een postbus la
ten schuilgaan en daar hun 
redenen voor hebben. Het 
verdient, aldus Pliilatelie, 
daarom aanbeveling alleen 
met postbushouders in zee te 
gaan als ook hun echte adres 
bekend is. 
IVIen kan dit adres weliswaar 
via een formulier bij de post 
achterhalen, maar of de hou
der nog altijd op het oorspron
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kelijke adres woont is niet al
tijd zeker. 

'De oudste postzegelverza
melaars' en 'de eerste postze
gels verzamelende dames' 
zijn twee aan elkaar verwante 
onden/verpen. Het eerste on-
denwerp komt aan bod in het 
maartnummer van Dansk Fi-
latelistisk Tidsskrift, waarin 
wordt gemeld dat de grond
legger van de Deense filatelie, 
Erik Ritzau, blijkens een dag
boekaantekening al in 1861 
zegels kocht voor zijn verza
meling. En de dames die ver
zamelden worden genoemd in 
het Luxemburgse Le Monl-

teur du Collectionneur 
(nummer 1/2 van maart). De 
Zwitserse Elise Tobler zou -
en dat weer volgens het geci
teerde Basier Taube - tussen 
1854 en 1856 al over filatelis-
tische ondenwerpen brieven 
hebben geschreven. In totaal 
komt het Luxemburgse blad 
op twaalf damesleden zo om
streeks 1890. 

Thema, het tijdschrift voor 
thematische filatelie (januari 
1994), wekt de leden op vari
atie te brengen in de presen
tatie van hun verzameling. 
Het maakt het opzetten van 
een verzameling weliswaar 

moeilijker, maar het verruimt 
de blik en geeft uiteindelijk 
ook meer voldoening. 

In Ultra-Violet van februari 
wordt een spannend onder
deel van postmechanisatie 
uitgelegd: het optisch lezen 
van met de hand geschre
ven postcodes. Per adres 
laat het leessysteem 
640.000 bewerkingen op de 
geschreven krabbels los, 
achtduizend welgedefinieer-
de kenmerken per letter. En 
dat terwijl nog maar zo'n zes 
tot zeven procent van de 
post met de hand wordt ge
adresseerd! 

Het decembernummer van 
De Hoornblazer, blad van de 
Zaanse Postzegelverzame
laars, behandelt het gebruik 
van postzegels in het lokale 
verkeer. Het blad constateert 
dat de eerste tien jaar na de 
invoering (in 1892) zo goed 
als alleen in de grote steden 
van het lokale posttarief ge
bruik werd gemaakt. Als ver
onderstelling wordt eraan toe
gevoegd, dat in kleine plaat
sen mogelijk heel weinig brie
venbussen te vinden waren 
(zelf bezorgen ging dan 
meestal sneller). 

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 Geopend do -14.00-18.00 
7339 CK Ugchelen (Apeldoorn) vrij -14.00-18.00 
tel. 055-416108 za-10.00-16.00 
(uiteraard hebben we ook los materiaal in voorraad (brieven, stock 
Engeland enz. enz.) 

IlsTE KLAS KILOWAARl 
al met 1993 uitgaven 

GROOTTORMAATZEGELS 
1 WEST-EUROPA arote variatie, met HW's 
2 FINLAND zeer nieuw, met boekieszeqels 
3 ZWEDEN met boekjeszegels en HW's 
4 NOORWÉGEN qrote variatie en veel HW's 
5 DENEMARKEN aroot assortiment 

1 6 IJSLAND schitterend, zeer hoae cat wrd 
7 FARÖEREILANDEN arote variatie en HW's 
8 IERLAND mooie sorterina van vele laren 
9 ENGELAND zonder kerst, met HW's 

10 KANAALEILANDEN goede sortermq 
11 BELGIË enorme variatie 
12 LUXEMBURG met HW's enieuk assortiment 
13 DUITSLAND ZONDER TOESLAG zeer nieuw 
14 DUITSLAND veel nieuw en met toeslaq 
15 D D R veel motief 
16 ZWITSERLAND met toeslaa en HW's 
17 OOSTENRIJK aeweldiae sorterino 
18 MALTA kort geknipt, veel zeqels 
19 FRANKRIJK oroot as.sortiment 
20 LIECHTENSTEIN zeer schaars, enorme variatie 
21 NIEUW-ZEELAND veel nieuw, met HW 
22 JAPAN kort geknipt, veel motief, grote variatie 
23 U S A met veel boekieszegeis 
24 AUSTRALIË veel nieuw, ook HW's 
MISSIEWAAR 
25 NOORWEGEN zeer gevarieerd 
26 DENEMARKEN ook met de hogere Kr-waarden 
27 ENGELAND met tjuitenland en HW's 
28 IERLAND Drachtig assortiment 
29 DUITSLAND al met de allernieuwsten 
30 U S A onuitgezocht (coilnrs i) 
31 AUSTRALIË topkilo, de meest verkochte 
32 CANADA enorme variatie 

100 GR 
f -.-
f 14,-
f 15,-
f 16,-
f 14.-
f 60,-
ƒ130. -
f 16,-
f 10.-
f 20,-
f 17.-
f 30,-
f 10.-
f 14,-
f 15,-
f 16,-
f 35.-
f 18,-
f 55.-
f 90, -
f 20.-
ƒ 32,-
ƒ 14,-
ƒ 10,-
500 GR 
ƒ 35,-
f 35,-
ƒ 15,-
f 35,-
/ 25,-
ƒ 15,-
f 35,-
ƒ 35,-

250 GR 
f 35.-
f 30,-
ƒ 35,-
f 38,-
f 32.-
f145,-
f -.-
f 38,-
f 24.-
/ 45,-
f 40.-
f 75,-
f 25.-
f 32,-
f 35.-
f 38,-
f 80.-
f 44,-
f 135.-
f -,-
f 45.-
ƒ 75,-
ƒ 32,-
ƒ 22,-
1KG 
ƒ 70,-
/ 70,-
ƒ 30,-
f 70,-
ƒ 45,-
ƒ 30,-
ƒ 65,-
ƒ 65,-

1KG 
f130.-
f l I O , -
ƒ125,-
f150,-
f125,-
f575,-
f - . -
f150,-
f 90.-
f 180,-
f150.-
f 290,-
f 95.-
f125,-
f135.-
f150,-
f315.-
f -,-
f -.-
f -,-
f - . -
ƒ295 , -
ƒ125 , -
ƒ 80, -
5 KG 
ƒ 325,-
f 325,-
ƒ 140,-
f325,-
ƒ215,-
ƒ 140,-
ƒ315,-
ƒ 300,-

PRIJZEN INCL PORTOKOSTEN GEEN BESTELLINGEN ONDER ƒ 5 0 , -
Priiswijzigingen voorbehouden / Levering zolang de voorraad strekt 

P o s t z e g e l h a n d e l J . V A N H A A R L E M 
Tel. 080-777730 - Fax 080-730735 - Postbus 330 - 6500 AH NIJMEGEN 
Levenng uitsluitend onder rembours of na vooniitbetaling op. giro 3752594 of bank 93.28.13.720 | 

GRATIS PRIJSLIJSTEN VAN: 
NEDERLAND en O.R, 
BELGIË 
LUXEMBURG 
DUITSLAND en GEB. 
ENGELAND en KOL. 
FRANKRIJK 
GOSTENjyjK 
ZWITSERLAND 
SCANDINAVIË 

LIECHTENSTEIN 
SAN MARINO 
VATICAAN 
ITALIË 
JOEGOSLAVIË 
GRIEKENLAND 
TURKIJE 
MONACO 
BULGARIJE 

EN ZEER UITGEBREID 
VERZAMELINGEN EN PARTIJTJES 

VAN VRIJWEL ALLE LANDEN 
zeer uitgebreid, redelijke prijs, na opgave van land(en) grati 

toezending, gebr., ongebr., postfrls, vele landen gespeciallsee: 
POSTZEGELHANDEL G.L. VAN TOOR 

POSTBUS 16 4240 CA ARKEL 01831-1978 

HONGAfUJE 
POLEN 
ROEMENIË 
RUSLAND 
TSJECHO-
SLOWAKIJE 
KROATIË 
PORTUGAL 
SPANJE 

P O S T Z E G E L H A N D E L LODEWIJ 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te ko 

'IXy^in 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 03465-50618 
b g g 06-52861008 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

In uw en ons belang proberen wij een; 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

G R A T I S P R I J S L I J S T E I N 
Van vrijwel elk land en veel motieven hebben wi j gratis pri 
lijsten beschikbaar (zie voor een volledig overzicht Philatel 
febr.nr. biz. 127). Sommige lijsten zijn zeer uitgebreid, anc 
re minder, maar alles wat erop aangeboden wordt, hebb 
wi j In voorraad en is aantrekkelijk geprijsd. Dat is makkel 
zo kunt u ook thuis kopen uit onze uitgebreide voorra; 
Uiteraard bent u ook altijd welkom in een van onze moder 

winkels waar u alle zegels zelf k i 
Kloosterstraat 19 21 bekijken. Vraaq vandaag nog een pr 
2021 VJ Haarlem ,.. ^ , 7 ■ , , ^̂  
Tel 023 272136 ''J^* ^^^ '^'^ verzamelgebied aan bij: 
Fax 023-272753 

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

Post3eel( 
De leukste postzegelwin 



E ïïtse zegel van tien pond: 
en technisch hoogstancije 

luim een jaar geleden, op 2 maart 1993 bracht de Britse 
'TT een zegel van £ 10.- uit. Het ging om een aanvulling op 
e langlopende zegels van Engeland: de bekende Machin
egels voor de lage waarden en de kastelenserie voor de 
oge waarden tot £ 5.-. De nieuwe zegel mag om meer dan 
én reden een technisch hoogstandje worden genoemd. 
ie heer P. de Melker uit Margraten legt uit waaróm. 

2 Een vergroting van een deel van de zegel van £10- , let op de twee zilverkleuri
ge kruisjes en de waarde-aanduiding in vier kleuren 

oen de Britse posterijen 
ankondigden dat ze een 
leuwe hoge waarde van 
10.- zouden uitgeven (af-
eelding 1) volgde daarop 
tevige kritiek^ van de verza-
lelaan/vereld, die de PTT er-
an betichtte onnodig veel -
n in dit geval dure - zegels 
t te geven. Een bekend pro-
eem voor verzamelaars. 

ituatie in Nederland 
e Nederlandse PTT is met 
jn normale zegelwaarden tot 
j toe nooit hoger gegaan 
an tien gulden. Zegels van 
jfentwintig gulden - een be-
ag dat, als we de huidige 
)erswaarde van het Britse 
3nd aanhouden,ongeveer 
/ereenkomt met tien pond -
)men momenteel niet voor. 
'el is het interessant om te 
ijzen op de NVPH-nummers 
39 en 346 van Nederlands-
dië, de Nederlandse lucht-
)stzegels 12en 13en-
eer recent - de NVPH-num-
ers 913 en en 967 van de 
sderlandse Antillen. In de 
oormalige) overzeese rijks-
ilen konden en kunnen ze-
ilwaarden boven de tien 
ilden dus wel voorkomen. In 
leverre koersverschillen 
5sen de Nederlandse gul-
in en de guldens aldaar er 
bet aan zijn geweest, is mij 
bekend. 

srdedigbaar 
rug naar Engeland. De 
itse posterijen vonden de 
gifte van een zegel van 
0.- toch wel verdedigbaar :̂ 
irlijks worden er in Groot-
ttannië 1.6 miljoen post-
ikken (en dat is nog exclu-
>f postpakketten) vervoerd 
it een frankeen/vaarde van 
!erdan£10.-. 
'ee jaar van voorbereidin-
n gingen aan de uitgifte 
Draf. Het resultaat was een 
3\ bijzondere zegel, waar-
1 veel valt op te merken. 
t ontwerp is door en door 
ts, Britser kan het volgens 
niet. Aan de uitvoering zit-
diverse interessante tech-

che aspecten. Op beide 

zaken - ontwerp en druktech
niek - wordt in dit artikel na
der ingegaan. 

Ontwerp van de 
zegel 
Voor specifieke ontwerp- en 
uitvoeringsgegevens van de 
Engelse zegel van £ 10.-
wordt naar tabel 1 venwezen. 
Laat ik allereerst een toelich
ting geven op de hiervoor 
geuite opmerking over het ty
pisch Britse karakter van het 
ontwerp. Het gaat om twee 
zaken; het niet vermelden van 
de landsnaam en de afbeel
ding van vrouwe Britannia. 

Landsnaam 
Het ontbreken van de lands
naam op de zegel kan met 
recht typisch Brits genoemd 
worden; op geen enkele ze
gel van de Britse posterijen 
komt de landsnaam voor. Het 
Verenigd Koninkrijk is het eni
ge land ter wereld dat deze 
traditie kent. Tijdens de eer
ste bijeenkomst van de We
reldpostvereniging (UPU), in 
1874 in Bern, werd aan het 
Verenigd Koninkrijk dit recht 
toegekend, als blijk van er
kenning voor het feit dat het 
gebruik van postzegels in dit 
land zijn oorsprong heeft. Alle 
andere bij de Wereldpostver
eniging aangesloten nationale 
posterijen hebben de ver
plichting op zich genomen om 
wèl de landsnaam op hun ze
gels te vermelden. Bij de Brit
se zegels kan worden vol
staan met een afbeelding van 
het staatshoofd; dat werd tij
dens de genoemde bijeen
komst voldoende geacht. 

Britannia 
Vrouwe Bntannia kwam in 
Engeland voor het eerst voor 
op de eerste Britse envelop
pen met frankeenwaarde, de 
bekende /Wu/reac/y-envelop-
pen, die nagenoeg tegelijk 
met de eerste Victoria-zegels 
op 6 mei 1840 verschenen. 
Britannia wordt op de Mulrea-

djz-enveloppen afgebeeld ter
wijl ze brieven naar alle delen 
van het Britse Rijk verstuurt. 
De eerste voorstelling op 
postzegels dateert van 1913, 
de regeerperiode van Koning 
George V. Op de langlopende 
serie van hoge waarden, de 
zogenoemde Sea Horses, 
staat ze afgebeeld op een 
schelp die door drie paarden 
getrokken wordt. De zegels 
zijn vermoedelijk tot in 1939 
in gebruik geweest. Pas toen 
moesten ze plaats maken 
voor hoge waarden in een 
nieuw ontwerp, met het por
tret van Koning George VI. 
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4 Vergroting van de perforatie, gezien 
aan de actiterzijde Het ingedrukte pa
pier IS aan de achterzijde afgeschoren 

De afbeelding werd herhaald 
op een souvenirvelletje, uitge
geven ter gelegenheid van de 
internationale tentoonstelling 
Stamp World 90, die in 1990 
ter gelegenheid van het 150-
jarig bestaan van de Penny 
Black in Londen werd gehou
den. 
Met het afbeelden van vrou
we Britannia op de nieuwe 
zegel van £ 10.- wordt dus 
een oude traditie voortgezet. 

Andere kenmerken 
Over de afbeelding op de ze
gel valt nog veel meer te ver
tellen. Puntsgewijs komen hier 
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enkele zaken aan de orde: 

Zilver: folie of inkt? 
Over het linkerdeel van de ze
gel is een patroon van 5 bij 5 
zilverkleurige kruisjes aange
bracht. Ook de afbeelding van 
de koningin, rechtsboven in 
het beeld, is zilverkleurig. De li
teratuur maakt niet goed dui
delijk hoe deze zilverkleur is 
aangebracht. Soms wordt ge
meld dat de opdruk met zilver
folie is aangebracht (foliedruk), 
elders wordt van zilverkleurige 
inkt gesproken. In ieder geval 
is onder de microscoop goed 
te zien dat de opdruk zich op 
de papierlaag bevindt {afbeel
ding 2} en er niet is ingetrok
ken. 

Waarde-aanduiding (letters) 
De zegelwaarde in letters, ten 
pounds, komt in uiteenlopen
de grootten en in verschillen
de kleuren op de zegel voor. 
Evenwijdig aan de linkerkant 
is de waarde-aanduiding 
vaag in paarse letters van cir
ca drie millimeter hoog aan
gebracht. Rechtsonder is de 
waarde-aanduiding tweemaal 
in groene letters van onge
veer één millimeter hoog aan
gegeven. Verder treffen we 
de waarde-aanduiding ver
scheidene malen in paarse 
letters linksonder in het beeld 
aan. Daarboven komt ze in 
een composiete vorm voor, 
waarvan de samenstelling 
pas door de microscoop goed 
kan worden bestudeerd {af
beelding 2). De kleuren geel 
en helderblauw zijn met het 
blote oog niet waar te nemen! 

Braillepunten 
Boven de waarde-aanduiding 
£ 10.- komt in braille het woord 
ten voor. Deze derde manier 
om de zegelwaarde aan te ge
ven, werd gerealiseerd door 
het papier te laten uitstulpen 
{prägen), zodat ook blinden de 
zegels kunnen herkennen. 
Een waarschuwing is hier op 
zijn plaats ten aanzien van het 
opbergen van de zegels. Het 
behoort al een gouden regel te 
zijn dat postzegelalbums niet 
liggend worden opgeborgen ,̂ 
maar als u deze zegel in uw 
verzameling opneemt heeft u 
nog een extra reden om uw al
bums staand op te bergen. De 
waarde-aanduiding in braille 
loopt dan tenminste niet het 
gevaar om platgedrukt te wor
den! 

DruktBchnische 
vervaardiging 
Papier en gom 
Net als bij de hiervoor ge
noemde kastelenserie met 
hoge waarden tot en met £ 5.-

5 Een foto die laat zien hoe sctiild en 
waarde-aanduidmg links onder invloed 
van ultraviolet licht fluorescerend op
lichten 

het geval is, is ook de zegel 
van £ 10.- om milieuredenen 
gedrukt op papier dat witma-
kervrij is. Bijzonder is dat in 
het papier rode vezels voor
komen, die onder ultraviolet 
licht helder oplichten. Aan de 
voorzijde van de zegel zijn de 
vezels met het blote oog mis
schien wat moeilijk herken
baar, onder de microscoop 
ziet men ze echter duidelijk. 
In de catalogus van Stanley 
Gibbons treft men bij de om
schrijving van het papier de 
term granite paper aan, in 'Fi
latelie van A tot Z' wordt van 
i/eze/pap/er gesproken". Op 
een enkele plaats kan men 
de vezels buiten de zegelrand 
zien uitsteken. 

Over de gomsoort bestaat 
kennelijk nog wat onduidelijk
heid. In het maandblad Gib
bons Stamp /Wonf/7/y van sep
tember 1993 wordt als gom
soort polyvinylalcohol (PVA) 
vermeld. Volgens Spijker-
man^ is aan de gom dextrine 
toegevoegd, in welk geval de 
gomnotering dan PVAD zou 
moeten zijn. 

Tanding 
Er bestaat ook onduidelijk
heid over de tanding van de 
zegel. Spijkerman^, die de 
Britse PTT aanhaalt, hanteert 
de notatie 15x14. Volgens 
Gibbons Stamp Monthly' is 
het ^\4x^4V^. Een eigen me
ting met een Instanta-meter 
van Stanley Gibbons leverde 
14V2X15 op: veertieneneen-
halve tand per twee centime
ter zegelrand aan de boven-
en de onderzijde van de ze
gel en vijftien tanden over 
eenzelfde afstand aan de zij
kanten. 
Er is gebruik gemaakt van 
scheerperforaat. Dit kan wor
den gecontroleerd door aan 
de achterzijde van de zegels 
zachtjes met de vingertoppen 
over de tanding te strijken; 
men voelt dan de uitgestulpte 
perforatieranden die zo ka-

6 De achterzijde van een zegel van 
£ 10 -, beschenen door ultraviolet licht 

rakteristiek zijn voor scheer
perforaat. Deze uitstulpingen 
kunnen ook goed door de mi
croscoop bekeken worden. 
Als het te observeren opper
vlak enigszins van opzij door 
een lichtbron wordt besche
nen, ontstaat er een bepaalde 
schaduwwerking, die aan de 
achterzijde van de zegel het 
effect van een kraterrand op
levert {afbeeldingen 3 en 4). 
Opmerkelijk zijn de ellipsvor-
mige onderbrekingen in de 
tanding, ter grootte van vier 
perforatiegaten. Aan de bo
ven- en onderzijde van de ze
gel, links van het midden, be
vinden zich twee van zulke 
onderbrekingen. Het zijn niet 
de eerste zegels met derge
lijke ellipsvormige gaten; dat 
waren de al eerder genoem
de zegels uit de kastelense
rie. Het is inmiddels wel dui
delijk dat hiermee een trend is 
gezet. De zegels met een la
gere frankeerwaarde, de Ma-
chins, zijn namelijk tegen
woordig ook van een ellips
vormige onderbreking in de 
tanding voorzien. In Neder
land is deze noviteit te vinden 
bij de nieuwe Beatrix-zegel 
van tien gulden. 
Ellipsvormige onderbrekingen 
in de tanding vormen een be
langrijk element in de zegel
rand. Net als indertijd bij de 
roltandingzegels het geval 
was, kunnen er uit een basis
zegel meerdere afgeleide ze
gels door ontstaan. Hoe de 
toepassing van deze bijzon
dere perforatiegaten zich ver
der zal ontwikkelen, is nog 
niet te voorzien. In Myall's 
handboek^ is desondanks 
een methode ontwikkeld om 
zegelranden met ellipsvormi
ge onderbrekingen systema
tisch te omschrijven, rekening 
houdend met het aantal on
derbrekingen per zegelzijde, 
de lengte van deze onderbre
kingen en hun vorm en posi
tie. Een interessant punt om 
bij het verschijnen van nieu
we zegels op te letten! 

Waarnemingen met uv-licht 
Zowel aan de voor- als aan de 
achterzijde van de zegel kan 
een reactie op bestraling met 
ultraviolet licht worden waar
genomen. De meest markan
te reactie aan de voorzijde is 
het groengeel oplichten van 
het schild van Britannia {af
beelding 5). Verder zien we 
dat de woorden ten pounds 
langs de linkerzijde van het 
beeld vaag lichtblauw oplich
ten. Enige reactie van de zich 
in het papier bevindende ge
kleurde vezels is op de onder 
zochte exemplaren niet waar 
te nemen. In Gibbons Stamp 
!\Aonthlf wordt melding ge
maakt van zegels waarbij de 
in de groene letters geplaatste 
aanduiding ten pounds (die 
rechtsonder tweemaal voor
komt) op ultraviolet licht rea
geert. Tot nu toe was het on
mogelijk dit bericht te verifië
ren of bevestigen. 
Aan de achterzijde van de ze 
gel doen zich twee verrassin
gen voor {afbeelding 6): niet 
alleen lichten de eerder ge
noemde, met het blote oog 
zichtbare rode vezels op, 
maar er blijken ook blauw en 
geel oplichtende vezels in he 
papier te zijn venwerkt. 
De fenpounds-aanduiding 
langs de linkerzijde van de 
zegel blijkt in spiegelbeeld 
ook aan de achterzijde te zie 
te zijn. Voor dit verschijnsel 
kunnen drie mogelijke verkla 
ringen worden genoemd: 1. 
tijdens het drukproces zijn be 
paalde inktbestanddelen doe 
het papier getrokken, waar
door de ultraviolet reactie ooi 
aan de achterzijde waar
neembaar werd; 2. na de vet 
vaardiging zijn de zegelvellei 
op elkaar gestapeld, waarbij 
de inkt heeft afgegeven op d 
gom van het erboven liggen
de vel en 3. de afbeelding is 
opzettelijk aangebracht, bij
voorbeeld als een extra be
veiliging tegen vervalsing. 
We mogen hopen dat hiero
ver in de literatuur wat meer 
bekend raakt. 

Tot Slot 
Naar verluidt hebben de Brit 
se posterijen een zegel wille 
uitgeven die moeilijk of niet 
na te maken is. Net als met 
papiergeld het geval is, moe 
men er op bedacht zijn dat 
door de toenemende kwalite 
van de kleurenkopieermach 
nes, het vervalsen van zege 
steeds eenvoudiger wordt. E 
moeten dus 'beveiligingen' 
worden aangebracht. Bij de 
Engelse zegel van £ 10.-
heeft dat geleid tot: 

- het gebruik van fluoresce 
rend vezelpapier; 



Philatelie mei 1994/361 

het aanbrengen van een 
waarde-aanduiding in brail
le, 
het aanbrengen van ellips-
vormige onderbrekingen 
van de tanding, 
het fluorescent maken van 
bepaalde beeldelementen, 
zoals het schild en de 
waarde-aanduiding links op 
de zegel, 
het in zilver drukken (met 
inkt of folie) van het portret 
van de Engelse koningin 
en het raster van 5 bij 5 
kruisjes; 
het in verscheidene kleuren 
aanbrengen van de waar
de-aanduiding (zie afbeel
ding 2) 

il met al is de nieuwe Engel-
e zegel van tien pond een 
ijzonder mooie en boeiende 
loge waarde' geworden, 
'aaraan veel valt op te mer
en Een aanwinst voor meni-
e verzameling en een bewijs 
at het ook voor niet-gespeci-
liseerde verzamelaars inte-
ssant IS om aandacht te be-
:eden aan de technische as-
ecten van postzegels' 
ben dank verschuldigd aan 

nkele collega's van het 
echnisch Centrum voor de 

TabeU 

Belangrijkste gegevens van de zegel van £ 10.-
(Staniey Gibbons nummer 1658) 

Datum van uitgifte 2 maart 1993 

Ontwerp Barry Cradock, overgenomen door de 
Roundel Design Group 

Drukkenj The House of Questa 

Druktectiniek offsetdruk, portret van de koningin en een raster 
van 5 bij 5 kaïisjes aangebracht met zilver-
kieunge metallisctie inkt of met zilverfolie 

Velomvang vellen van vijf bij vijf zegels 

Zegelformaat 60x41 mm 

Perforatiematen Opgave Britse PTT 15x14 
Opgave Stanley Gibbons 14x14'/2 
Eigen meting 1414x15 

Tanding scheerperforaat 

Tandingkenmerken de tanding wordt onder en boven (links van het 
midden) onderbroken door twee ellipsvormige 
onderbrekingen ter grootte van vier perforatie-
gaten 

Luminescentie schild licht onder ultraviolet licht geelgroen op, 
maar met na (geen fosfor gebruikt) 

P^ier witmakervnj 'security paper, voorzien van 
fluorescerende vezels Het woordje 1en' is in 
braille aangebracht 

Gomsoort PVAD 

Keramische Industne in De 
Steeg, die me hielpen bij het 
maken van de detailopnamen 
en aan mijn goede vnend 
Ewoud van der Koogh, die de 
overige foto's voor zijn reke
ning nam 
Peter de Melker, 
Margraten 

Noten: 
' A£ 10- stamp or not a £ 10-
stamp'^ Ttiatis the question, arti
kel van Tony Buckingham in 'Gib
bons Stamp Monthly' van decem
ber 1992 
2 Britannia £ 10 - artikel van Alex 
G Spijkerman m Mededelingen 
van de Studiegroep Britannia', fe-
bruan 1993 
^ Zie het trefwoord Opbergen in 
Filatelie van A tot Zdoor mr A 
van der Flier maandblad 'Philate
lie' vanaf oktober 1990 
" Zie het trefwoord Papier m Fila
telie van A tofZdoor mr A van 
der Flier maandblad 'Philatelie' 
vanaf oktober 1990 
= The Complete Deegam tVlachin 
Handbook door D G A Myall, Bnd
port Deegam Publications (1993) 
^ New Collector rubriek van John 
Holman in Gibbons Stamp Month
ly', oktober 1993 
' Supplement to Stanley Gibbons 
Great Britain Specialised Catalo
gue Volume 4 (6th edition), rubriek 
in 'Gibbons Stamp Monthly', sep
tember 1993 

UNIEK in NEDERLAND 
6 samenwerkende N.V.P.H, winkeliers verspreid over het land 

BIEDEN U AAN 
Nederland gebruikt 
CatVNr. Cat. waarde 

van ± 15 mei t/m 15 juni 
Nederland postfris 

Onze prijs Cat./Nr. Cat. waarde Onze prijs 

30-33 
56-76 
98 

100 
102-103 
132-133 
141-143 
163-165 
220-223 
232-235 

11,00 
90,00 
55,00 

110,00 
20,00 
48,00 
25,00 
21,25 
24,00 
30,00 

5,00 
42,50 
22,50 
55,00 
10,00 
22,50 
11,50 
10,00 
11,50 
14,50 

350-355 
379-391 
379a-379d 
500-503 
544-548 
563-567 
573-577 
592-595 
617-640 
666-670 

75,00 
17,50 
17,00 
20,00 
44,00 
67,50 
55,00 

190,00 
125,00 
43,00 

47,50 
9,00 
9,50 
9,50 

24,00 
32,00 
26,00 
90,00 
60,00 
21,00 

Bestellingen per postbank is mogelijk met vermelding van serie Nr 

U bent van harte welkom in de hieronder vermelde winkels 
Bekijk bovenstaande zegels of het andere moois dat in onze winkels in voorraad 

FRANS JONEN 
=1AVENSTRAAT 30 
AMSTERDAM 
EL 020-6231319 
)STBANK 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 
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100 Bosnien 1 
150 Bosnien 1 

100 auto s 7 50 
200 auto s 20 — 
300 auto s/voitures 
500 auto s/voitures 
100 bloemen 
900 hlnpmen £\j\/ DiOcmcri 
inn htrwimpn 
500 bloemen 

1000 hiopmen 
2000 bloemen 
100 ballonnen 
200 ballonnen 
300 ballonnen 
100 Churchill 1 \j\j \ji lur v i " " 
100 Dieren 1 W L/ICICI1 
200 Dieren 500 Dieren 

1000 Dieren 
2000 Dieren 
3000 Dieren 
4000 Dieren 

100 Dier/pre histone 
100 Dnehoeken 
200 Dnehoeken 
300 Dnehoeken 
lOOGroente/fmit 
200 Groente/fruit 
100 Godsdienst 
200 Godsdienst 
500 Godsdienst 
100 De Gaulle 
200 De Gaulle 
100 Kat/hond 
200 Kat/hond 
300 KaVhond 
500 Kat/hond 
800 Kat/hond 
100 Hond 
200 Hond 
300 Hond 
500 Hond 
100 Kat 
200 Kat 
300 Kat 
100 Insecten 
200 Insecten 
300 Insecten 
100 Keretmis 
200 Kerstmis 
300 Kerstmis 
100 Kleder/haanjracht 
200 Kleder/haardracht 
300 Kleder/haardracht 
100 Landkaart 
1 W L-OI lUIMiai L 
200 Landkaart 400 Landkaart 
100 Muziek 
400 Muziek 
500 Muziek 
100 Motoren 
lOONaaktschildenj 
200 Naaktschilderij 
300 Naaktschilderij 
400 Naaktschilderi] 
100 Napoleon 
200 Napoleon 
300 Napoleon 
100 Olympiade 
300 Olympiade 
500 Olympiade 

1000 Olympiade 
1500 Olympiade 

100 Olympiade zomer 
200 Olympiade zomer 
300 Olympiade zomer 
500 Olympiade zomer 

1000 Olympiade zomer 
100 Olympiade winter 
200 Olympiade winter 
300 Olympiade winter 
500 Olympiade winter 
100 Olifanten 
100 Paarden 
200 Paarden 
500 Paarden 
800 Paarden 
100 Paddestoelen 
200 Paddestoelen 
100 Padvinders 
200 Padvinders 
300 Padvinders 
100 Postzegel op postz 
200 Postzegel op postz 
300 Postzegel op postz 
100 Rode Kruis 
100 Reptielen 
100 Rozen 

56 — 
1 0 0 -

7 — 
11 50 
17 — 
32 50 
90 — 

300 — 
17 — 
60 — 

1 2 0 -
25 — 
5 50 

11 50 
27 50 
82 50 

1 7 5 -
300 — 
6 0 0 -

35 — 
10 — 
25 — 
75 — 
8 76 

2 0 -
750 

1 6 -
1 5 0 -

25 — 
8 0 -
8 -

1 8 -
3 6 -
6 5 -

390 — 
16 — 
50 — 

1 0 0 -
390 — 

1 5 -
5 0 -

150 — 
1 5 -
50 — 

100 — 
7 — 

15 — 
3 6 -
7 -

1 5 -
5 0 -
7 

15 — 
80 — 
7 -

60 — 
1 5 0 -
20 — 
9 -

2 0 -
3 5 -

1 7 0 -
2 5 -
7 5 -

260 — 
7 — 

19 50 
37 60 
8 6 -

2 0 0 -
1 0 -
20 — 
4 0 -
7 5 -

2 1 0 -
1 0 -
2 0 -
40 — 
9 0 -
50 — 
7 -

11 60 
5 5 -

260 — 
2 5 -

1 3 6 -
10 — 
2 2 -
42 50 
1 0 -
25 — 

1 0 0 -
9 -

2 5 -
40 — 

100 Raket/ruimtevaart 5 50 
200 Raket/ruimtevaart 11 50 
300 Raket/ruimtevaart 20 — 
500 Raket/ruimtevaart 40 — 

Leve 

Ook abonnementen 

00,— 100 Kr 
50,— 150 Ki 

1000 Raket/ruimtevaart 90 -
2000 Raket/ruimtevaart 300 — 
100 Schelpen 3 0 -
100 Schenen 7 50 
200 Schepen 
300 Schepen 
500 Schepen 

1000 Schepen 
100 Schildenjen 
200 Schildenjen 
300 Schildenjen 
500 Schilderijen 

1000 Schilderijen 
2000 Schilderijen 
3000 Schildenjen 
4000 Schildenjen 

100 Sprookjes 
100 Sport 
200 Sport 
500 Sport 

1000 Sport 
2000 Sport 
3000 Sport 

50 Tennis 
100 Tremen 
200 Tremen 
300 Tremen 
500 Tremen 
700 Tremen 
200 Transport 
500 Transport 

1000 Transport 
2000 Transport 

100 Uniformen 
300 Unifomien 
100 Vlaggen 
500 Vlaggen 
100 Vogels 
200 Vogels 
300 Vogels 
500 Vogels 

1000 Vogels 
100 Vliegtuigen 
200 Vliegtuigen 
500 Vliegtuigen 

1000 Vliegtuigen 
100 Voetbal 
200 Voetbal 
300 Voetbal 
500 Voetbal 
ouu voetDal 

1000 Voetbal 100 Vissen 
200 Vissen 
500 Vissen 

1000 Vissen 
100 Vlinders 
200 Vlinders 
SnO Vlinripr« 

1160 
1 9 -
45 — 

1 0 0 -
550 

1 4 -
2 1 -
27 50 
6 5 -

1 6 5 -
3 5 0 -

1 1 0 0 -
20,— 
7 — 

14 — 
27 60 
66 — 

165 — 
350 — 
3 0 -
760 

1 8 -
35 — 
5 0 -

2 5 0 -
1 4 -
29 — 
75 — 

350 — 
7 -

3 0 -
7 -

45,— 
7 — 

11,— 
2 0 -
4 5 -

I X — 
7 — 

1 2 -
50 — 

2 5 0 -
7 -

14 — 
35 — 

1 2 5 -
280 — 
5 0 0 -7 -
1 4 -
55 — 

1 0 0 -
7 — 

14 — 
55 — 

700 Vlinders 210 — 
100 Wapenschilden 7 — 
145 Walt Disney 22 — 
185 Walt Disney 3 5 -
290 Walt Disney 4 4 -
400 Walt Disney 8 5 -
500 Walt Disney 200 — 
200 Luchtpost 9 50 
suu Luchtpost 

1000 Luchtpost 
500 Wereld 

1000 Wereld 
2000 Wereld 
6000 Wereld 

10000 Wereld 
20000 Wereld 
30000 Wereld 
40000 Wereld 
50000 Wereld 

70000 Wereld 
80000 Wereld 
100000 Wereld 
150000 Wereld 

COMPLETE SERIES 

50 Senes dieren 
100 Senes dieren 
185 Senes dieren 
50 Vliegtuigen 
25 Ballonnen 
50 Boten 
50 Kat/hond 
50 Ruimtevaart 
50 Vogels 
30 Vissen 
50 Sport 

100 Snort 

4U — 
1 1 0 -

6 50 
11 — 
3 5 -

1 3 5 -
3 0 0 -
9 5 0 -

2 0 0 0 -
3 0 0 0 -
3 7 5 0 -
6 5 0 0 -
8 6 0 0 -

12000 -
25000 -
66000 -

7 0 -
1 4 0 -
2 0 0 -
1 0 0 -
70 — 
7 0 -

1 0 0 -
7 0 -

100 — 
60 — 
70 — 

140 — 
50 Schildenjen 70 — 
50 Tremen 100 — 
50 Auto s/voituren 100 — 

ring tegen rembours ƒ 1 4 -

van de gehele wereld lanc 
gratis bij a 

AKTL 
oatiën 35,— 
oatiën 60,— 

60 Series Hongarije 126 — 
50 Equator Guinee 70 — 
60 Korea 7 0 -
50 Blokken Rusland 7 0 -

100 Blokhen Rusland 1 5 0 -
68 Senes Albanië met 16 

blokken l ? f i — 
1000 Afnka 
2000 Atnka 
3000 Afnka 
4000 Afnka 
1000 Amenka N/Z 
2000 Amenka N/Z 
3000 Amenka N/Z 
4000 Amenka N/Z 
1000 Arabische staten 
2000 Arabische staten 
3000 Arabische staten 
1000 Azie 
2000 Azie 
3000 Ane 
2000 Bnts Azie 
3000 Bnts Azie 
6000 Europa 

10000 Europa 
1000 Scandinavië 
2000 Scandinavië 
3000 Scandinavië 
4000 Scandinavië 

9 0 -
1 5 0 -
4 0 0 -
7 6 0 -
5 0 -

120 — 
2 0 0 -
7 0 0 -
4 5 -

3 0 0 -
5 0 0 -
5 0 -

1 0 0 -
250 — 
2 0 0 -
4 5 0 -
2 0 0 -
4 9 0 -
6 5 -

3 0 0 -
7 5 0 -

2 0 0 0 -

GROOT BRITTANNIE EN EMPIRE 

Gr Bnt erl eilanden 
100 Face different 4 — 
200 Face different 6 50 
300 Face different 1 7 -
400 Face different 40 — 
500 Face different 
600 Face different 
700 Face different 

1000 Face different 
1200 Nottacedifl 
1600 Not face diff 
2000 Not face diff 
3000 Not face diff 
4000 Not face diff 

Gr Bnt Regionalen 
60 N I 
60 Scot 
75 Scot 
50 Wales 100 Regionalen 

200 Regionalen 
25 Alderney 
50 Guernsey 

100 Guemsey 
200 Guemsey 
260 Guemsey 
300 Guernsey 
360 Guernsey 
400 Guemsey 
450 Guemsey 
5O0 Guernsey 
50 Man 

100 Man 
150 Man 
200 Man 
250 Man 
300 Man 
360 Man 
400 Man 
450 Man 

50 Jersey 
100 Jersey 
150 Jersey 
200 Jersey 
250 Jersey 
300 Jersey 
350 Jersey 
400 Jetsey 
450 Jersey 

6 2 -
90 — 

1 0 5 -
3 5 0 -
500 — 
6 6 0 -

1 2 0 0 -
4 5 0 0 -

13000 — 

20 — 
1 0 -
20 — 
15 — 
1 0 -
6 0 -
1 0 -
1250 
3 0 -

100 — 
1 3 0 -
225 — 
350 — 
450 — 
600 — 
7 5 0 -
20 — 
5 0 -

1 0 0 -
175 — 
2 5 0 -
390 — 
5 0 0 -
600 — 
7 5 0 -
12 60 
27 50 
60 — 
9 6 -

1 3 0 -
230 — 
250 — 
480 — 
630 — 

500 Jersey 780 — 
100 Bnt eilanden 30 — 
150 Bnt eilanden 40 60 
200 Bnt eilanden 7 5 -
250 Bnt eilanden 120 — 
300 Bnt eilanden 160 — 
400 Bnt eilanden 180 — 
500 Bnt eilanden 270 — 
600 Bnt eilanden 360 — 
800 Bnt eilanden 6 5 0 -
900 Bnt eilanden 850 — 

1000 Bnt eilanden 1100 — 
100 Kanaal eilanden 3 7 -
200 Kanaal eilanden 60 -
250 Kanaal eilanden 1 2 0 -
300 Kanaal eilanden 150 — 
400 Kanaal eilanden 260 — 
500 Kanaal eilanden 350 — 
600 Kanaal eilanden 5 6 0 -

BIJ AANKOOP BOVEN C 
- of vooruitbetaling ƒ 3 50 

Bestelling op giro 
en en motief leveren wij t 
angaan van een of meerde 

Prijswijzigingen 

lEEL: 
75 Serviën 3, 

100 Serviën 7 

750 Kanaal eilanden 7 5 0 -
800 Kanaal eilanden 8 5 0 -
50 Aden en staten 20 — 

100 Aden en staten 66 — 
160 Aden en staten 175 — 
200 Aden en staten 320 — 
25 Altutakl 
60 Altutakl 
75 Altutakl 

100 Altutakl 
160 Altutakl 
200 Altutakl 
75 Anguilla 

100 Anguilla 
150Anguilla 
200 Anguilla 
300 Anguilla 
100 Antigua 
150 Antigua 
200 Antigua 
300 Antigua 
400 Antigua 
500 Anhgua 
600 Antigua 
700 Antigua 

50 Ascension 
100 Ascension 
125 Ascension 
150 Ascension 
200 Australië 
300 Australië 
400 Australië 
500 Australië 
600 Australië 
700 Australië 
800 Australië 

1000 Australië 
1200 Australië 
1300 Australië 
1600 Australië 
2000 Australië 

75 Austr ant terre 
lOOAustr staten 
150 Austr staten 
250 Austr staten 
300 Austr staten 
25 Bahamas 

100 Bahamas 
150 Bahamas 
200 Bahamas 

juu taanama s 
400 Bahama s 
500 Bahamas 
50 Bahrein 

100 Bahrein 
300 Bangladesh 
100 Bangladesh 

no hand st 
150 Bangladesh 

no hand st 
200 Bangladesh 

no hand st 
250 Bangladesh 

no hand st 
300 Bangladesh 

no hand st 
75 Barbados 

100 Barbados 
200 Barbados 
oen DorViif^n,-2ÖU sarDados 
300 Barbados 

20 — 
5 0 -
90 — 

140 — 
2 1 0 -
320 — 
30 — 
80 — 

1 5 0 -
225 — 
400 — 
3 5 -
7 0 -

1 4 0 -
220 — 
3 7 5 -
800 — 

1 0 0 0 -
1 4 0 0 -

6 0 -
2 2 8 -
4 0 0 -
5 0 0 -
10 — 
18 — 
4 0 -
60 — 
9 5 -

2 2 0 -
360 — 
6 0 0 -
8 5 0 -

1 4 0 0 -
1 9 0 0 -
2800 — 

125 — 
75 — 

1 5 0 -
4 5 0 -
7 0 0 -
1 0 -
90 — 

150 — 
2 5 0 -
4 5 0 -
7 0 0 -

1 2 0 0 -
33 — 
8 6 -
3 7 -

10 — 

33 — 

60 — 

86 — 

130 — 
2 5 -
33 — 

1 5 0 -
220 — 
3 5 0 -

4UU Barbados buu — 
500 Barbados 1000 — 
26 Barbuda (only) 20 — 
50 Barbuda (only) 5 6 -

100 Barbuda (only) 1 2 6 -
200 Barbuda (only) 3 0 0 -
250 Barbuda (only) 400 — 
76 Basutoland incl lest 35 — 

100 Basutolandincllest 60 — 
150 Basutoland incl lest 120 — 
200 Basutoland incl lest 200 — 
300 Basutoland incl lest 450 — 
400 Basutoland incl lest 800 — 
600 Basutoland incl lest 1100 — 
600 Basutoland incl lest 1600 — 
inn RAnh/RotRwana 45 — 
160 Bech/Botswana 
200 Bech/Botswana 
250 Bech/Botswana 
300 Bech/Botswana 
400 Bech/Botswana 
600 Bech/Botswana 

60 Bennuda 
100 Bennuda 
160 Bennuda 
200 Bemiuda 
260 Bennuda 
300 Bennuda 
400 Bennuda 
500 Bennuda 

1 0 0 -
1 5 0 -
2 5 0 -
4 6 0 -
8 0 0 -

1350 — 
2 0 -
4 5 -

1 4 0 -
3 0 0 -
5 0 0 -
760 — 

1 0 0 0 -
1400 — 

)E ƒ 100 — 5 % KORTING 
porto/verzendkosten Bove 
(aart is voldoende 
egen concurrerende prijzen 
re abonnementen Vraag ir 
voorbehouden 

5,— lOOIVIont 
0,— 100 Ukra 

2000 Bnts Afnka 1000 — 
2500 Bnts Afnka 1 5 0 0 -
3000 Bnts Afnka 

mol Egypte 2 0 0 0 -
4000 Bnts Afnka 

incl EavDte 3000 — 
600 Bnt empire 

1000 Bnt empire 
2000 Bnt empire 
3000 Bnt empire 
5000 Bnt empire 

10000 Bnt empire 
15000 Bnt empire 
20000 Bnt empire 
25000 Bnt empire 
30000 Bnt empire 

60 B E Queen Victona 
100 BE Queen Victona 
150 BE OueenVictona 
200 B E Queen Victona 
50 B E K Ed Vil 
75 B E K Ed Vil 

100 BE K EdVII 
125 BE QVtotKEVII 
200 B E QV tot K E VII 
300 B E QV tot K E VII 
200 B E QV tot K G V 
300 B E QV tot K G V 
400 BE QVto tKG V 
200 B E K G V 
300 B E K G V 
400 BE KG V 
200 BE KG VI 
300 B E KG VI 
400 B E K G VI 
600 B E K G VI 
600 B E K G VI 

1000 BE KG VI 
1600 BE KG VI 
2000 BE KG VI 
2500 BE KG VI 
3000 B E K G VI 
3600 B E K G VI 
1000 Bnt Em postfns 
2000 Bnt Em postfns 
3000 Bnt Em postfns 
2000 Bnt Europa 
3000 Bnt Europa 
4000 Bnt Europa 

50 Bnt Guiana pre Ind 
100 Bnt Guianapreind 
100 Bnt Guiana/Guyana 
150 Bnt Guiana/Guyana 
200 Bnt Guiana/Guyana 
250 Bnt Guiana/Guyana 
300 Bnt Guiana/Guyana 
100 Bnt Honduras 

mol Belize 
150 Bnt Honduras 

incl Belize 
200 Bnt Honduras 

incl Belize 
1000 Bnt Ind Ocean 
100 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
200 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
300 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
400 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
500 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
600 Brit Pacific 

no NZ/Aus 
700 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
1000 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
1500 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
2000 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
2500 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
3000 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
4000 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
5000 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
100 Brit Solomon 
200 Brit Solomon 
300 Bnt Solomon 
400 Brit Solomon 
460 Bnt Solomon 
500 Bnt Solomon 
100 Bnt West Ind 

300 Bnt West Ind 

1 6 -
3 0 -
9 5 -

1 7 6 -
4 9 5 -

2000 — 
4600 — 
8 0 0 0 -

15000 -
25000 -

1 8 -
6 0 -
95 — 

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

1 0 0 -
2 0 O -
4 0 -
8 0 -

1 5 0 -
5 0 -
80 — 

1 2 5 -
3 3 -
5 5 -
8 0 -

1 0 0 -
1 5 0 -
4 0 0 -
7 5 0 -

1 3 0 0 -
1 9 0 0 -
3 0 0 0 -
4 5 0 0 -
1 5 0 -
3 5 0 -
8 0 0 -

1 0 0 0 -
2 0 0 0 -
6 0 0 0 -

3 0 -
8 5 -
3 0 -
6 0 -

1 2 0 -
2 0 0 -
3 0 0 -

4 0 -

7 0 -

1 2 0 -
1 7 0 0 -

3 0 -

7 6 -

1 2 6 -

1 7 0 -

2 3 0 -

3 2 5 -

4 7 5 -

8 0 0 -

1 4 0 0 -

2 1 0 0 -

3 7 5 0 -

5 0 0 0 -

7 0 0 0 -

10000-
7 0 -

2 0 0 -
4 2 5 -
7 6 0 -
9 0 0 -

1100 — 
5 -

24 — 
600 Bnt West Ind 47 50 

1000 Bnt West Ind 1 5 0 -

n d e ƒ 1 5 0 — g e e n p o r t o k o 

E e n i n s t e e k b o e k v a n ƒ 6 E 
l i c h t i n g e n 

enegro 100,-
ine 100,-

1500 Bnt West Ind 37 
2000 Bnt West Ind 70 
2600 Bnt West Ind 120 
3000 Bnt West Ind 180 
4000 Bnt West Ind 375 
6000 Bnt West Ind 550 
6000 Bnt West Ind 850 
7000 Bnt West Ind 1100 

lOOBumia 1 
200 Bunna 3 
300 Bunna 9 
400 Bunna 60 
500 Bunna 100 
lOOBmnei 8 
150 Brunei 20 
200 Bronei 30 
260 Branei 90 
300Bronei 115 
100 Canada 
200 Canada 
300 Canada 1 
400 Canada 3 
500 Canada 5 
600 Canada 14 
700 Canada 20 
800 Canada 25 
900 Canada 35 

1000 Canada 50 
1100 Canada 65 
1200 Canada 77 
1300 Canada 89 
1400 Canada 100 
1500 Canada 120 

25 Cape 2 
40 Cape 8 

100 Cayman Isl 7 
150 Cayman Isl 15 
200 Cayman Isl 25 
250 Cayman Isl 35 
300 Cayman Isl 55 
350 Cayman Isl 80 
lOOCeylon/SnLanka 
200 Ceylon/SnLanka 1 
300 Ceylon/SnLanka 6 
400 Ceylon/SnUnka 17 
600 Ceylon/SnUnka 22 
600 Ceylon/SnUnka 50 
700 Ceylon/SnLanka 60 
800 Ceylon/SnLanka 180 
25 Cnstmas Isl 2 
50 Cnstmas Isl 6 

100 Cnstmas Isl 19 
150 Cnstmas Isl 30 
200 Cnstmas Isl 60 
260 Cnstmas Isl 90 
100 Cook inclaitu 

en Penrhein ï 
200 Cook inclaitu 

en Penrhein 19 
300 Cook inclaitu 

en Penrhein 32 
500 Cook inclaitu 

en Penrhein 6C 
600 Cook inclaitu 

en Penmein 80 
700 Cook inclaitu 

en Penrtiein 110 
800 Cook inclaitu 

en Penrhein 150 
1000 Cook indaitu 

en Penrhein 220 
1250 Cookindanu 

en Penrhein 400 
1500 Cook inclaitu 

en Penrhein 100C 
100 Cypms 2 
150 Cyprus 6 
200Cypras 10 
260 Cyprus 16 
300 Cyprus 22 
400 Cypms 55 
600 Cypms 75 
600 Cypms 100 
700 Cypms 130 
750 Cypms 170 

50 Cypms pre indep 2 
76 Cypms pre indep i 

100 Dominica 2 
160 Dominica f 
200 Dominica 1( 
300 Dominica 19 
400 Dominica 30 

50 Dubai/U A E 2 
lOODubai/UAE 8 
150Dubai/UAE 12 
200 Dubai/U A E 22 
260 Duba^U A E 37 
300Dubai/UAE 65 
350 Dubai/U A E 85 
400Dubai/UAE 110 
300 East Atnca incl Tanz 5 

Sten 

)0 of de eerste ƒ 5 — 

POSTZEGELHANDEL J. A. I. M. DE GRAAFF 
Roemer Visscherstraat 114, 3132 EV Vlaardingen - Telefoon (010)4340085 - Giro 1465772 
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verenigings
nieuws 

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

luitingsdata voor het verenigings
euws (in enkelvoud) en mutaties (in 
veevoud): juli/augustusnummer (al
en mutaties): 30 juni; september
jmmer: 2 augustus; oktobernum
er: 1 september: novembernummer: 
september en decembernummer: 
oktober. Nakomende mutaties en 

utatiestaat (in drievoud) Wen dagen 
vermelde data. 

Het overnemen van gegevens uit deze 
rubriek is uitsluitend toegestaan na 
schriftelijke toestemming van de re
dactie van 'Philatelie' 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
|\N POSTZEGELVERZAMELAARS 
er A G van Soest, Chamavenin 9, 
112 HE Apeldoorn, tel 055556061 
a 18 00 uur) Penningm CN Oppe
tr, Brugstraat 25, 2471 AS Zwam
rdam,tel 0172615184, girorek 

805 Ledenadm C W van 't Land, 
n Luykenin 6,7412 IMP Deventer, tel 
70017275 Dir Rondzending JC 
Jong, Berkenoord 16, 8172 AV 
assen, tel 0578872293 
cretariaten van afdelingen 
kmaar: C Th Klaver, postbus 321, 
00 AH Alkmaar Bijeenkomsten Ie 
jdagavond. Aula Petrus Canisius 
Hege, Fabritiussfraat 1, Alkmaar 
■peio: J H de Vries, Waltastate 11, 

XL Almelo Bijeenkomsten 2e 
landag, verzorgingstehuis 'Friso' 
ote zaal), Almelo 
ihen a/d Rijn: J C de Bruyn, Ber
ipad 19,2461 DM Ter Aar 
ena. H A van der Burg, Brg Baxlaan 
4281 KPAndel 

isterdam: M M Kleij, H Cleyndert
g 571,1025 DX Amsterdam 
eldoorn: H Breimer, Valkenberglaan 
7313 BL Apeldoorn 2e dinsdag, 
Vlaswiek', Arnhemseweg 354, 

eldoorn 
ihem: J E Huiskes, Winschoter
aat 41 6835 AS Arnhem 2ewoens
j per 2 maanden in Basisschool 'St 
nes', Coehoornstr 60, Arnhem 
degraven:J H Verhagen, Ekster 11, 
'1 MT Bodegraven Bijeenkomsten 
maandag. Parochiehuis, Oude Bo
iraafseweg vanaf 19 00 uur 
ne:H J Veltkamp, Goudenregen
iatlO, 7621 WD Borne 
ikoop: J H Lensink, Mendelweg 32, 
1 TP Boskoop Bijeenkomsten Ie 

andag in 'de Stek', Snijdelwijk, Bos

(enter: A Dedden, Postbus 22, 
10 AA Diepenveen Wijkgebouw 
vormde Gemeente, van Vlotenlaan, 
'enter 3e dinsdagavond 
ergen/Neede: B H Klanderman, 
trixstraatlS, 7161 DJ Neede 
: mw ML RemptRaebel, Burg 
ikenlaan4 8162HREpe Bijeen
isten iedere maand Rode Kruisge
w Lohuizerweg 181 
li & Eemland: H J M Caarls, Bui
i 76,1261 SVBIaricum Ie vrijdag, 
rthuis 'Malbak', Wetering 120, Bla
mBijvanck 
i r :AJ Deisz, Spoorstr 281,7471 
Goor Bijeenkomsten 3e maandag, 
Herv Kerk, Goor 

riem: F van Schaik, Haydniaan 45 
7 GA Alkmaar 

K.N.Z./Hengelo (0): B H Schel, Stein
wegstraat 33, 7491 KJ Delden 
Hillegom: FEM Wittenberg, Fred 
Hendrikin 50, 2181 TH Hillegom 
Holten: mw E H C SchipperRis, 
Looikolkstraat 4,7451 EP Holten 2e 
maandag, Dorpshuis, 20 00 uur 
Leerdam: H Steygerwalt, Van St Alde
gondestraat 3,4142 CA Leerdam 2e 
dinsdag, cultureel centrum 'Het Dak', 
Tiendweg 9, Leerdam, aanvang 19 30 
uur, jeugd 19 00 uur 
Lelystad: S Bakker, Klaverweid 41, 
1602LREnkhuizen 
Lochem/Borculo: G Wissenburg, Deu
genweerd 18, 7271 XT Borculo Bijeen
komsten Ie donderdag, afwisselend in 
Borculo, Lochern of Ruurio 
Monster: mw D P KloostermanLu
cas. Van Tijn 8, 2681 JT Monster 
Nunspeet: P J van Boven, postbus 
363, 8070 AJ Nunspeet 
Nijmegen: Mr J W A M Janssen, 
Groesbeekseweg 191, 6523 NS Nijme
gen 
Steenwijk: G A Talen, Pr Bernhard
straat 74, 8331 EK Steenwijk 
Twente: E J Timmerman, Bode Erfweg 
2,7582 RH Losser 
Utrecht: G M E Mélotte Ten Velde
straat 71, 3454 EJ De Meern 
Vlaardingen: D Riemers, Marconi
straat 53A, 3112 EK Schiedam Bijeen
komsten 2e dinsdag, de Lijndraaier, 
Baanstraat 4, Vlaardingen 
Voorschoten: C Verlooij, J W Friso
laan 15, 2252 HC Voorschoten, bijeen
komsten 4e maandag, 'de Werf', 
Schoolstr 4 
West Friesland: J L M Le Blansch, 
Kaarder 25,1625 TJ Hoorn 

2. POSTZEGELVERENIGING 'BREDA' 
Secr P M van Spellen Madame Cu
rieplein 78,4834 SX Breda, tel 076
650278 Ledenbijeenkomst op dinsdag 
24 mei m het Gemeenschapshuis 'De 
Vlieren', Dr Struyckenstraat 165, Bre
da, aanvang 19 45 uur, zaal open 1915 
uur Jeugdbijeenkomst op zondag 5 
juni m het gemeenschapshuis 'De 
Zandberg', Zandberglaan 54 bis, Breda 
van 10 0012 30 uur, met ABCcursus 
Postzegelsoos op woensdag 8 juni m 
het Gemeenschapshuis 'Doornbos', 
Abdijstraat 26, Breda van 14 0016 30 
uur Geen bijeenkomsten in juni en juli, 
geen soosmiddagen in juli en augustus 

3. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'HOLLANDIA' 
AMSTERDAM 
Secr JJ Groen, Meerstraat 38 1411 
BH Naarden, tel 0215941211 Bijeen
komst op 3 juni, 20 15 uur in het wijk
gebouw 'Mona', Speerstraat 7, Am
sterdam 

4. UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING 
Secr J N de Wolf, Secr Versteeglaan 
40, 3451 XK Vleuten, tel 034073226 
(na 19 00 uur) Ledenadm J van der 
Meulen, Elbedreef125, 3562BN 
Utrecht, tel 030613733 Bijeenkomst 
op 31 mei m de Prinsenhof, Eykman
laan 431, Tuindorpoost, Utrecht, aan
vang 20 00 uur, zaal open 19 00 uur, 
o a dialezing, veiling en verloting 

5. HAAGSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING 
Secr Dr J Groenendaal, Laan van 
Clingendael 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 in de benedenzaal van 
de Ichthuskerk, Dumkerksestraat 11 
Den Haag 

6. INTERNATIONALE VERENIGING 
'PHILATELICA' 
Secr postadres Morelgaard 19, 3206 
AP Spijkenisse Ledenadministratie 
Dorpsstraat 122, 9658 PE Eexterveen, 
tel 059868682 (maandag 19 00
22 00 uur en donderdag van 13 00
16 00uur)Rondzendverkeer tel 070
3652211 Wijzigingen m de lijst zoals 
opgenomen in hetaprilnummer 
'sGravenhage: A F van Ravesteyn, 
Heliotrooplaan 370, 2555 ML Den 
Haag 
VolkelUden e.o.: W J M Linders, 
Hofstukken 5 28, 5403 BX Uden, tel 
0413269377 Ie en 3e zondag van 
10 0012 30 uur, wijkcentrum "t Tref
centrum'. Cellostraat 2, Uden 

7. ROTTERDAMSCHE 
PHILATELISTENVEREENIGING 
Secr P J van de Kasteele Veldhof 3, 
2651 BW Berkel en Rodenrijs Leden
adm mw N BoeckholtzKooiman, 
Lauwersmeer 82, 3068 PW Rotterdam, 
tel 0104562597 Ledenbijeenkomst 
op 30 mei, vanaf 19 00 uur, De Ro
meijnshof, Stresemannplaats 8, Rot
terdamOmmoord Agenda zie mede
delingenblad Clubbijeenkomsten za
terdag van 13 30 tot 15 30 uur in het 
wijkcentrum Middelland, Ie Middel
landstr 103, Rotterdam en donderdag 
van 19 0022 00 uur in sporthal Aster
lo, 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, 3860ACNijkerk, 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 24 mei en 28 juni m 
'De Brug', Schuilenburgerweg 2, 
Amersfoort, aanvang 20 00 uur, zaal 
open 19 00 uur 

9. AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
'DE PHILATELIST' 
Bijeenkomst op 16 mei, dialezmg 100 
jaar telefoon, aanvang 20 00 uur, mid
dagbijeenkomst op 26 mei, aanvang 
14 00 uur, zaal open 13 00 uur leden
bijeenkomst op 6 juni, 20 00 uur, 
Woestduincentrum, Woestdumstr 16
24, Amsterdam Informatie Churchill
laan 163 ", 1078 DW Amsterdam, tel 
0206795077 

10. POSTZEGELVERENIGING S.P.A. 
AMSTERDAM 
Secr/penningm J C van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Halfweg, tel 
029074024 Bijeenkomst op 7 juni m 
de 'Ontmoetingsruimte', Dr Schaep
manstr 16, Halfweg, aanvang 20 00 
uur 

15. FILATELISTENVERENIGING 
AMSTERDAMNOORD 
Secr J C van Veelen Adelaarsweg 

64a, 1021 BT Amsterdam, tel. 020
6361303 Bijeenkomsten op 3 juni, 26 
aug , 16 sept 7 en 28 okt 18 nov en 9 
dec m de Regenboogkerk, Kometen
singel 58, Amsterdam, tel 020
6315306 

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 Maandelijkse bijeenkom
sten van de afdelingen Apeldoorn, 
Arnhem, Barneveld, Beunmgen/Ewijk, 
Brummen/Eerbeek, Dieren, Dinxperio, 
Doesburg, Doetinchem, Druten, Dui
ven/Westervoort, Ede, Eist, Hengelo 
(G) Lichtenvoorde, Lobith, Noordoost
Veluwe, Nijmegen, Oosterbeek, Ren
kum/Heelsum, Rheden/De Steeg, Rhe
nen, Varsseveld Veenendaal, Velp/Ro
zendaal, Wageningen, Wmterswijk/Aal
ten, Wijchen, Zetten, Zevenaar en Zut
phen 

17. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'ASSEN' 
Secr H Gerrits, Speenkruidstraat 9, 
9404 HA Assen, tel 0592013698 
Penningm AB Hadderingh, 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 in de 'Open Hof', Sleutel
bloemstraat, Assen, zaal open om 
19 30 uur 

18. PHILATELISTEN VERENIGING 
'BAARN' 
Secr G W Leive, Prof F Andreaelaan 
93, 3741 EK Baarn, tel 0215415645 
Bijeenkomst op maandag 16 mei 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 
Secr mw H J Wajonvd Weij, Den
nelaan 30,4631 BH Hoogerheide Le
denadm mw J E M BeijerVermeu
len, Schoolstraat 17,4611 MD Bergen 
op Zoom Rondzending J Koopman, 
Past Jutenlaan 64, Bergen op Zoom 
Bijeenkomst iedere tweede dinsdag 
van de maand in de zaal van Party
House "t Fort', Antwerpsestraatweg 
21, Bergen op Zoom, junioren 18 30 
uur, senioren 19 30 uur 

20. KENNEMER POSTZEGELCLUB 
BEVERWIJK 
Secr Th Erkamps, Beneluxlaan 334, 
1966 WX Heemskerk, tel 02510
37108 Bijeenkomsten op 30 mei, 13 
en 27 juni in de Nieuwe Slof, Kerk
straat 146, Beverwijk, jeugd 18 30
19 30 uur volwassenen 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) in het Jo
sephgebouw. Singel 24 Bussum, aan
vang 20 00 uur zaal open 19 00 uur 
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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 Delftlaani 19, 2613 BL Delft, 
tel 015-126904 Byeenkomsten iedere 
eerste donderdag van de maand m het 
kerkgebouw 'Immanuel', Schoenma
kerstraat 1, Delft, aanvang 20 00 uur, 
zaal open 19 00 uur, (septt/m|uni) 

24. PHILATELISTEN VERENIGING 
'DE FIVEL', DELFZIJL 
Secr TG Medema, Sont27,9933TA 
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 SD Akkerman, Nolensweg 104, 
3317 LG Dordrecht, tel 078-170884 
Rondzendverkeer J Meijers, Oranjelaan 
81,3311 DJ Dordrecht, tel 078-137762 
Bijeenkomsten iedere tweede woensdag 
van de maand in gebouw C J M V, 
Burg de Raadtsingel, Dordrecht, aan
vang 20 30 uur, zaal open 19 30 uur 

26. DORDTSE PHILATELISTEN-
VERENIGING 'DE POSTJAGER' 
Secr JJ Ouwerkerk, Rozenhof 19, 
3311JT Dordrecht Rondzending mw 
IM Strittmatter, R Kiplingerf 113, 3315 
AD Dordrecht Bijeenkomsten op 20 mei 
en 10 juni m de Stephanuskerk, 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 Eind
hoven, tel 040-122358 Bijeenkomsten 
iedere eerste woensdag van de maand 
m het Henr Roelantscentrum, Kelder
mansstraat 43a, Eindhoven, aanvang 
20 15 uur, zaal open vanaf 19 15 uur 
en iedere 3e dinsdag ruilmiddag 

28. PHILIPS' PHILATELISTEN 
VERENIGING EINDHOVEN 
Secr C M G A v d Bosch, Ullerber-
glaan 22, 5628 EH Eindhoven, tel 040-
425750 Ledenadm M H Schenke
laars, de Koppele 78, 5632 LB Eindho
ven tel 040-416358 Rondzenddienst 
AWAFindhammer,tel 040-435013 
Bijeenkomst op 6 juni, 20 00 uur m het 
Henriette Roelantscentrum, Kelder
mansstraat 43a, Eindhoven 

29. ENSCHEDESE PHILATELISTEN 
VERENIGING 
Secr W F H 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 CH Geleen, tel 046-746618 Le
denadm en penningm W J M van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN Sit-
tard tel 046-518576 Bijeenkomsten 
op 5 juni en 3 juli in de'Heremiet', 
Kluis 50 in Geleen, aanvang 10 00 uur, 
zaal open 9 30 uur 

31. POSTZEGELVERENIGING 
'GORINCHEM & OMSTREKEN' 
Secr J A van den Anker Voerman

straat 328, 4204 RP Gormchem, tel 
01830-33163 Bijeenkomsten elke eer
ste maandag van de maand m de grote 
benedenzaal van de Exoduskerk, Mol-
lenburgseweg, Gormchem, aanvang 
20 00 uur, zaal open 19 30 uur 

32. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'GOUDA' 
Secr A P D M van Zanten, Wikkeveld 
26, 2742 GN Waddmxveen, tel 01828-
17854 Ledenbijeenkomst op 30 mei in 
het Brandpunt, 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 m 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 KXNorg,tel 05928-
13564 Ledenvergadering elke vierde 
maandag van de maand (m u v juni, 
juli en augustus) in het C J M V -ge
bouw, Spilsluizen 9, Groningen Cen
trum vereniging Emmastraat 5,9722 
EWGroningen, tel 050-259610, bg g 
05928-13564 Open woensdag van 
13 00-16 00 uuren zaterdag van 
10 00-16 00 uur 

36. HAARLEMSE FILATELISTISCHE 
VERENIGING 'OP HOOP VAN ZEGELS' 
Secr vacant Ledenadm LA Koele-
mij. Postbus 6236, 2001 HE Haarlem 
Ledenbijeenkomst op 7 juni m 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 Wolsmg-Grens, p/a 
postbus 237,6400 AE Heerlen tel 
045-717790 Ledenadm J H C Vlug
gen, Marshallstr 20, 6441 JX Bruns-
sum, tel 045-270521 Bijeenkomst op 
7 juni in het Casino Treebeek, Tree-
beekplem 133, Brunssum, aanvang 
20 15 uur, zaal open 19 00 uur 

38. FILATELISTENVERENIGING 
'DEN HELDER' 
Secr LCh Werst, Linieweg 13,1783 
BA Den Helder tel 02230-12544 Le
denadm AJ Lastdrager, W Barendsz-
straat 159,1782 WZ Den Helder, tel 
02230-13433 Rondzending J J B Les-
terhuis,tel 02230-16216 Bijeenkom
sten (sept t/m juni) elke Ie vrijdag (se
nioren) van 14 00-16 30 uur en elke 3e 
dinsdag van de maand van 19 30-21 30 
uur m 't Middenschip, Bernhardplem 
76, Den Helder jeugd vanaf 18 30 uur 

39. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'HELMOND' 
Secr J Meggers, Van 't Hoffstraat 4 
5707 ES Helmond, tel 04920-53721 
Ledenbijeenkomsten op 17 mei en 21 
juni in 'De Kamenij', Jeroen Bosch-
straat 19, Helmond, aanvang 20 15 
uur, zaal open 19 30 uur 

40. 's-HERTOGENBOSSCHE 
FILATELISTEN VERENIGING 
Secr PG Rens, St Barbaraplein 11, 
5341 LKOss,tel 04120-50073 Bij
eenkomsten iedere vierde donderdag 
van de maand m zaal 2 van wijkcen
trum 'De Helftheuvel' Helftheuvelpas-
sage115 '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', Wlmckelersstraat 
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 24 mei en 
28 juni m het restaurant van het zwem
bad 'De Zijl', Paramaribostraat 66, Lei
den, 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 16 mei 
en 6 juni in Trefcentrum 'Oostermaas', 
Edisonstraat 4, Maastricht, aanvang 
19 15 uur Jeugdbijeenkomst op 5 
juni, 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 m 
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', Vlaardingen en elke 2e 
zaterdag van de maand m het recreatie
gebouw 'De Oude Wal' te Hoogvliet 

47. POSTZEGELVERENIGING 
'ROOSENDAAL' 
Secr J A Wijnen, Past van Akenstr 
9, 4703 BA Roosendaal Bijeenkom
sten op 7 juni en 5 juli m cafe "t Tref
punt' 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 Gvd Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, tel 01150-94001 
Rondzendleider P Verberkmoes, tel 
01150-95694 Ruilavond elke 2e maan
dag van de maand in de bovenzaal van 
het Zuidlandtheater, Zuidlandstraat 
111, Terneuzen aanvang 19 30 uur 

52. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'TILBURG' 
Secr W FM Tukker, postbus 10020, 

5000 JA Tilburg, tel 013-356360 
Rondzenddienst J Kolen tel 013-
681589 Bijeenkomsten iedere eerste 
woensdag van de maand in cafe-rest" 
Wit Paardje', Lijnsheike 8, Tilburg-
Noord, aanvang 20 30 uur zaal open 
19 30 uur Elke vierde dinsdag van de 
maand cursus filatelie in "t Jeugd
honk', Le Bourgetstr 27, Tilburg, aan
vang 20 00 uur 

54. POSTZEGELCLUB WASSENAAR 
Secr L L Kammmga, Spinozalaan 1 [ 
I, 2273 XA Voorburg, tel 070-3871987 
Bijeenkomsten iedere tweede donder
dag van de maand (sept t/m juni) m 
'De Warenar', Kerkstraat 75 Wasse
naar, aanvang 20 00 uur 

55. POSTZEGELVERENIGING 
IJMUIDEN 
Secr G C Bakker-Bakker, Nobelstraa 
7,1972RSIJmuiden tel 02550-
22310 Dir rondzending JE Swets-
Bremmers Kon Emmastraat 1,1975 
BL IJmuiden, tel 02550-16574 Bij
eenkomsten op de eerste en derde 
maandag van de maand m 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, 5256 NI\I Heusden, 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 B G Doornekamp, 
Kwekersweg 92, 2171 DZ Sassenhein 
tel 02522-16740 Verenigingsavond 
elke derde maandag van de maand m 
het restaurant van de sporthal 'Was-
beek', van Alkemadelaan 12, Sassen-
heim, jeugd 19 00 uur, volwassenen 
20 00 uur 

59. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DE LANGSTRAAT' 
Secr J van Best, Mgr Volkerstraat 
40,5171 JN Kaatsheuvel Bijeenkom
sten iedere tweede donderdag van de 
maand m de Heibloem, St Antoni-
usstr, Waalwijk 

60. POSTZEGELVERENIGING 
'DE PHILATELIST' VLIJMEN 
Secr A W van Falier, Badweg 28 
5253 AV Nieuwkuijk, tel 04108-1301 
Bijeenkomsten iedere eerste donder
dag van de maand m cafe-rest De H; 
monie, Haarsteeg 

64. POSTZEGELVERENIGING 
'DRACHTEN' 
Secr J Brouwer, Postbus 497 920( 
AL Drachten, tel 05120-14695 Lede 
nadm mw H Kappers Schuilenbur 
57, 8926 KP Leeuwarden Bijeenkom 
sten iedere eerste dinsdag van de 
maand m het gebouw 'De Opdracht', 
Stationsweg 150 b Drachten aanvat 
20 00 uur, zaal open 19 30 uur 

65. POSTZEGELVERENIGING 
COEVORDEN EN OMSTREKEN 
Secr G Korenhof, Anemoonstr 20, 
7741 SB Coevorden Rondzending 
mw Y Kool, Van Kuykstraat 20, 77^ 
VV Coevorden, tel 05240-14325 Bi 
eenkomsten elke 2e maandag van d( 
maand m de 'Poort, Bentheimerstra; 
30 Coevorden, aanvang 20 00 uur 

67 VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'ZWIJNDRECHT 
EN OMSTREKEN' 
Secr TG Baan, Reeweg-Oost 100, 
3312 CT Dordrecht, tel 078-147931 
Rondzending A Klootwijk, Staring
straat 1, 3333 XL ZwijndrechL tel O 
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22198 Bijeenkomst op 17 mei in de 
Dpenhofkerk', Walraven van Hallstr 1, 
wijndrecht, aanvang 20 00 uur, zaal 
pen 19 30 uur 

8. POSTZEGELVERENIGING 
A/AUBACH', UBACH OVER WORMS 
eer E P Valent Europaweg Zuid 
95, 6374 KK Landgraaf, tel 045-
14376 Bijeenkomsten iedere leen 
e zaterdag van de maand van 15 00 
)t 18 00 uur in het ver lokaal "t 
traotje', Eygelshovenerweg 4 

9. FILATELISTENVERENIGING 
EENDAM EN OMSTREKEN 
edenadm J Lageman, Postbus 345, 
641 LB Veendam, tel 05987-15534 
ijeenkomsten 2e donderdag van de 
laand (sept t/m mei) m Centrum 
)ukdalf'. De Reede 1, Veendam, aan-
ing 20 00 uur, zaal open 19 00 uur 

D. POSTZEGELVERENIGING RAALTE 
eer E Bakker, Postbus 239, 8100 
E Raalte Bijeenkomsten elke tweede 
laandag van de maand m gebouw 
lelpende Handen', Westdorpin, Raal-
, aanvang 19 00 uur Jeugd derde za-
rdag, Pauluskerk, Westdorpin, aan-
ing 11 uur 

I. POSTZEGELVERENIGING 
IRIELANDENPUNT' VAALS 
3cr H J Brouns, Karolingenstraat9, 
569 BVSimpelveld Bijeenkomst op 
3 mei m de bovenzaal van café "t Ver-
nshoes'. Koperstraat 21, Vaals, zaal 
)en19 30uur 

!. POSTZEGELVERENIGING 
REDESTEIN' 
!cr PR Steyn, Oude Haagweg 138, 
)52 GS Den Haag Bijeenkomsten op 
I eerste donderdag van de maand in de 
ntine van het AZIVO-gebouw, Haag-
jg 128, Den Haag, aanvang 20 00 uur 

I. POSTZEGELVERENIGING 
>-GRAVENHAGE EN OMSTREKEN' 
)cr J Alsemgeest, Zwedenburg 254, 
i91 BM Den Haag tel 070-3473547 
jndzendverkeer J A van den Akker, 
illemDreespark 172, 2531 SL Den 
lag, tel 070-3888011 Bijeenkom-
;n elke derde donderdag van de 
ïand m de grote zaal van de Bethle-
mkerk, zaal open 19 30 uur 

. POSTZEGELVERENIGING 
1IMÄRKET' VEENENDAAL 
OMSTREKEN 

cr H Altena, Oudeveen 116,3905 
\l Veenendaal, tel 08385-26991 
indzendmg M A Heijmk, Coniferen-
n17, 3904 RK Veenendaal, tel 
385-24595 Bijeenkomsten op de 
'ste dinsdag van de maand m de 
itine van de Talmaschool, Boom-
isgoed 14, Veenendaal, aanvang 
00 uur 

. FILATELISTEN VERENIGING 
E POSTHOORN' VIANEN 
cr AG Houtzager, Franciscushof 
5, 4133BCVianen,tel 03473-
577 Bijeenkomsten op 26 mei en 30 
1 m 'De Stadshof', Hazelaarplein 4, 
nen, aanvang 20 15 uur, jeugd om 
00 uur 

PHILATELISTENVERENIGING 
)OGEZAND-SAPPEMEER' 
r̂ J H Bos, postbus 420, 9600 AK 

ogezand,tel 05980-98044 Rond-
iddienst H J Grasdijk, Schubertlaan 
3603 AX Hoogezand, tel 05980-
)34 Bijeenkomsten elke eerste 
ensdag van de maand (sept t/m 
i) in 'De Tibbe', K de Haanstraat 73, 
)pemeer, aanvang 20 00 uur, zaal 
m 19 00 uur 

POSTZEGELVERENIGING 
'PINGEDAM' 
;r vacant Jeugdafd E 8 Stuut, 

Oranjeweg 12, 9901 CK Appingedam, 
tel 05960-23324 Bijeenkomsten iede
re eerste vrijdag van de maand, aan
vang 2000 uur, jeugd iedere tweede 
zaterdag van de maand m het 
S W A gebouw. Stationsweg 1, Appin
gedam, aanvang 14 00 uur 

80. POSTZEGELVERENIGING 
'ROERMOND' 
Secr H J P Custers, Van Loonstraat 
38, 6081 BP Haelen, tel 04759-1608 
Bijeenkomsten iedere tweede dinsdag 
van de maand in het ver gebouw. Min
derbroedersingel 15, Roermond 

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 GJA van Ek, A 
deRuyterstr 108 7122 ML Aalten Bij
eenkomst op maandag 6 juni m Mu
seum Freriks, Groenloseweg 86, aan
vang 20 00 uur Jeugdafdeling Ie en 
3e maandag van de maand van 18 00-
19 30 uurin 'De Berkhof', Waliensestr 
33, Winterswijk 

85. POSTZEGELVERENIGING 
HEEMSKERK 
Secr H W van Zon, Frankrijklaan 59, 
1966 VC Heemskerk, tel 02510-
33894 Bijeenkomsten op 16 mei, 6 en 
20 juni m 'De Jansheeren', Kerkweg, 
Heemskerk, aanvang 20 00 uur, jeugd 
1900 uur 

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

87. FILATELISTEN VERENIGING 
'SITTARD EN OMSTREKEN' 
Secr J J Hage, Leyenbroekerweg 68, 
6132 CG Sittard, tel 046-
515407/512830 Rondzenddienst JN 
Schmeitz, Jubileumstraat 32,6131 JN 
Sittard, tel 046-519277, giro 1346020 
Bijeenkomst op dinsdag 24 mei, 19 00 
uur, EKP Sittard, lezing organisatie PTT 

88. POSTZEGELCLUB HOOGEVEEN 
Secr/rondzending HJ Ruiter, Satellie-
tenlaan 18,7904 LP Hoogeveen, tel 
05280-63259 Penningm J Zijlstra, 
vd SluisweglS, 7914RANoordsche-
schut,tel 05284-2364 Bijeenkomst op 
30 mei in de Torenzaal van de Goede 
Herderkerk, Lomanlaan, Hoogeveen, 
aanvang 20 00 uur, zaal open 19 00 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 m de 
Johanneskerk, Dr H Colijnlaan 5, Rijs
wijk, aanvang 20 15 uur, zaal open 
19 15 uur 

9Ü.'P.V.L.' LOSSER 
Secr JH 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 00 
uur 

94. POSTZEGELVERENIGING 
'TELSTAR', PUHEN GLD. 
Secr H D Buitenwerf, Wittenburg 
163, 3862 EElMijkerk, tel 03494-
52484 Verenigingsavond elke derde 
donderdag van de maand (sept t/m 
juni) m het gebouw "t Voorhuys', 
Voorthuizerstraat 14 Putten, aanvang 
20 30 uur, zaal open 19 00 uur 

95. POSTZEGELVERENIGING 
'CASTRICUM' 
Secr W H Janszen, Lmdenlaan 76, 
1901 SL Castricum, tel 02518-51947 
Rondzending A K Eikelboom, H Casi-
mirstr 48,1901 TP Castricum, tel 
02518-53309 Geen bijeenkomsten in 
juni, juli en augustus 

98. POSTZEGELVERENIGING 
'PHILETICA', SLIEDRECHT 
Secr J van Schaik, Adama van Schel-
temastraat 28, 3362 TB Sliedrecht, tel 
01840-12338 Bijeenkomsten iedere 
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) in hotel 'De Zon', Bentheimerstr 
1, Oldenzaal, aanvang 20 00 uur 

100. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'MAASSLUIS' 
Secretariaat 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 Rondzending 
K Meinecke, Soesterbergsestraat 135, 
3768 MB Soest, tel 02155-18166 Bij
eenkomsten iedere tweede woensdag 
van de maand (sept t/m juni) in 'De 
Vijverhof', Klannet 39, Soest, aanvang 
20 00 uur, zaal open 19 00 uur Jeugd
club Jong Eemland bijeenkomsten ie
dere derde woensdag van de maand 
van 19 00-20 30 uur in de Vijverhof 
Inl W M Bakker, Korte Hartweg 11, 
3762 SH Soest, tel 02155-13183 

104. FILATELISTENVERENIGING 
'FILVERO' REUVER EN OMSTREKEN 
Secr en ledenadm H M P Cuijpers, 
Parklaan la, 5953 BP Reuver, tel 
04704-2152 Vergadering op 10 juni 
aanvang 20 00 uur, jeugdbijeenkomst 
op 11 juni in 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 19 
mei en 16 juni van 19 15-22 00 uur m 
scholengemeenschap 'Het Noorder-
veer', Kerkstraat 104, Wormerveer 

109. PHILATELISTENVERENIGING 
HEERHUGOWAARD EN OMSTREKEN 
Secr L vanDijk, Lek54,1703KJ 
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 Bijeenkomsten iede
re eerste vrijdag van de maand, aan
vang 20 00 uur, m '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 café 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 J A C 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 
voor de 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 
Hulzmga, De Korten 13, 8376 LAOs-
senzijl, tel 05617-375 Ledenbijeen
komsten iedere derde maandag van de 
maand m 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 
31 mei en 28 juni in Cultureel Centrum 
'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 Penningm/le-
denadm mw H J M Rosenboom-Eijke-
mans, Meireweikes 16,4751JS Oud-Ga-
stel Bijeenkomst elke 1 e donderdag van 
de maand (sept t/m juni) in 'Het Swaen-
tje', Blauwehandstr en Lokaal Duif, Klei
ne Kerkstr, Bergen op Zoom 

122. POSTZEGELVERENIGING 
'WATERLAND' MONNICKENDAM 
Secr mw M J Bruijns-Nicolay, Pieter 
Appelplein 53,1141 XP Monnicken-
dam,tel 02995-1803 Rondzending 
C R Jager, Avegaar 18,1141 JG Mon-
nickendam,tel 02995-2190 

130. POSTZEGELVERENIGING 
OOTMARSUM EN OMSTREKEN 
Secr E Post, Beatrixstr 26, 7591 GD 
Denekamp tel 05413-1936 Bijeen-
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komsten iedere Ie maandag van de 
maand m de Radbojdzaal Oostwal 14, 
Ootmarsum aanvang 20 00 uur 

134. POSTZEGELVERENIGING 
REGIO ZWARTSLUIS E.O. 
Secr T Wijnbergen Rietgorsstr 5, 
8064 CV Zwartsluis tel 05208-66727 
Bijeenkomsten elke derde zaterdag van 
de maand (sept t/m mei) m gebouw 
'Vrede' Zwartsluis aanvang 10 00 uur 
In! R Reynders Regenboogstr 3, 
8061 GL Hasselt, tel 5209-1726 

136. PHILATELISTENVERENIGING 
'WINSUM EN OMSTREKEN' 
Secr Y v d Meulen,Anemoonlaan6 
9951HGWinsum Penningm AA 
Brouwer-Bouma Schepperijln21, 
9951 BJ Wmsum Rondzendverkeer 
J A Kiers Borgweg 5 9951 BB Wm
sum Bijeenkomsten derde dinsdag 
van de maand m "t 01 Pakhoes Wes-
terstr 37, Wmsum vanaf 19 30 uur 

137. FILATELISTENVERENIGING 
'STATUUT 80' 
Secr P J van Rossum, Voordewmd 
17,1034 KS Amsterdam, tel 020-
6331789 Ledenadm mw AC Hoo-
gerhuis-van Schellen van Baerlestraat 
14bv,1071 AWAmsterdam tel 020-
6734323 Hoofd rondzendverkeer J C 
Hemelaar, Borgerstraat 28 B, 1053 PS 
Amsterdam, tel 020-6114079 (alleen 
dinsdagavond van 20 00 tot 22 00 uur) 
Bijeenkomsten iedere tweede en vierde 
donderdag van de maand m buurthuis 
Lydia, Roelof Hartplem 2a Elke tweede 
dinsdag van de maand m huize St An
tonius, Kamperfoelieweg 207, Amster
dam-Noord Aanvang 20 00 uur 

138. POSTZEGELVERENIGING 
'DE ZEGELAARS', DIEMEN 
Secr A Streppel Kolgans25,1111 
WG Diemen, tel 020-6907434 Rond-

zending C G L van Kooten, Schelpen-
hoek 25,1112 DE Diemen tel 020-
6954923 Bijeenkomst op 14 juni m'de 
Schakel Burg Bickerstr 46a, Diemen 
van 20 00 -22 00 uur, jeugdclub 17 en 
31 mei en 14 juni van 19 00-20 00 uur 

142. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS ALMERE 
Secr JL Meijer, Noordmark 30,1351 
GCAImere tel 036-5311755 Bijeen
komsten 24 mei en 27 |uni m de verga
derruimte Sportcomplex, Kampenweg 
7 Almere-Slad aanvang 20 00 uur zaal 
open 19 00 uur 

143. PHILATELISTENVERENIGING 
'BOXMEER EN OMSTREKEN' 
Secr H C Wl A M Kennis, van Groten-
huisstr 7, 5831 GL Boxmeer, tel 
08855-71842 Bijeenkomsten Ie en 3e 
maandag van de maand in hotel Van 
Diepen Spoorstraat 74 Boxmeer aan
vang 20 15 uur, zaal open 19 00 uur 

144. WOUDENBERGSE POSTZEGEL
VERENIGING 'ONDER DE LOEP' 
Secr J C Versteeg J van Stolberglaan 
26 3931 KA Woudenberg Ledenadm 
W Chr Kessler Valeriaanlaan 37, 3925 
RM Scherpenzeel Rondzending R C 
Schoenmaker postbus 49 3930 EA 
Woudenberg Bijeenkomsten iedere eer
ste dinsdag van de maand m cult cen
trum De Bosrand, Woudenberg van 
20 00-22 00 uur, zaal open 19 30 uur 

145. FILATELISTENVERENIGING 
'NOVIOPOST' 
Secr/ledenadm J G M Rademaker 
Beethovenin 337, 6865 DV Doorwerth 
tel 085-340331 Penningm A Thijs-
sen, Bongerd 68 6581 TH Malden, tel 
080-581054 Rondzending J M Rijs-
dijk. Postweg 37 6523 KR Nijmegen 
tel 080-221596 Bijeenkomst op 3 )uni 

m het wijkcentrum 'De Klokketoren , 
Burg Slotemaker de Brumeweg 270 
(hoek Muntweg), Nijmegen 

146. AMBACHTSE FILATELISTEN
VERENIGING 
Secr J S P van de Ruit, Lod van 
Nassaustr 3, 3331 BK Zwijndrecht 
Dir rondzendverkeer M van der Stelt, 
Witte de Withstraat 43, 3341 TV Hen-
dnkldo Ambacht, tel 01858-20235 
Bijeenkomsten elke 3e maandag van 
de maand m het dorpshuis 'De 
Schoof', aanvang 20 00 uur 

150. PHILATELISTENVERENIGING 
'T FAKTEURKE' MERGELLAND 

Secr H J Raes Schalenboschweg 37 
6343 ED Klimmen, tel 04459-2797 
Penningm R Blommers, Luiper-
beekstr 42, 6343 PV Klimmen, tel 
045-753131 Rondzending A Kersten, 
Toupsbergstr 87 b, 6468 AB Kerkrade 
tel 045-454056 Bijeenkomsten op 31 
mei en 28 juni m 'Op d'r Plats', Hout
straat 25, Klimmen, van 19 00-23 00 
uur 

167. EERSTE NEDERLEKSE 
POSTZEGELVERENIGING E.N.P.V. 
Secr H Hoogerwerf R Bloklaani, 
2941 TV Lekkerkerk Rondzending 
H v d Berg, Bilderdijkhof 64, 2941 GD 
Lekkerkerk tel 01805-3604 Bi|een-
komsten elke tweede dinsdag van de 
maand m de recr zaal van 'De Breeje 
Hendrick' Lekkerkerk 18 30 uur jeugd 
en 19 30 uur volwassenen 

174. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DE LOUPE' LEUS
DEN 
Secr Postbus 301, 3830 AJ Leusden 
Rondzending H Snellenberg, Porfier 
9, 3831 VL Leusden, tel 033-943567 
Bijeenkomsten iedere vierde woensdag 
van de maand in 'De Til', Hamersveld-

seweg Leusden, aanvang 20 00 uur, 
zaal open 19 30 uur Jeugd iedere 
tweede zaterdag van de maand m de 
'Blijhof', Leusden, aanvang 13 30 uur, 
zaal open 13 15 uur 

177. PHILATELISTEN VERENIGING 
GELRE-GÜLICK/ECHT 
Secr P Coonen Jasmijnstraat 8, 
6101 KX Echt tel 04754-86144 Pen
ningm P M T Ernst Brachterzijde 1^ 
6112AWSt Joost Rondzendleider 
Grispen, Olmstraat 29 6101 BS Echt, 
tel 04754-83872 Bijeenkomsten op 
24 mei en 21 juni m cafe-zaal Biej Aol 
ders'. Houtstraat 25, Peij-Echt aan
vang 20 00 uur, jeugd 18 30 uur, zaal 
open 18 15 uur 

181. POSTZEGELVERENIGING 
ZWOLLE 
Secr J G J van Ulsen, Johan van 01-
denbarneveltstr 12 8022 AX Zwolle, 
tel 038-541353 Penningm Th van 
Zon, De Berken 38 7958 VA Koekan-
ge Bijeenkomsten iedere 3e dinsdag 
van de maand m De Terp', Radewijn-
straat/hoek Hogenkampweg, aanvang 
19 00 uur 

OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 te Enschede 
Tel. 053-33.55.00 (privé 053-32.13.17). Fax 053-34.10.94 

V li<LJ_</XiN VT X Ä ' Ö vindt plaats op 3 en 4 juni a.s. in de bovenzalen van congrescentrum/ 
schouwburg ORPHEUS te Apeldoorn 
Betere zegels, series en poststukken BUITENLAND, met speciale aandacht voor 

LUCHTPOST EUROPA, een in enkele honderden kavels verdeelde collectie met veel betere zegels, senes en poststukken mcl 
ZEPPELIN en OOST EUROPA 
DUITSLAND, deels een gespecialiseerd aanbod w o luchtpostvoorlopers, plaatfouten en bnevenmateriaal. 
ENGELAND, hoge pondwaarden en veel fosfor, deels m blokken van 4 
FRANKRIJK, met veel Epreuves de luxe en zeldzame bloes en velletjes (mcl UPU velletje 1949) 
SCANDINAVIË, gespecialiseerd aanbod van o a Denemarken en Far Oer 

Betere zegels en senes Nederland en O G 
Ruim aanbod m alle prijsklassen van zowel gest mcl tandingen (w o 13A), postfris (w o nrs 47 en 48) en uitgebreid port ongestempeld 

Nederland posthistorie 
Ca 1000 kavels posthistorisch materiaal met betere frankeringen, zeldzame bestemmingen en schaarse tarieven Voor iedere posthistorisch 
geïnteresseerde verzamelaar zeker de moeite waard O a 100 kavels postgeschiedenis Roermond en Weert 

Collecties 
Zaterdagmiddag 4 jum worden ca 1250 collecties, restanten, insteekboeken en dozen geveild Kavels in alle prijsklassen tussen enkele tientjes 
en vele duizenden guldens 

Uitvoerige en correcte omschnjvmg van alle kavels, gencht op de schnftehjke bieder. Op kantoor in Enschede zijn van 27 mei t/m 1 juni kijkdagen en in 
Apeldoorn 3 en 4 jum Verdere informatie in onze catalogus 

INTERESSE'''' Vraag onze (nog steeds gratis') catalogus eens vrijblijvend aan 
Telefoontje brießkaart) of fax is voor ons voldoende u medio mei een exemplaar toe te zenden 

DE O.P.V. REEDS 24 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND 
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n̂R iet dijk 
uw COLLECTIE (GEDEELTELIJK) VERKOPEN? 
ijdens onze voorjaarsjubileumveiling in april zijn alle 
ecords gebroken! 

* recordprijzen over de gehele linie. 
* recordomzet ruim ƒ1.500.000,- (excl. opgeld). 
* record aantal inzenders ruim 250 
* record aantal bezoekers kijkdagen ruim 700 
* record aantal bieders in veilingzaal ruim 400 
* record aantal schriftelijke bieders ruim 500 

ZEND NU IN VOOR DE GROTE NAJAARSJUBILEUMVEILING 
EN GA SAMEN MET RIETDIJK OP RECORDJACHT! 

Tienduizenden tevreden inzenders gingen u voor sinds 1919. 
* Renteloos voorschot tot ieder bedrag. 
* Gratis taxatie/indicatie van de veilingopbrengst. 
* Groot en internationaal klantenbestand, door voortdurend interessant en 

uitgebreid aanbod. 
* Deskundige verkaveling. 
* Gratis verzekering. 
* Extra publiciteit bij grote collecties en objecten. 
* Bezoek aan huis of in de kluis mogelijk bij volumineuze en/of importante 

collecties. 
* EXTRA KIJKDAGEN TIJDENS DE FEPA-POST IN OKTOBER. 

Sei voor liet malcen van een afspraaic 
>f meer informatie 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 

Wij zijn er immers, nu al 75 jaar, voor U! 

R I E T D I J K 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) Londen 

2514 GC Den Haag 
Tel. 070-3647957/3647831, Fax 070-3632893 

^5 JAAR IN D I E N S T DER PHILATELIE 
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MICHEL AZIË 1994 
Michel (duits) caölogus Azie 1994 in hvee delen 2200 bk 120,— 

wereldcatalogus automaatslroken 1994 39,— 
Whyte (eng) cat Ierland 1994 kleur 77 biz 25,— 
Yang (eng) spec cat VR China 1994 32,50 
Chan (eng) spec cat China 1878 t/m 1949 kleur 516 biz met prijzen in $ 130,— 
Forge (duits) handboek stempels VR China 24 — 
SchantI (duits) cat plaaHouten /Bondsrepubliek/Berli|n/DDR kleur 156 biz 40 — 
Haberer (duits) cat Duitse luchtpost 1971-1980 80 biz (deel 6) 27,50 
Bale (eng ) spec cat Israel 1994 330 biz 82 50 
Puiko (lurks) catalogus Turkiie 1994 kleur 344 biz 45,— 
Gibbons spec cat Groot Brittannie 1994 (Concise)250 biz 39,80 

Deutsche Zeitung für Briefmarkenkunde 
DBZ -175 biz per editie met een duizendtal advertentie aankcop/verkoop/ruil 

3 recente proefnummers 

Horn handboek Nederlandse Stadspostdiensten 1865-1967147 biz 
V d Heuvel handboek Nederland emissie Juliana Regina 1969-1986115 biz 
Weeber/v d Brink handboek Nederland emissie Beatrix kleur 24 bIz 
Korteweg handboek Postmerken Nederland 1570-1870 328 biz 
Barefoot (eng) cat liscale zegels Nederland/Belgie/Lux 
Bulterman handboek poststempels Ned -Indie 1864-1950 580 bIz met vele foto's 
ACS (eng) catalogus Nieuv* Zeeland 1994 kleur 55 bIz 
Tippenau (duits) handboek Bacil op zegels 98 bIz 
Inpeg wereldcatalogus honden op zegels 1993 64 bIz 
Biegel catalogus telefoonkaarten Nederland 1994 kleur 144 bIz 
Opbergalbum voor 80 telefoonkaarten 
Reuzeslockboek met landsvrapen Nederland wit karton 23/31 cm met 64 biz 
Zakloupe 20x25 mm 8x vergrotend 
1 kg Davo klemstroken diverse maten - glashelder of zwart leverbaar 
Hoekstroken (voorheen Veha) - glashelder en zelfklevend - voor het vastzetten van 
brieven, kaarten, blokken, foto's op albumbiaden per 100 7,— per 1000 63,— 

15,— 

17 50 
57 50 
15,— 
62,50 
40,— 
75,— 
18,50 
19,50 
17 50 
45 00 
27,50 
39 50 

sieciits 5 25 
115,— 

Prijswijzigingen voorbehoutJen Prijslijsten gratis 
Dreiers tot ƒ 150,- plus ƒ 5,- verzendkosten 
Orders tot ƒ 35,- alsmede levering aan nieuwe klanten uitsluitend tegen 
vooruitbetaling. Giro 1253414- ABN/AIVIRO 47 36 54 717 

P.W. MEINHARDT 
POSTORDER 
Bleyenburg 5, 2511 VC 's-Gravenhage 
(vlakbij Centraal Station) S 070-3652227 

Onze winkel is geopend van maandag t/m vrijdag 9 00-17 00, zaterdag 10 00-13 00 

POSTZEGEL VEILING 

ßunmono 
De 27-ste veiling wordt 

gehouden op 4 juni 1994 in 
De Doelen Rotterdam 

Met o.a. 
- Prachtige inzending klein rond 
- Zeldzaam Japan 
- Ie emissie Engeland 
- Belangrijke nalatenschappen 
- Restanten etc. 

Gratis geïllustreerde 
catalogus. 

Westewagenstraat 60 - 3011 AT Rotterdam 
Postbus 2859 - 3000 CW Rotterdam 
Tel. 010-2130986; Fax 010-2131730 

. . . . 

Giro : 33530 

MANUSKOWSKI FILATELIE 
sinds 1925 

Wagenstraat 105 
2512 AS Den Haag 

Tel/Fax:070-3605147 

ABN/AMRO: 421286830 
VSB : 887474039 

Het Nederlands elftal wacht nog even, maar Manuskowski Filatelie gaat nu al naar 

,ÄS 

TOTT 

Dir.: J.G. van Beek 
K.v.K Den Haag: 131595 
BTW: NL 03/0956.61.104 

Amerika. Vandaar deze 
scherpe, postfrisse aanbieding. Mei-maand is Amerika-maand bij Manuskowski Filatelie. Alle jaargangen 1 
hoofdnummers compleet volgens yvert. V.a. 1936 inclusief blokken en v.a 

1930 16,10 
1931 1,40 
1932 55,90 
1933 11,20 
1934 53,90 
1935 4,20 
1935 4,20 
1936 6,00 
1937 11,75 
1938 341,35 
1939 4,55 
1940 59,20 
1941 75,00 
1942 8,40 

Leveringsvoorwaarc 

1943 0,60 
1944 1,25 
1945 3,90 
1946 210,00 
1947 7,10 
1948 8,70 
1949 4,10 
1950 3,60 
1951 1,80 
1952 15,90 
1952 15,90 
1953 3,90 
1954 6,00 
1955 238,25 

1956 12,10 
1957 4,30 
1958 12,55 
1959 14,15 
1960 11,30 
1961 4,50 
1962 6,60 
1963 5,80 
1963 5,80 
1964 9,80 
1965 33,45 
1966 5,30 
1967 23,70 
1968 23,20 

1969 27,30 
1970 14,80 
1971 11,60 
1972 11,75 
1973 12,80 
1974 14,35 
1975 10,15 
1976 89,50 
1977 18,10 
1978 62,75 
1979 30,10 
1980 27,40 
1981 59,60 
1982 79,90 

en: zendingen boven ƒ 150,- worden verhoogd met ƒ 8,00 porto, 

1940 incl. lp, dienst en blokken. 1 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

124,30 
45,55 

101,70 
107,45 
158,40 
100,90 
96,50 
56,60 

204,50 
271,70 

94,65 

" 

Alles 
Compleet 
geen 

ƒ 2945,25 
maar 

ƒ 2750,-

onder ƒ 100,- -i- ƒ 1,60 porto. 1 
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lisse'bijeenkomst werd in een 
nieuwe jas gesteleen 
Eind maart kwamen vertegenwoordigers van een groot 
aantal Europese filatelistische federaties in Lisse bijeen. 
Lisse Vlil'  zo genoemd omdat het de aciitste maal was 
dat deze bijeenkomst in de bloembollenstad werd gehou
den  werd gebruikt om op internationaal niveau te dis
cussiëren en te overleggen over zaken de filatelie betref
fende. 

Het Europees gezelschap 
zond ook ditmaal onderdak in 
lotel De Nachtegaal van Lis
se, een lokatie die geschikt is 
3m er een groep van vijfen
dertig tot veertig deelnemers 
)nderte brengen, 
k/let de Lissebijeenkomsten 
verd in 1987 gestart. Doel 
vas allerlei juryzaken met el
taar door te nemen. In de 
ïerste zes jaar kwamen dan 
)ok voornamelijk juryexperts 
laar Lisse, die twee dagen 
ang in theorie en praktijk bij 
ilkaar 'in de leer' waren. In 
993 stelde men vast dat vrij
vel alle van belang zijnde 
jryzaken besproken waren. 
)aarmee lag de vraag op ta
3\ gelegd of het zin had met 
Ie bijeenkomsten  maar dan 
ip een andere leest ge
choeid  door te gaan. 

'waalf landen bij 
illcaar 
)ie vraag werd positief beant
roord. Bovendien werd be
loten dat Nederland met 
leer zou worden belast met 
e complete organisatie, 
laar dat daarvoor een van 
e deelnemende landen zou 
orgen. De Nederlandse 
ond zou dan  zoals voor
een  de reservering van de 
comodatie op zich nemen, 

oorzitters en andere bonds
rtegenwoordigers van de 

er Scandinavische landen, 
rootBrittannië, de Benelux
nden, Duitsland, Frankrijk, 
ostenrijk en Zwitserland 
ft/amen derhalve op 25 
aart jl. bijeen. Liechten
ein, dat ook was uitgeno
gd, was helaas verhinderd, 
ankzij het feit dat ook een 
rgadering van het bestuur 

in de Federation of Euro
Ban Philatelic Associations 
■EPA) was gepland, kon
;n ook vertegenwoordigers 
n Polen en Turkije als 
aarnemers de conferentie 
iwonen. Zweden had dit
aal de organisatie op zich 
ïnomen. 

Ledenwerving en 
ledenbelioud 
Hoofdmoot van de discussie 
op zaterdag 26 maart was de 
werving van leden, het bege
leiden en behouden van leden 
en het kweken van belang
stelling bj potentiële verzame
laars voor het bezoeken van 
filatelistische tentoonstellin
gen. Dat waren dus actuele 
ondenwerpen: we zien immers 
dat in de meeste landen de 
laatste jaren een lichte terug
gang dan wel een stabilisatie 
van het ledental sprake is. Ne
derland slaat internationaal 
gezien geen slecht figuur; al
leen Frankrijk en Duitsland 
hebben een groter ledental 
dan wij. In het laatstgenoem
de land is sinds 1993 weer 
sprake van een groei van het 
aantal leden. Samen tellen de 
genoemde landen circa 
320.000 georganiseerde fila
telisten, waarbij echter moet 
worden vastgesteld dat de 

toeloop van jongeren tegen
valt. Bovendien houden zich 
nog steeds te weinig vrouwen 
zich met filatelie bezig. 
Bovendien mag niet uit het 
oog worden verloren dat er in 
genoemde landen samen cir
ca 2.5 miljoen abonnees zijn 
bij de de filatelistische dien
sten van de PTT. Uit een re
cent onderzoek van PTT Post 
blijkt zelfs dat er in ons land 
bijna 800 duizend verzame
laars zouden zijn. 

Te wapen tegen 
twee vijanden 
Potentieel genoeg dus, maar 
het gaat erom al deze men
sen te interesseren om hun 
hobby in clubverband te be
oefenen. Daarover werd in 
Lisse in vijf discussiegroepen 
gesproken. Elke groep kreeg 
tot taak gedachten te ontwik
kelen over de vraag hoe fila
telisten en anderen het best 
kunnen worden benaderd en 
op welke groepen men zich 
speciaal zou moeten concen
treren. Andere vragen die 
werden gesteld waren: wat 
zijn daarvoor de beste metho
den en wat zijn de redenen 
van de afnemende belang
stelling. Door een antwoord 
op die vragen te vinden zou 

het ledenverlies kunnen wor
den tegengegaan. 
Uit de discussie van de vijf 
groepen bleek eenstemmig 
dat de 'strijd' tegen twee 
hardnekkige 'vijanden' moet 
worden aangebonden. Ten 
eerste moet worden afgere
kend met de veronderstelling 
dat filatelie een saaie, droge 
hobby is, alleen geschikt voor 
oudere mannen en specialis
ten. Ten tweede moet het bij 
velen heersende misverstand 
de wereld uit dat het bij filate
lie pnmair om (veel) geld 
gaat. Helaas worden deze 
twee 'tegenstanders' in de 
media nog al eens ten tonele 
gevoerd. Dus is het nodig het 
imago van onze hobby te ver
anderen en het grote publiek 
van het nut en het plezier van 
het verzamelen van postze
gels te overtuigen. 

Samenwerlcing 
noodzal(elijl( 
De conclusie was kortom dat 
er moet meer aan public rela
tions moet worden gedaan. 
Dat kan door samenwerking 
van ale betrokkenen. Betrok
kenen, dat zijn in dit geval de 
nationale federaties en de lo
kale verenigingen. Maar ook 
de PTT's (denk aan de 2.5 

De heer drs C J van Kempen, vicevoorzitter van Jeugdfilatelie Nederland, sneed in Lisse onder meer het onderwerp 'filatelis
tische opvoeding' aan (foto H W M Hopman) 
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miljoen abonnees van de fila-
telistische diensten), die in tal 
van landen (Groot-Britannië 
en ons land uitgezonderd) 
ook bereid zijn de filatelie 
jaarlijks op tal van terreinen 
met flinke bedragen te steu
nen. Verder kunnen ook de 
georganiseerde handelaren 
hun steentje bijdragen, net 
als de albumfabrikaten. Als 
handelaar en fabrikant hun 
beleid goed afstemmen op de 
wensen van de verzamelaar, 
zal dat ongetwijfeld een posi
tieve uitwerking hebben. 
De nationale federaties moe
ten bijvoorbeeld duidelijk ma
ken wat de vele voordelen 
zijn, verbonden aan het lid
maatschap van een aange
sloten club, tenwijl daarnaast 
de tentoonstellingen voor een 
veel groter publiek aantrekke
lijker moeten worden ge
maakt. Ontwikkelingen als de 
Open klasse, 'een-kaderin
zendingen' en het gebruik 
van voorgedrukte albumbla-
den kunnen daarbij helpen. 
Maar er is meer nodig om op 
een tentoonstelling 'voor elk 
wat wils' te bieden. 

Stap f oor stap 
'Hoe leden bij de clubs te be
houden' was het onden/verp 
van een inleiding van drs. 
C.J. van Kempen, vice-voor-

Eén van de vijf discussiegroepen die zich bezig hielden met de vraag hoe filatelis
ten en anderen het best kunnen worden benaderdO 

zitter van de Stichting Jeugd 
Filatelie Nederland (JFN). 'Fi-
latelistische opvoeding,' zo 
zegt Van Kempen, 'is een 
zaak, die stap voor stap moet 
plaatsvinden'. De inleider zet
te uiteen hoe JFN jeugdige fi
latelisten op deze manier de 
basiskennis bijbrengt die leidt 
naar het samenstellen van 
een eigen collectie en hoe 
JFN hen vervolgens spelen-
den/vijs vertrouwd maakt met 
een aantal filatelistische ele
menten. Ook jeugdleiders 
worden op deze manier opge
leid en sinds kort (door de 
Bond) ook een groot aantal 
verenigingsbestuurders en 
anderen. Daar leert men dan 
al dat de hobby niet droog en 

saai is en dat geld niet op de 
eerste plaats komt. 
Drs. S.J.M. Kaarsemaker, di
recteur van de Business Unit 
Filatelie van PTT Post, gaf 
een inzicht in de marketing 
results sedert de privatisering 
van Koninklijke PTT Neder
land (KPN). Hij gaf aan dat er 
in feite drie soorten verzame
laars zijn: actieve filatelisten, 
passieve filatelisten en post
zegelverzamelaars. Al die 
mensen bereiken is geen si
necure! Kaarsemaker schet
ste de problematiek van de fi-
latelieloketten. Enerzijds wil 
PTT Post Filatelie zo kosten
effectief mogelijk werken, an
derzijds wil men de filatelisten 
service blijven bieden. Over 

alternatieven wordt nage
dacht. Uiteraard wil de Bond 
graag bij die discussie betrok
ken blijven. 

Nieuwe jas 
past goed 
Op het programma van zon
dag was ruimte uitgetrokken 
voor informatie over de lande
lijke federaties, alsmede voor 
een uiteenzetting over de de 
activiteiten van de FEPA. Be
sloten werd de aangesloten 
landen te verzoeken de 'Lis-
se-gedachte' ook in andere 
delen van Europa uit te dra
gen. Tijdens de internationale 
postzegeltentoonstelling Fe-
papost 94, als het bestuur van 
de FEPA weer bijeenkomt, zal 
aan de hand van de binnen
gekomen reacties een besluit 
kunnen worden genomen. 
Lisse kreeg in 1994 in Lisse 
een nieuwe 'jas.' De confe
rentie wordt een erkende 
'FEPA-activiteit' en de Bond 
zal volgende bijeenkomst 
voorbereiden, die eind maart 
1995 weer in Lisse zal wor
den gehouden. 'Lisse VIN' 
was een welbesteed week
end, waarbij ook de verstevi
ging van de onderlinge con
tacten de basis van de sa
menwerking heeft versterkt. 
H.W.M. Hopman 

Nederlandse 
stempels 
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Internationale ^ 
Briefmarken n 

Gelegenlieidsstempels 

5 mei: 
's-Gravenhage: eerstedag-
stempel emissie 'Elsinga/ 
Maanlanding' (alleen op 
NVPH-enveloppen). 
Stoten met8 mei: 
Essen (Duitsland): gelegen-
heidsstempel '10e Internatio
nale Briefmarken-Messe'. 
28 en 29 mei: 
De Bilt: gelegenheidsstempel 
'33e Dag van de Aerofilatelie'. 

DE BILT 21 M E I 1994 
»- 3 3 ( D AG •< 

V A N D E 
A E R O F I L A T E L I E 

Te stempelen corresponden
tie zenden aan PTT Post Fila
telie Verzamelservice, Post
bus 30051, 9700 RN Gronin
gen, onder vermelding van 
'Dag van de Aerofilatelie'. 

Bijzondere stempelvlaggen 

Vanaf 26 april: 
Amsterdam, Arnhem, 's-Gra
venhage, Groningen, Haar
lem, 's-Hertogenbosch, 
Leeuwarden, Roosendaal, 
Rotterdam, Sittard, Utrechten 
Zwolle: bijzondere stempel-
vlag 'KPN beursintroductie 
1994'. Te stempelen corres
pondentie zenden aan de 
desbetreffende ekp's (zie ka
dertje) onder vermelding van 
'KPN beursintroductie'. 

Lol<etfrankeermachines 

9 mei: 
Bilthoven-Postlaan: eerste 
dag van gebruik van frankeer
machine FM5187. 
Amsterdam-Centrum Singel: 
laatste dag van gebruik van 

K P N 1 
beursintroduct ie I 

1 9 9 4 = 
l l l l • o o o o 

Adressen ekp's 
Amsterdam: regiokantoor 
Noord-West, postbus 98500, 
1000 ND Amsterdam; Arn-
hem: expeditieknooppunt, 
postbus 99600, 6800 PD Arn
hem; 's-Gravenhage: expedi
tieknooppunt, postbus 99100, 
2500 NA 's-Gravenhage; Gro
ninger): expeditieknooppunt, 
postbus 99500, 9700 NA Gro
ningen; Haarlem: expeditie-
knooppunt, postbus 99140, 
2000 NA Haarlem; 's-Herto
genbosch: hoofdpostkantoor, 
postbus 99234, 5200 NA 's-
Hertogenbosch; Leeuwarden: 
expeditieknooppunt, postbus 
99500, 8900 NA Leeuwarden; 
Roosendaal: expeditieknoop
punt, postbus 99100, 4700 
NA Roosendaal; Rotterdam: 
regiokantoor Zuid-West, post
bus 99000, 3000 NA Rotter
dam; Sittard: expeditieknoop
punt, postbus 99100, 6130 
NA Sittard; Utrecht: expeditie
knooppunt, postbus 99000, 
3500 NA Utrecht; Zwolle: 
hoofdpostkantoor, postbus 
99200, 8000 NA Zwolle. 

frankeermachine FM5026. 
16 mei: 
Amsterdam-2e Kostverloren 
kade: eerste dag van gebruil 
van frankeermachine 
FM5026. Adres: Postkantoo 
Amsterdam 2e Kostverloren 
kade, Postbus 99520, 1000 
NA Amsterdam. 
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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. 

De Bond keurt wel 
degelijl(! 
Naar aanleiding van de bijdrage 
Eofilatelie in discrediet (1) (rubriek 
'Uit de brievenbus' in 'Philatelie' 
*/an maart jl.) zou ik toch wel enige 
<anttekeningen willen maken. De 
schrijver van de bewuste brief stelt 
dat keuring door het PTT-Museum 
liet wordt gedaan. Inderdaad 
<eurt het PTT-Museum niet; het is 
dan ook geen officiële keuringsin
stantie. Geen van de musea in Ne
derland zal keuringen verrichten. 
Daarnaast stelt schrijver dat hij er 
Problemen mee heeft dat het PTT-
Tiuseum - en naar hij meent ook 
Je Bondskeuringsdienst - zich als 
iet om deze stukken gaat niet 
;ompetent acht om antwoord te 
jeven op vragen als: is het echt? 
s er niet mee geknoeid? is het 

)e Zwitserse PTT stelt maar 
leel zelden een bijzonder 
tempel beschikbaar voor 
en eerste vlucht. De Philate-
sten-Club Swissair compen-
eert dat enigszins door 
rachtige enveloppen voor 
erste vluchten uit te geven. 
Iet eerste vluchten van Zü-
ch en Geneve kan vaak ook 
ost worden meegegeven uit 
iechtenstein en de Verenig-
e Naties (Geneve). 

ürich-Bratislava 
)p 16 juli 1993 vervoerde de 
lowaakse luchtvaartmaat-
chappij Tatra Air voor het 
erst post uit Zwitserland (Zü-
ch, Vaduz en Verenigde Na
ss) naar Bratislava. Voor-
en werd de post via Praag 
eleid. Omdat op 3 april 1991 
post werd vervoerd uit Bra-

;lava naar Zürich, werden 
Dor de Zwitserse club uitslui-
ind stukken uit Zwitserland 
leegegeven. De vlucht van 
iwitserland naar Bratislava 

stuk verfraaid? 
Voor zover ik weet heeft de schrij
ver nooit bij de Bondskeurings
dienst geïnformeerd of de dienst 
dergelijke brieven keurt of onder
zoekt. Zijn opmerking dat (slechts) 
een paar mensen de benodigde 
kennis bezitten is wellicht juist. 
Zijn suggestie aan de Bond om het 
initiatief te nemen, nog een aantal 
mensen die belangstelling hebben 
voor dit terrein 'op te leiden' houdt 
in dat de schrijver zichzelf blijk
baar als expert ziet. 
In Notities, het orgaan van de Ne
derlandse Academie voor Filatelie 
(nummer 14/15), werden in een 
acht pagina's beslaand artikel 
twee brieven besproken die 'ver
valst' zijn door Maler. Men kan ook 
zeggen: 'verfraaid of bijgewerkt.' 
Dat de Bondskeuringsdienst der
gelijke brieven keurt en - voorzo
ver dat mogelijk is - daarover een 
oordeel geeft (of althans een ver
slag van de bevindingen ver-

ERSTE LUFfPOST 

ZÜRICH - BRATISLAVA 

Burg Orava. Slowakei 

wordt gemaakt met een 
Saab-340. 

Zürich-Sao Paolo 
Swiss Air vloog op 1 novem-

1 PAR AVION-
sw i ïsc i r ^^ 

- .ÓC-EBSTFLUG 

AIRMAIL! 

i m i ^ 
- .NO ' 3~ : -

ZÜRICH-SAO PAULO 
..--..-:: 1 

strekt), blijkt heel duidelijk uit het 
artikel in Notities. In een volgend 
nummer van het orgaan zal hierop 
verder worden ingegaan. 
Maler heeft veel archieven 'ver
ziekt.' Niet iedereen weet welke 
archieven dit waren. Al heel lang is 
een aantal namen bekend, zonder 
dat daaraan ruchtbaarheid is ge
geven. In het komend artikel in 
Notities zal een van de archieven 
met name worden genoemd en zal 
ook een voorbeeld worden afge
beeld. 
Zowel in het boek van Wolff de 
Beer als in het boek Korte kroniek 
van de geposte post van Ter Bra
ke worden bneven uit dit archief 
als voorbeeld getoond! 
Wat de opmeri<ing betreft over het 
'brandmerken' van valse of verval
ste stukken: als een zegel of post
stuk vals of vervalst (bijgewerkt, 
dus opzettelijk ven/alst) blijkt te 
zijn, wordt zo'n zegel of stuk ge
heel conform de voorwaarden van 
de Nederlandse Bond van Filate
listen-Verenigingen als zodanig 
gewaarmerkt. Helaas hebben nog 
niet alle veilinghouders in hun vei-
lingvoorwaarden staan dat materi
aal dat door een keuringsinstantie 
als vals of vervalst is herkend van 

Samenstelling: 
W. Dekker 
Postbus 7435 
2701 AK Zoetermeer 

ber 1993 met een MD-11 
non-stop van Zürich naar Sao 
Paolo (vluchtnummers 
SR144enSR145). Ookhier 
was postverzending mogelijk 
uit Liechtenstein en de Vere
nigde Naties (Geneve). De in
flatie in Brazilië gaat zo vlug 
dat het nodig was op de ach
terzijde van de enveloppen 
van de retourvlucht postze
gels te plakken. 

Genève-NJamey 
Air Afrique vliegt van Abidjan 
rechtstreeks naar Geneve. 
Vanaf 4 november 1993 
wordt op de retourvlucht ook 
Niamey (Niger) aangedaan. 
Dus werd op die dag post 
vanuit Geneve, Vaduz en de 
Verenigde Naties naar deze 
plaats verzonden. Niet - zo
als de speciale envelop aan
geeft- met een DC-10, maar 
meteen Airbus A310. 

Zürlch-Muscat 
Swiss Air opende op 6 no
vember 1993 een dienst Zü
rlch-Muscat met een Airbus 
A310/322. Ook met deze 

een waarmerk zal worden voor
zien waaruit de vervalsing blijkt. 
H.W. van der Vlist, hoofd 
Bondskeunngsdienst 

Ongeoorloofde 
vogels op brief 
Van het artikel over vogels op 
postzegels ('Philatelie' van maart 
jl.) heb ik genoten. Het herinnerde 
me eraan dat ik lang geleden eens 
een brief ontving uit Zwolle, waar
op ook een paar mooie vogelze-
gels zaten. De postbeambte had 
deze zegels uiteraard afgestem
peld, maar daarmee meteen een 
aardig stukje gecreëerd. Wat was 
namelijk het geval? De filatelist 
ziet het direct. Voor alle 'anderen' 
hieronder het antwoord. 
J. van Dalen 
Epe 

Antwoord: het zijn tuberculoseze-
gels (plakzegels). Die mochten 
dus niet voor frankering gebruikt 
worden. Ook het ontvangende 
kantoor in Epe merkte het niet -
anders was ik wel gestraft! 

PREMIER VOL GENEVE - NIAMEY 

MC 30HNELL OOiJJLAS DC 10 

vlucht werd post vervoerd uit 
Vaduz en de Verenigde Na
ties (Geneve). 

Luchtpost-
nieuws 
Iwitserland f 

ROODBOtST Gwtew Kêtnli \ ItOOMOXST £n>4.ii«i lUirOê 
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Van Giwerski naar Vahldiek ofwel de 
Clubgeest in Interphila '93 
In verband met een grote tentoonstelling die vorig jaar 
werd gehouden, wilden de organisatoren een omvangrijk 
Duits filatelistisch adresboek gebruiken: Interphila 93. 
Omdat de Duitse postcodes per 1 juli 1993 vijfcijferig zou
den worden, werd de nieuwste editie van het adressen-
boek afgewacht. Helaas kwam het boek voor de organisa
tie wat aan de late kant uit, waardoor het ongebruikt in de 
boekenkast verdween. 

Een half jaar later werd het 
boek voor een heel ander 
doel weer van de plank ge
haald. Al bladerend in het 
ruim zevenhonderd bladzij
den tellende boekwerk -
waarvan 320 gewijd aan 
adressen van verzamelaars -
werd duidelijk dat het gros 
van de erin vermelde adres
sen betrekking heeft op Duit
se verzamelaars. Niet zo ver
wonderlijk: het boek wordt im
mers uitgegeven door het 
grootste Duitstalige filatelis
tenblad, de Deutsche Brief
marken-Zeitung. Een enkele 
duidelijk niet-Duitse naam valt 
echter onmiddellijk op: Ta-
deusz Giwerski uit Legnica, 
Polen. Je vindt hem in diverse 
rubrieken, wat ook best mo
gelijk is. De man heeft kenne
lijk een uitgebreide interesse. 

Intuftle 
Opeens zie je echter dat er 
rond Giwerski een aantal an
dere, steeds dezelfde namen 
opduikt: zeventien verzame
laars, van Giesen, H. tot en 
met Goebel, R. Giwerski 
vormt als het ware het mid
delpunt van dit groepje. Dat 
er zoiets als een groep en
thousiaste verzamelaars van 
Portugal-Azoren en Portugal-
Madeira is nog niet zo 
vreemd, maar je vindt diezelf
de verzamelaars ook bij ge
bieden als UN-Genf, UN-New 
York, UN-Wien, Schweden, 
Schweiz en Spanien. Je vindt 
ze weer niet bij UN-gesamt 
en ook niet bij het verzamel-
gebied Portugal, dat zelfs in 
het geheel niet bij de verza-
melgebieden voorkomt! Als 
de bewuste zeventien verza
melaars dan ook nog eens al
len belangstelling blijken te 
hebben voor Singapore dan 
klopt er niets, zegt je intuïtie! 

Nog meer clubjes 
Wie geïnspireerd door zoveel 
toeval op zoek gaat naar an
dere clubjes, kan er nog eens 

zes vinden. Dit zijn ze alle ze
ven (tussen haakjes het aan
tal verzamelaars dat 'lid' is 
van deze clubjes): 

Fuchs, P.A. tot en met Galle, 
H.-J. (11); 17 onderwerpen 

Giesen, H. tot en met Goebel, 
R. (17); 9 ondenwerpen 

H/f/, G. tot en met Hoffelt, K. 
(7); 30 onderwerpen 

Oberscheven, B. tot en met 
Ochold, H. (4); 8 ondenwer-
pen 

Overmann, B. tot en met 
Patzschke, W. (25); 15 onder
werpen 

Thurn, M. tot en met Thürner, 
R. (4); 31 onderwerpen 

De Giesen-club: 

Giesen, Heinrich; Gilburt, Hol-
ger; Gilg, Gerhard; Gillkötter, 
Jürgen; Gillner, Dieter; Gingold, 
Roland; Gittier, Wolfgang; Gi
werski, Tadeusz; Glanzmann, 
Arthur; Glaser, Franz; Gläser, 
Werner (Bad Camberg); Gläser, 
Werner (Dresden); Glimman, 
Dieter; Glow, Horst; Godu, 
Jean-Paul en Goebel, Reinhard. 

(onderwerpen: Portugal-Azoren, 
Portugal-Madeira, Schweden, 
Schweiz, Spanien, Singapore, 
UN-Genf, UN-New York en UN-
Wien) 

Tietz, H. tot en met Vahldiek, 
F. (36); 15 ondenwerpen 

Er zullen vast nog wel wat 
kleinere clubjes in het Inter-
p/7//a-handboek te vinden zijn, 
maar een club van 36 leden 
kun je gewoonweg niet mis
sen. Zesendert/g adressen 
achter elkaar zonder dat daar 
andere adressen tussendoor 
staan - dat is tè toevallig. 

Dominerende clubs 
We vinden de 36 leden tellen
de Tietz-c\ub bij de gebieden 
Berlin-West, Französische 
Zone, Israël, Jugoslawien, 
Kleinbogen, Liechtenstein, 
Markenheftchen-amtlich,,, 
Markenheftchen-privat, Os
terreich, Schweden, Schweiz, 
Skandinavien, Übersee, UN-
gesamt en Zusammendrucke. 
Van een aantal categoriën is 
het alleen al statistisch gezien 
onwaarschijnlijk dat een zo 
kleine range uit het alfabet 
(één, twee of drie dezelfde 
beginletters) de hoofdmoot 
van de vermelde verzame
laars uitmaakt. Een paar 
voorbeelden: 
Israël: behalve de 36 van de 
Tietz-groep maar 18 anderen; 
Kleinbogen: behalve de 36 
van de 7"/efz-groep slechts 17 
anderen; 
Singapore: behalve de 17 van 
de G/esen-groep nog maar 9 
apderen; 
Österreich-Ungarn Mil. Post: 
behalve de 7 van de Hitl-
groep nog 6 anderen; 
Norddeutsche Postbezirk: 
behalve de 25 van de Over-
mann-groep maar 1 persoon; 
Oldenburg: behalve de 25 
van de Oi/ermann-groep nog 
maar 5 anderen; 
Mecklenburg-Schwerin: 

De Tietz-groep: 

Tietz, Holger; Titze, Ralph; 
Tolksdorf, Güther; Toplisek, 
Maks; Torterotot, Wolfgang; Tö-
bermann, Frank; Tödter, Hein
rich; Trachte, Willi; Tranz, Ger
hard; Trasch, Heinz; Träger, 
Thomas; Trenczek, MattFiias; 
Trenkmann, Jens; Trinoga-Brief-
marken; Tritsch, Stefan; Tsche-
net, Richard; Tubfrim Frimerker; 
Tunn, Ulrich; Tuschik, Wolf
gang; Tzschentke, Thomas; Uhl, 
Wolfgang; Uhlmann, Erich; Ulh-
mann, Manfred; Ulle, Hartmut; 
Ullmann, Franz; Ullrich, Ladis-
lav; Ulmer, Eugen; Ulrich, 

behalve de 25 van de Over-
mann-groep maar 1 persoon; 
Schleswig-Holstein: behalve 
de 25 van de Overmann-
groep nog maar 4 anderen; 
Inselpost: behalve de 25 van 
de Oi/ermann-groep slechts 2 
personen extra 
General-Gouvernement: be
halve de 25 van de Over-
mann-groep slechts 8 ande
ren; 
Kaiman: behalve de 4 van de 
Oberscheven-groep niemand 
anders!; 
Komoren: behalve de 4 van 
de Oberscheven-groep 1 per
soon extra; 
St Vincent: 
behalve de 11 van de Fuchs-
groep slechts 1 persoon; 
St Vincent Grenadines: 
behalve de 11 van de Fuchs-
groep niemand anders!; 
Motive Zeppelin: behalve de 
11 van de Fuc/?s-groep nog 
maar 5 anderen. 
De Club van Oberscheven is 
te vinden bij de ondenwerpen 
Non/vegen en Schweden, 
maar ook bij Kaiman, Kame
run, Kap Verde, Komoren, 
Kolumbien en Sri Lanka. Van 
deze laatste landen maakt de 
club zoniet de gehele verza
melaarswereld uit dan toch 
wel een zeer groot deel. Bij 
Sri Lanka is het aandeel 
slechts 40%, bij Kaiman zoal; 
gezegd 100 procent. 
Wie er na deze opsomming 
nog niet van overtuigd is dat 
er met het Interphila-adres-
boek iets vreemds aan de 
hand is, moet deze publikatie 
zelf maar eens doorbladeren 
en op zoek gaan naar eventL 
ele andere clubjes. 

Ooizaken 
Valt er een verklaring te ge 

Manfred; Ulrich, Michael; Un-
nasch, Karl-Heinz; Unverdor
ben, Hartwig; Upmann, Bern
hard; Urban, Michael; Urbanc-
zyk, Herbert; VIGFILA en Vahl
diek, Frank. 

(onderwerpen: Berlin-West, 
Französische Zone, Israël, Ju
goslawien, Kleinbogen, Liech
tenstein, Markenheftchen-amt-
lich, Markenheftchen-privat, Ös
terreich, Schweden, Schweiz, 
Skandinavien, Übersee, UN-ge
samt en Zusammendrucke) 
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Agenda van f ilatelistische 
gebeurtenissen 

ven voor de 'clubjes-geest' in 
het Interphila-aóresboek'^ We 
kunnen alleen maar specule
ren. De oorzaak kan zijn gele
gen in kwaadaardig opzet 
(opvulling met fake-aóres-
sen), maar er zou ook sprake 
kunnen zijn van een met-on
derkend computervirus. 
Wat die eerste mogelijkheid 
Detreft: het kan zijn dat de re
dactie van Interphila de zeven 
genoemde groepjes (die in to-
aal goed zijn voor1621 
adressen ofwel circa tien pro
cent van het totale adressen-
Destand) heeft gebruikt om 
iet boek 'op dikte' te krijgen. 
Het begnp fake-adres moet in 
Jat geval met worden vertaald 
net 'met-bestaand adres', 
naar worden opgevat als 
adres, ondergebracht bij een 
rerzamelgebied waar het met 
huishoort'. 
De andere mogelijkheid - een 
;omputervirus - zou aanne-
nelijk kunnen zijn omdat de 
edactie alle Duitse adressen 
noest voorzien van een mau
ve postcode, een klus die al-
een met behulp van een 
jomputer binnen redelijke tijd 
;an worden geklaard. Éigen-
jk ligt deze verklaring het 
neest voor de hand. Het gaat 
Timers om 320 pagina's van 
ilk ongeveer vijftig adressen -
iij elkaar dus zo'n zestiendui-
end adressen. Met het ver-
open van postcode-conver-
leprogrammatuur was vong 
lar in Duitsland een goede 
oterham te verdienen... 

Vaardeloos? 
Vat ook de verklaring mag 
ijn, het resultaat is dat de ge-
ruikers van Interphila 93 een 
rote kans hebben dat de 
dressen die ze erin opzoch-
5n (of nog zullen opzoeken) 
igenlijk mets waard zijn. 
Iet IS te hopen dat in de edi-
e van 1994 het adressenbe-
tand geschoond zal zijn. Al-
>en in dat geval kunnen fila-
ïlisten, verenigingen, hande-
ren en organisatoren van fi-
telistische evenementen het 
oek met een gerust hart ter 
and nemen en het gebruiken 
s een nuttig hulpmiddel bij 
ize hobby. 

.C. Bakhuizen van den 
rink. Leiden 

Opgaven voor deze rubriek in het 
juli/augustusnummer 1994 (ver
schijnt medio augustus) moeten ui
terlijk op 1 juli aanstaande in het be
zit zijn van de redactie van 'Philate
lie', Lis 20,1273 CD Huizen 
Hoewel deze agenda met veel zorg 
wordt samengesteld, kan de redactie 
met garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aan haar op
gegeven data en tijdstippen doorgang 
vinden. 

Filatelistische 
tentoonstellingen 
• Nog tot en met 31 mei: 
Amsterdam. Het nieuwe testament 
gedeelte uit de collectie 'De bijbel m 
woord en beeld' Expositie van de heer 
G Ouwendijk in het postzegelkabmet 
van het Bijbels Museum Herengracht 
366 (bij het Spui) Openingsti|den van 
dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 
17 uuren op zon- en feestdagen van 
13 tot 17 uur 
• Nog tot en met 19 juni: 
Ter Aar. Historisch tiang- en sluitwerk, 
expositie van oud hang- en sluitwerk 
en postzegels op dit thema, verzameld 
door Gerard van Winden (zie 'Philate
lie'van december 1993) Historisch 
Museum, Westkanaalweg 118 Ope
ningstijden woensdag-, zaterdag- en 
zondagmiddag van 14 tot 16 uur, toe
gang f 2 -
• Nog tot en met 26 november: 
Neede. De wereld in postzegels, ten
toonstelling van miniaturen {Cinderel
la's) in gemengde technieken, vervaar
digd door Wim Haenen Expositieruim
te van de Openbare Bibliotheek, Hes
senweg 2 Openingstijden op dinsdag 
en vrijdag van 14 tot 20 uur, op 
woensdag van 14 tot 17 30 uur en op 
donderdag van 10 tot 12 en van 14 tot 
17 30 uur Zie ook 'Philatelie' van okto
ber/l pagina 605 
• 21,22 en 23 mei: 
Bad Mondorff (Luxemburg). Exphimo 
94, thematische tentoonstelling met 
als hoofdthema 'motorvoertuigen' 
Evenementenzaal Kurpark Openings
tijden nog onbekend Inlichtingen 
Willy Serres, 27 route de Hunsdorf, L-
7359 Lorentzweiler (Luxemburg), re
tourporto insluiten 
• 27, 28 en 29 mei: 
De Bilt. Propagandatentoonstelling ter 
gelegenheid van het 25-jarig 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, Voerakker453, 6713 SJ 
Ede, telefoon 08380-37653 
De Bilt. 33ste Dag van de Aerofilatelie, 
propagandatentoonstelling 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 
• 31 mei tot 30 augustus: 
Amsterdam. Een reis door Israel, ex
positie van To Radstaat in het postze
gelkabinet van het Bijbels Museum, 

Herengracht 366 (bij het Spui) Ope
ningstijden van dinsdag tot en met za
terdag van 10 tot 17 uur en op zon- en 
feestdagen van 13 tot 17 uur 
• 25 en 26 juni: 
Maaseik (België). Mosahia en Juweel 
der Filatelie Limburg tentoonstelling 
georganiseerd door de Maaseiker 
Postzegelvereniging De Malpos C C 
Achterolmen, 10 tot 17 uur Inlichtin
gen P Creten, P P Rubenslaan 7, Bus 
3, B-3680 Maaseik (België), telefoon 
00-3289563138 
• 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 (Pacific 
Hall) Informatie Philakorea 94,100 
Sejong-no, Chongno-gu, Seoul 110-
777, Korea 
• 10 en 11 september: 
Wiehl (Duitsland). Wiehiposta 94, ten
toonstelling (Rang 3) in de aula van 
het Scrtü/zen/ramWiehl-Bielstem In
lichtingen Ulrich Jobsky, Hohenweg 
40, D-51674Wiehl 
• 16,17 en 18 september: 
Osnabrück (Duitsland). Bahnphilex 94, 
thematische tentoonstelling (Rang 2) 
met internationale deelneming, georga
niseerd door Bnefmarken-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, Duitsland 
• 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). Benoni94, na
tionale postzegeltentoonstelling, 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 (Dultsland). Brejubria 8, 
bilaterale jeugdtentoonstellmg (Duits
land/Nederland), georganiseerd door 
de Jungphilatelisten des Verein der 
Briefmarkensammler Bremerhaven 
e V Scholencentrum 'Carl von Ossietz-
ky', Georg-Buchner-Strasse Openings
tijden op 28 en 29/10 van 10 tot 18 uur 
en op 30/10 van 9 tot 16 uur Inlichtin
gen 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, Tiberiusplein 
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-
straat 1,1975 BL IJmuiden, telefoon 
02550-16574 
• 18 en 19 maart: 
Borne. Philatwente 95, propagandaten
toonstelling m Cultureel Centrum De 
Bijenkorf, Marktstraat 23, 7622 CP 
Borne Openingstijden op beide dagen 
van lOtot 17 uur Inlichtingen mevr 
M G G Pragt, Stroom-Eschlaan 79, 
7623 CW Borne telefoon 074-663725 
• 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 tot en met 15 mei: 
Helsinki (Finland). Finlandia 95, inter
nationale gespecialiseerde tentoonstel
ling (postgeschiedenis en postwaarde-
stukken) ter gelegenheid van de 150ste 
verjaardag van het Finse Porto-stem
pel Bondscommissaris L M A Gran
del Seinestraat18 1966VG Heems
kerk, telefoon 02510-34676 
• 14 tot en met 17 september: 
Osnabrück (Duitsland). Osnapost95, 
tentoonstelling (Rang 1) georganiseerd 
door Briefmarken-Sammler-Verem 
'Niedersachsen' Inlichtingen Udo 
Grosse Kracht, Gesmolder Strasse 44 
D-49084 Osnabrück (Duitsland) 

Attentie! 
Meldingen voor deze rubriek kun
nen uitsluitend schriftelijk worden 
doorgeven aan de redactie van 
'Philatelie, LIS 20,1273 CD Huizen 
Alleen evenementen met een (in 
hoofdzaak) filatelistisch karakter 
worden opgenomen Denkt u er aan 
dat uw melding minimaal zes we
ken voor de verschijningsdatum 
van het gewenste nummer bij ons 
binnen moet zijn' 

Redactie 'Philatelie' 

Filatelistische 
ruildagen 
• 14 mei: 
Doetinchem. Wildebeest Rosegaard-
sewegl 10 30-15 30 Telefoon 
08360-29241 
Drenten. De Meerpaal, 13 30-16 30 
Telefoon 03210-14305 
Hoofddorp. De Jeugd van Gisteren, 
Beemsterstraat4,10-16 Telefoon 
02503-13929 
Steenwijk. De Beitel, Molenstraat 24, 
10-16 Telefoon 05217-1462 
Zeist. Zinzendort-Mavo (bij Slot Zeist), 
10-16 Telefoon 03404-54115 (na 18 
uur) 
• 15 mei: 
Berkel-Enschot. De Druiventros, Bos-
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scheweg 11,10-13 Telefoon 04242-
84259 
Henansal (Frankrijk). Foyer Rural, 10-
18 Telefoon 020-6145209 
Waalwijk. Het Nieuwe Lido, Vijverlaan 
10 10-17 Telefoon 05120-31175 
• 19 mei: 
Nunspeet. Molijn de Groot, 19-22 Te
lefoon 03412-52990 
• 21 mei: 
Lisse. Pauluskerk, Ruishornlaan 10-
16 Telefoon 02526-72795 
Waddinxveen. Ontmoetingskerk, 
Groensvoorde 3,13 30-17 Telefoon 
01829-6440 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 10-16 Te
lefoon 05209-1726 (na 18 uur) 
Zwolle. Jubal, Jufferenwal 24 10-
16 30 Telefoon 038-216493 
• 23 mei: 
Etten-Leur. De Nobelaer, A van Ber-
chemlaan2,10-17 Telefoon 05120-
31175 
Kaallielde-Kerkrade. De Jreets, Kaal-
heidersteenweg 105,14-17 Telefoon 
045-415088 
• 25 mei: 
Nunspeet. Molijn de Groot, 19-22 Te
lefoon 03412-52990 
• 28 mei: 
Brielle. De Infirmerie, Rozemarijn
straat 42,1330-1630 Telefoon 
01810-16522 
Dordrecht. CJMV-gebouw, Burg de 
Raadtsmgel 25,10-17 
Geldermalsen. Filatelistisctie contact
groep Islamitisctie Wereld De Gentel, 
Genteldijk 34, 9 30-13 30 Telefoon 
055-667769 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 53-55, 
13-17 Telefoon 085-456195 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honigstraat 3, 
10 30-15 30 Telefoon 08360-29241 
Zwolle. Jubal, Jufferenwal 24,10-
16 30 Telefoon 038-216493 
• 29 mei: 
Amsterdam. Artis Partycentrum, Plan
tage Middenlaan 41a, 10-16 Telefoon 
05120-31175 
Hulssen. De Brink, Brink 8,11-16 Te
lefoon 085-253203 
• 4 juni: 
Gouda. De Regenboog, Scholenpad, 
14-16 30 Telefoon 01829-6440 
IVIeppel. Nijmeijer, Markstraat 43,10-
16 Telefoon 05220-55635 (na 18 uur) 
Nunspeet. Molijn de Groot, 19-22 Te
lefoon 03412-52990 
Uithoorn. Dienstencentrum Bilderdijk-
hof 1,11-14 30 Telefoon 02975-
67873 
• 5 juni: 
Rotterdam. Groothandelsgebouw, Sta
tionsplein 45,10-17 Telefoon 05120-
31175 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 4,10-
13 Telefoon 08894-12543 
• 11 juni: 
Doetinchem. Wildebeest, Rosegaard-
seweg 1,10 30-15 30 Telefoon 
08360-29241 
Hilversum. Nederlandse Filatelisten-
vereniging Skandinavie Alberto, Oude 
Amersfoortseweg 253,10-16 Telefoon 
05496-73379 
Hoofddorp. De Jeugd van Gisteren 
Beemsterstraat4,10-16 Telefoon 
02503-13929 
• 12 juni: 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 34, 
10 30-13 Telefoon 04116-73775 
• 14 juni: 
Rotterdam. RET-kantine (remise Kra-
Imgen), Oostzeedijk 102,19-22 30 Te
lefoon 010-4180595 
• 16 juni: 
Nunspeet. Molijn de Groot, 19-22 Te
lefoon 03412-52990 
• 18 juni: 
Waddinxveen. Ontmoetingskerk, 
Groensvoorde 3 13 30-17 Telefoon 
01829-6440 
• 19 juni: 
Berkel-Enschot. De Druiventros, Bos
scheweg 11, 10-13 Telefoon 04242-
84259 

Essen (Duitsland). Grote zaal Saalbau 
Essen, 10-17 Inlichtingen Rolf 
Schneider, Huttropstrasse 54, D-
45138 Essen (Duitsland) 
• 25 juni: 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 53-55, 
13-17 Telefoon 085-456195 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honigstraat 3, 
10 30-15 30 Telefoon 08360-29241 
• 26 juni: 
Kaalheide-Kerkrade. De Jreets, Kaal-
heidersteenweg 105,14-17 Telefoon 
045-415088 
• 2 juli: 
Gouda. De Regenboog, Scholenpad, 
14-16 30 Telefoon 01829-6440 
Putten (GId). 't Voorhuis, Voorthuizer-
straat 14,10-17 Telefoon 03494-
52484 
• 16 juli: 
Katwijk. Zwanenburg, Zwanenburg
straat 2,10-16 Telefoon 01718-
24717 
• 23|uli: 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 53-55 
13-17 Telefoon 085-456195 
• 24 juli: 
Kaalheide-Kerkrade. De Jreets, Kaal-
heidersteenweg 105,14-17 Telefoon 
045-415088 
• 27 augustus: 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 53-55, 
13-17 Telefoon 085-456195 
• 28 augustus: 
Kaalheide-Kerkrade. De Jreets, Kaal-
heidersteenweg 105,14-17 Telefoon 
045-415088 

Postzegel
veilingen 
• 18 mei: 
New York (Verenigde Staten): Vere
nigde Staten en wereld Christie's, 502 
Park Avenue, New York, l\IY 10022 
• 26 mei: 
Londen (Groot-Brittannië): Wereld 
Christie's, 502 Park Avenue, New York, 
NY 10022 
• 1,2 en 3 juni: 
Londen (Groot-Brittannië): Long Is
land, Rhodesie, Gemenebest Chris
tie's, 502 Park Avenue, New York, NY 
10022 
• 11 juni: 
's-Gravenhage. A A van der Mei] Vei
lingen, Juliana van Stolberglaan 248, 
2595 CN 's-Gravenhage Telefoon 070-
3825037, fax 070-3472576 
• 15 en 16 juni: 
Zürich (Zwitserland): Hongarije, Euro
pa, Verre Oosten Christie's, 502 Park 
Avenue, New York, NY 10022 
• 22 en 23 juni: 
New York (Verenigde Stalen): Vere
nigde Staten Christie's, 502 Park Ave
nue, New York, NY 10022 
• 13 juli: 
Londen (Groot-Brittannië): Gemene
best Christie's 502 Park Avenue, New 
York, NY 10022 

Nieuwe emissies 
Nederland 

• 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: 
Fepapost 94 (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 één 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-) 

Nederlandse Antillen 

• 4 mei: 
Wereldkampioenschap voetbal, waar
den 90,150 en 175 cent 
• 1 juni: 
75 jaar IAO, waarden 90,110 en 
200 cent 
• 4 augustus: 
Seoul 1994, waarden 10, 35, 50 en 
125 cent 
• Oktober: 
Fepapost 1994, 35,65, 90 en 175 cent, 
souvenirvelletje (waarde onbekend) 
• Oktober: 
Jeugdzorg, thema 'Kind en gezin', 
waarden 65+25, 90+35 en 
175+75 cent, souvenirvelletje van 
35+15 cent 
• 1 december: 
Kortingzegels, waarden 30 en 
115 cent 

Aruba 

• 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 

Suriname* 

• 25 mei: 
Milieu 
• 15 juni: 
100 jaar Olympische Spelen et) We
reldkampioenschap voetbal, emissie 
plus souvenirvelletje (twee waarden) 
• 7 september: 
Vlinders 
• 1 oktober: 
Fepapost 94, emissie plus souvenirvel
letje 
• 12 oktober: 
UPAEP 
• 10 november: 
Jeugdzorg (onder voorbehoud) 

' geen opgave zegelwaarden verstrekt 

België 

• 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 met vier zegels van 
16f 
• 10 oktober: 
Jeugdfilatelie, één zegel van 16 f 
• 17 oktober: 
Georges Simenon (drielingzegel met 
Frankrijk en Zwitserland), éen zegel 

van 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 

Permanente exposities 
- Hoe postzegels tot stand komen 

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

- Nederland 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 verzamelmger 
met betrekking tot Scandinavië, zoal 
de postzegels van graveur Czeslaw 
Slania en de collectie Deens West-In 
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 de andere 
werelddelen dan Europa zijn voortaa 
uitsluitend op afspraak bij de afde
ling Postwaarden (070-3307560) te 
raadplegen. 
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'Zij moesten onvriendelijke blildcen 
van de Reiclisstatthalter incasseren' 
Tijd is, zoals de schildpad sprak tot de haas, een relatief 
begrip. IVIaar toch. l-tet heeft ruim een halve eeuw moeten 
duren voordat drie Nederlanders - Gert Holstege, Jan Vel-
lel<oop en Charles Boissevain - de ontdel<king deden die 
ze verwachtten en twee spectaculaire proevenbladen uit 
een Duits archief opdiepten. 

rof dr Gert Holstege 'Nederland is er wat de uitgifte van nazipropagandazegels 
streft genadig afgekomen' (foto Donald Denverre) 
rof dr Gert Holstege 'Nederland is er wat de uitgifte van nazipropagandazegels 
streft genadig afgekomen' (foto Donald Denverre) 

let Nederlandse drietal was 
iteraard niet zómaar op on-
erzoek uitgegaan. Holstege 
n Vellekoop zijn onder meer 
e auteurs van een studie 
ver de achtergronden van 
e Nederlandse postzegel-
roduktie tijdens de Duitse 
ezetting en Boissevain is de 
ctieve conservator Post-
aarden van het Nederland-
3 PTT-museum. Geen won-
3r dat deze drie op scherp 
onden toen medio 1993 de 
srste berichten doorkwamen 
/er Nederlandse postzegels 
e in de Tweede Wereldoor-
g van een Duitse opdruk 
aren voorzien. Uit de nog 

maar kort toegankelijke ar
chieven van de voormalige 
DDR waren namelijk twee 
proevenbladen met zegels in 
de typen Van Konijnenberg 
en Lebeau opgedoken. Een 
deel van deze zegels was 
met de zogenoemde Hoheits
adler {een adelaar met swas
tika) bedrukt. Op alle zegels 
kwam een opdruk met de 
tekst Deutsche Besetzung 
voor, hetzij in Gotisch, hetzij 
in Latijns schrift. 

'Wir sind frei!' 
In het Bundesarchiv waren op 

het moment dat de drie Ne
derlandse deskundigen daar 
op bezoek waren twee iden
tieke tableaus met zulke ze
gels aanwezig. Behalve de 
groene (5 cent) en de rode 
(7y2 cents) Wilhelminazegel 
in het type-Konijnenburg be
vatten de bladen ook nog op 
dezelfde manier aangepaste 
zegels in het type 'Vliegende 
duif' van ontwerper Chris Le
beau. 
Voordat de Duitsers ons land 
binnen vielen hadden zij in de 
eerder veroverde landen op 
postaal gebied al wat ervaring 
opgedaan. Een citaat uit de 
laatste aflevering van Filatelie 
Informatief: 'Bij de uitbreiding 
van das Reich was op een 
aantal verschillende manieren 
omgegaan met de postzegels 
van de verkregen gebieden. 
Na de annexatie van Oosten
rijk in 1938 verdwenen de 
Oostenrijkse zegels geheel 
van het toneel om door gewo
ne Duitse te worden vervan

gen. Hetzelfde gebeurde eind 
1938 met het van Tsjechoslo-
wakije verkregen Sudeten
land, al kwamen daar lokale 
opdrukken met de tekst Wir 
Sind Frei! op Tsjechische ze
gels voor.' 

Hoheitszeiclien 
Zodra Nederland, naar de 
voorbeelden van Noorwegen 
en het General-Gouverne-
men^ (het voormalige Polen), 
was omgevormd tot een 
Rijkscommissanaat, boog 
men zich in Berlijn op het 
Reichspostministerium, onder 
leiding van Reichspostminis-
fer dr. Wilhelm Ohnesorge, 
meer dan serieus over het 
hier uit te voeren postzegel-
beleid. Als geen ander ken
den de nazi's de propagan
distische en de emotionele 
waarden die postzegels des
tijds hadden. De onderzoe
kers Holstege (in het dagelijks 

Een van de Kartons die tijdens tiet onderzoek van Holstege, Vellekoop en Boisse
vain uit tiet Bundesarchiv opdook modellen van een geplande, maar nooit verwe
zenlijkte opdruk met de tekst Deutsche Besetzung (collectie Het Nederland
se PTT-Museum, Den Haag) 
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leven hoogleraar neuroanato-
mie in Groningen) en Velle-
koop (internationaal filatelis-
tisch publicist) achten het 
aannemelijk dat Rijkscommis-
saris Seyss-lnquart, toen hij 
in Den Haag de hem voorge
legde overdrukte Nederland
se zegels onder ogen kreeg, 
opdracht gaf ze te vervangen 
door nieuw te ontwerpen 
emissies en de overdrukze-
gels onder geen beding uit te 
geven. Zulke aangepaste 
postzegels zouden in Neder
land volgens Seyss-lnquart 
inderdaad grote emoties op
wekken. Holstege: 'Met name 
het Duitse Hoheitszeichen, 
prominent aangebracht over 
het portret van koningin Wil-
helmina, zou bij het Neder
landse publiek waarschijnlijk 
heel slecht zijn ontvangen. 
Dat voelde Seyss-lnquart me
teen aan. Of de Rijkscommis-

saris bij zijn beslissing met 
anderen heeft overlegd, we
ten we niet. De Berlijnse noti
ties spreken wel over eventu
ele contacten met Hitler, 
maar dat blijft vooralsnog on
bewijsbaar.' 

Prestatie 
De oorspronkelijke, 'kale' 
koninginnezegels zonder op
druk werden al gauw inge
trokken, van de overdrukze-
gels bestaan slechts enkele 
tientallen proefexemplaren, 
waarvan het PTT-museum er 
nu een aantal in zijn bezit 
heeft. Het lukte conservator 
Boissevain na veel heen en 
weer gepraat een tableau uit 
handen van de archivaris in 
Potsdam te krijgen. Op zich
zelf al een hele prestatie, 
want dit soort oorlogsbuit 

wordt maar zelden afgege
ven. In het 'Ten geleide' van 
de afsluitende aanvulling van 
Filatelie Informatief worüX de 
toedracht vrij nuchter be
schreven: 'Aanvankelijk leek 
de reis naar Potsdam op een 
grote mislukking uit te lopen. 
De stukken die we te zien 
kregen waren op zich niet on
interessant, maar hadden 
toch weinig met de Neder
landse postgeschiedenis van 
doen. Wel kregen we een 
kaartenbak tot onze beschik
king met verwijzingen naar 
andere stukken, die we de 
volgende dag zouden kunnen 
inzien, in één van de mappen 
waarnaar ven/vezen werd 
bleek zich een aantal vellen 
Nederlandse zegels te bevin
den, waaronder twee ta
bleaus met de overdrukte ze
gels. Tenwijl die door ons wer
den bekeken deed Boisse

vain een poging om één van 
de twee identieke tableaus 
voor het PTT-museum in Den 
Haag mee te krijgen. Tot 
onze vreugde bleek de Duitse 
archivaris bereid ons ter wille 
te zijn.' 

NSB-jubileumzegel 
Filatelie op wetenschappelijk 
niveau dus. Gert Holstege 
zou het niet eens zo'n gek 
idee vinden als er aan een 
universiteit ooit eens een bij
zondere leerstoel Postge
schiedenis in het leven geroe
pen zou worden. Op 11 mei 
heeft minister Hanja Maij-
Weggen in het Nederlandse 
PTT-museum in Den Haag al 
deel 1 van het Handboek 
Postwaarden Nederland or\\-
vangen, een degelijk losbla
dig studieboek dat onder 
hoofdredacteurschap van 
Holstege tot stand kwam. 
Holstege drukt zijn bezoeker 
op het hart vooral ook de na
men te noemen van de ande
re medewerkers aan deze, 
door Studio Enschedé fraai 
vormgegeven uitgave: Jan 
Vellekoop, Ruud van den 
Heuvel, Waling Boers en 
Jaap Voskuil. Over de zegels 
die hier in de oorlog versche
nen zegt Gert Holstege: 'Ne
derland is er wat de uitgifte 
van nazipropagandazegels 
betreft in vergelijking met an
dere bezette gebieden nog 
genadig afgekomen. Alleen 
de Legioen- en Winterhulpze-
gels kunnen eigenlijk als zo
danig worden beschouwd. 
Wel was een groot aantal var 
dergelijke emissies in voorbe
reiding. Het viel ons overi
gens tijdens ons onderzoek 
op dat de directeur-generaal 
van de PTT, de NSB'er 
W.L.Z. van der Vegte, niet 
zijn best heeft gedaan zulke 
zegels uitgevoerd te krijgen. 
Toen begin januari 1943 
G.A.G. Thoolen om het uitge 
ven van een NSB-jubileumze 
gel vroeg, reageerde Van dei 
Vegte laconiek met: "Zolang 
de NSB niet officieel draag
ster van de macht in Neder
land is, zal hier niet aan ge
dacht kunnen worden." Overi 
gens had Van der Vegte er ir 
wezen geen zeggenschap 
over. Uiteindelijk werden dit 
soort zaken door de Duitsers 
beslist.' 

Menselijke 
aspecten 
In Filatelie Informatief z\\r\ rrn 
verwijzing naar de achter
gronden van de Nederlands« 
postzegelproduktie in de 
Tweede Wereldoorlog hier e 

Deze 'compositie in rood' maakt duidelijk dat er zes varianten waren waaruit gekozen kon worden vier tekstopdrukken (Deut
sche Besetzung in Latijns, respectievelijk Gotisch schrift en in twee standen) en een variant waarbij een Hoheitsadler samen 
met de Latijnse of Gotische tekst Deutsche Besetzung op de zegels werd geplaatst 



Philatelie mei 1994/377 

Handboek Postwaarden Nederland 
eindelijk verschenen 
Het heeft lang geduurd, maar nu 
is het dan toch gelanceerd het 
Handboek Postwaarden Neder
land. Toen minister Han)a Maij-
Weggen op 11 mei jongstleden 
het eerste exemplaar in ont
vangst nam, markeerde dat mo
ment het begin van een periode 
van - naar geschat wordt - zes a 
zeven jaar waarin het losbladige 
werk geleidelijk aan zal worden 
opgebouwd. Alle officiële Neder
landse emissies zullen er in wor
den beschreven, waarbij ernaar 
wordt gestreefd de beschrij
vingen zo volledig mogelijk te la
ten zijn. Aspecten waaraan on
der meer aandacht zal worden 
geschonken zijn zegelvoorstellin
gen, historische achtergrond, ge-
bruii<sgeschiedenis, verkrijgbaar
heid, geldigheid, druk/drukvor

men, velrandbijzonderheden, 
perforatie, papier, gom, vervaar
diging, oplagecijfers, plaatfouten. 

foutdrukken, vervalsingen en lite
ratuur. 
Het Handboek wordt samenge
steld door een redactie van vijf fi-
latelistische auteurs (zie inter
view), die bij hun werk steun krij
gen van PTT Nederland, Joh. 
Enschedé, de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen en 
de Stichting Filatelie. 
De eerste aflevering (ca. 80 pagi
na's) van het Handboek kost in
clusief band en cassette f 65.-. 
Wie het bestelt abonneert zich 
daarmee automatisch voor een 
jaar en daarna tot wederopzeg
ging op de aanvullingen. 
Jaarlijks verschijnen ongeveer 
vier aanvullingen van elk 65 pagi
na's. Per aanvullingspagina 
wordt 45 cent in rei<ening ge
bracht. 
Het Handboek Nederlandse 
Postwaarden is te bestellen bij 
Bohn Stafleu Van Loghum, Ant
woordnummer 10155, 2400 VB 
Alphen aan den Rijn. 

daar meer van dit soort 'men
selijke' aspecten aan te tref
fen. Zo wilde eerdergenoem
de dr. Ohnesorge een vereni

ging oprichten waarin op den 
duur alle postadministraties 
van Europa een plaats moes
ten krijgen - waarbij vanzelf

sprekend de Duitse suprema
tie voorop zou komen te 
staan. Als eerste stap in die 
richting organiseerde Ohne-

sorge een postcongres in 
Wenen. Naar die bijeenkomst 
ging ook een Nederlandse 
PTT-afvaardiging, geleid door 
Van der Vegte. De congres
deelnemers wachtte, zoals 
dat nog steeds gebruikelijk is, 
naast hun werkzaamheden 
tal van uitstapjes, voorstellin
gen en recepties, waarbij 
Reichsstatthalter Ba\dur von 
Schirach ook een rol speelde. 
Bij de begroeting van von 
Schirach bracht iedereen met 
opgeheven rechterarm de Hit-
ler-groet. De Nederlandse en 
de Zwitserse delegatie deden 
daar, met uitzondering van 
Van der Vegte, niet aan mee. 
In 1942(1) kan dat bijna als 
een heroïsche verzetsdaad 
worden gezien. In een stijl die 
veel weg heeft van een pro
cesverbaal meldt Filatelie In
formatief: 'Zij moesten voor 
deze nalatigheid enige on
vriendelijke blikken van de 
Reichsstatthalter incasseren.' 

Thomas Leeflang 

M O T I E F 
Levering van alle MOTIEF-NIEUWTJES in abonnement 

U weet wel . . . "OP MAAT GESNEDEN"! 
iidheft 19: Johann Sebastian Bach, Leven en Werk ƒ 13,- (plus porto) 

Postzegelhandel P. NIEUWELINK 
W. Beckmanstraat 142, Postbus 349, 3760 AH Soest, Tel. 02155-13706 

P O S T : : E G E I - H A N 
T E L . O i o 

> E I . H O O G V I 
4 1 6 0 1 5 0 

Al 25 jaar verzorgen wij uw abonnementen op landen en/of motieven. 
Ook uw mancolijsten zijn bij ons in vertrouwde handen. 

Natuurlijk leveren wij ook alle vertrouwde merken 
op het gebied van filatelistische benodigdheden. 

Binnenban aes'^, 3191 CG Hoogvliet Rt. 
(Tussen Maxis en Albert Heijn) 

n LeuchÉiurtn 
»Het kwaliteitsmerk» 

VANAF HEDEN ZIJN ALLE LEUCHTTURM SUPPLEMENTEN 1993 VERKRIJGBAAR! 
Vraag ernaar bij Uw val<handelaar of bij de volgende LEUCHTTURM DEPOTHOUDERS: 

S^'i^,4 

1 
DEN HA*e 

HILIEGOM 

• • • • • ! 

; • \ . . \ ! • • • • • • • 

• • • • • • • 

ZWOUE 
.SlAtAP* B O O W ! 

BL 

^s^SS" . S>n9' KW^-=GU.echt 
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HOLLANDS 

HILLEGOM 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 
HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 

WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP GRATIS PARKEERRUIMTE 

ELKE DAG GEOPEND VAN 918 UUR ZATERDAG VAN 917 UUR DONDERDAG OOK 1921 UUR 

A R U 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
Kompleel 

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 , 
2 9 0 

TEL. 02520 24352/16510 FAX 154221 
BRANDKASTEN 

en KLUIZEN 
VRAAG DOCUMENTATIE 

OOSTEUROPA POLEN TJECH.SLOW. NEDERLAND 
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 m\ van 
de Oosteuropesche landen alle nieuwtjes! 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

74,-
76,-
96,-

102,-
102,-
102,-
79,-

104,-
90,-
90,-

0 
59,-

59,-

74,-

79,-

79,-

82,-

59,-

82.-

71,-

71,-

70/79 89S^ 695,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

79,-
85,-
74,-
79,-
57,-
79,-
79,-
90,-
76,-
76,-

62,-
71,-
53,-
59,-
36,-
56,-
51,-
53,-
43,-
56,-

80/89 759,- 525,-

1990 
1991 
1992 
1993 

8 2 , 
109 , 

7 9 , 
7 4 , 

53,
89,
79,
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 

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,-

1960 119,-
1962 244,-
1963 73,-
1964 
1965 

94,-
88,-

1966 175, 
1967 109,-
1968 
1969 

99,-
68.-

01 
25,-1 
60,-

203,-

25,-

43,-

40,-

106,-

61,-

56.-

32.-

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

• * 
8 3 , 
7 8 , 

110 , 
8 2 , 
9 7 , 
6 2 , 

142 , 
145 , 
129 , 

9 3 , 

0 
3 5 , 
3 5 , 
3 9 , 
3 5 , 
3 5 , 
3 5 , 
3 9 , 
3 9 , 
4 5 , 
4 5 , 

6 0 / 6 9 7«By 4 2 g f . 6 0 / 6 9 1 1 2 5 ,  6 3 5 , 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

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

20,-
38,-

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

5 9 , 
6 9 , 
9 3 . 
6 8 , 
6 4 , 

197, 
76 , 

113,
285 , 
139, 

3 2 . 
2 7 . 
4 9 . 
48 . 
4 7 . 

177.
4 2 . 
84 , 

238, 
123, 

7 0 / 7 9 9 7 5 ,  3 7 5 ,  7 0 / 7 9 3 4 » ,  1 7 9 ,  70/79 1 1 5 0 ,  8 5 0 , 

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,-

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,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

189 , 
114 , 
179 , 
1 2 1 , 
167 , 
132 . 
158 . 

9 5 , 
195 , 

3 6 , 

162,
9 2 , 

1 3 9 , 
90 , 

148,
113,
140, 

8 1 , 
174,

2 8 , 

80/89 825r  3 8 5 ,  8 0 / 8 9 3 9 0 ,  2 9 0 ,  aon» ■13W>, 1125r
1990 
1991 
1992 
1993 

109,-

39,-

75,-

62,-

45,-

39,-

75,-

62,-

1990 
1991 
1992 
1993 

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

33,-
44,-
35,-
39,-

1990 
1991 
1992 

2 7 . 
2 9 , 
5 9 . 

2 1 , 
25 , 
55 , 

K O L L E K T I E 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 3 
postfris 1995,— 

gestempeld 950,— 

K O L L E K T I E 
1960 t/m 1993 
postfris 1 6 9 5 , 

gestempeld 1025,— 

KOLLEKTIE 
1 9 6 0 t / m 1 9 9 2 
postfris 3675,— 

gestempeld 2 6 5 0 , 

DIVERSE AANBIEDIN 
VERENIGD EUROPA SRUOPAREW 

NGFN OOSTEUROPA 

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

TALIE 
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 , 

lERLAND 
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 , 
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! 
NEDERLANDMINIATUURVELLEN postfris 
402/03B LEGIOENZEGELS, 2 vellen 319,
886/88BAMPHILEX1967,3 vellen 1 6 5 , 

NiEUWGUINEA1/19 UNTEAserie* 9 9 , 

ULTRAVIOLET LAMPEN, nu nog voordeliger! 
ZAKMODEL, lange golf van 25, nu voor 19,75 
ZAKMODEL, korte golf van 56, nu voor 49,50 
TAFELMODEL, lange golf van 65, nu voor 59,50 
MOTIEFPAKKETTEN 
10.000 verschillende GEHELE WERELD 2 4 9 , 
1.000 verschillende DIEREN, grootformaat 59, 

350 verschillende WALT DISNEY, grootform. 5 9 , 

KOMPLEXE JAARGANGEN 1993 
ALAND 
AMERIKA 
AUSTRALIË 
CANADA 
CYPRES (Gr.) 
DENEMARKEN 
FINLAND 
GIBRALTAR 
GROENLAND 
IERLAND 
ISRAËL 

47,

174 
104 
98 
24 
72 
89 
66 
51 
68 
95 












ITALIË 
MONACO 
NW. ZEELAND 
NOORWEGEN 
SPANJE 
SLOWAKEIJE 
TJECHIË 
VATICAAN 
YSLAND 
ZWEDEN 

109,

229, 
105,

95,

66,

42," 
35,

78,

52,

103,

idem BOEKJES 139,

postfris ESTUND 
1990 
1991 4 7 , 

1992 2 8 , 

1993 1 9 , 

LETLAND LITAUEN 
1 0 , 

48r 7 6 , 
5 1 ,  2 4 , 
6 2 ,  6 1 , 

Kompleet 94,— 1 6 1 ,  1 7 1 , 

1990/93 3 landen samen kompleet 
ALBUM DAVOLUXE1990/92 

4 1 9 , 
6 5 , 

Alle zegels 1990/1993 + ALBUM 1990/92 465 , 

LITAUEN 1991 MINIATUURVELLEN 
Uitgifte 22/12/1991, 4 vellen = 16 series 4 9 . 

UNIEKE SERIE UKRAINE 1993 189 , 
bestaande uit 750 zegels, alle verschillende opdrul<
ken op zegels van de voormalige SovjetUnie, post
fris, beperkt leverbaar. Lokale uitgifte. 
POLEN postfris 
1948 blok 11, luchtpost, Mi.DM.1000, 4 7 5 , 
1992 Olympiablok, ongetand 2 5 , 
1993 Poznanblok, getand 1 4 , 
19'93 Poznanblok, ongetand 4 9 , 

HONGARIJE 1991 Hologramblok Staatswapen 
Michelnr.4171,zwartnummer** 125,

POSTWAARDESTUKKEN SOVJETUNIE 
Kollektie van 100 verschillende postwaardestukken van de 
voormalige SowjetUnie 4 9 , 

NIEUWE OOSTEUROPESE REPUBLIEKEN 
Onze NIEUWTJESDIENST verzorgt ook alle uitgiften van deze 
landen. Door rechtstreekse import kunnen we zeer voordelig 
leveren. Een abonnement kan elk moment ingaan, zelfs nog' 
met terugwerkende kracht. Wij leveren momenteel: REPUB
LIEKEN VOORMALIGE SOVJEFUNIE; Armenië, Abchazie, 
Azerbaidjan, Georgië, Kazachstan, Kirgistan, Moldavië, 
Oekraïne, Oezbekistan, Tadzikistan, Turkmenistan, Wit
Rusland, Estland, Letland en Litauen. Bovendien 
ontvangen wij vele lokale en regionale uitgiften. 
REPUBLIEKEN VOORMALIG JOEGOSLAVIË: 
Kroatië. Macedonië, Slovenië 
REPUBLIEKEN VOORMALIG TJECHOSLOWAKIJE: 
Tjechie en Slowakeije 
NEEM NU EEN ABONNEMENT, NU KUNT U DEZE 
NIEUWE LANDEN NOG KOMPLEET KRIJGEN! 

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 

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 
2 1 , — 
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 

AAIIBIEDIII&29KIIIDERVBUTJfö 
KOMPtfTEKOUEKTIE 

POSTFRIS 339, GESTBHfLD ƒ Z7S,-

P O S T Z E G E L M A P J E S 
Komplete jaargangen 

Jaar 

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

Aantal 

9 
7 
9 
8 
9 

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,-

AUTOMAATBOEKJES 
1 
2 
3 
3a 
4 
5 
6a 
6b 
6c 
6d 
6e 
6eF 
6fF 
6fQ 
7a 
7b 
7bF 
8a 
Sb 
8c 
8ah 
8bF 
8cF 
9a 
9b 
9d 
9e 
9f 
9q 
9h 
9aF 

1 5 , -
22,50 

/,bÜ 
6,75 
6 , -
5,2b 

1 5 , -
195,— 
57,50 
57,50 
13,25 
6 , -
6 . -

8 5 , -
7,50 
7,50 

13,25 
17,50 
1/,5Ü 
67,50 
22,50 
3 0 , -
93,75 
33,75 

1 9 5 , -
1 5 5 , -
127,50 
1 5 5 , -
4 2 , -
33,75 
1 7 , -

9cF 
9dF 
9eF 
»IF 
9qF 
9hF 
10a 
lOaF 
lObF 
11a 
11b 
12 
13 
14a 
14b 
15 
16a 
16b 
1/a 
1/b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20 
21 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 

77,50 
102,50 
1 5 5 , -
1 5 5 , -
45,— 
17,— 
18,75 
24,50 
3 6 , -
37,50 
37,50 
4 2 , -
6 0 , -
1 9 , -
1 9 , -
13,50 
3,75 
3,50 
9,50 
9,50 
3,75 
3,75 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 

24 
25 
26 
27a 

4,50 
4,50 
4,50 
,50 

27b 5,25 
28 
29 

4,50 
11,25 

30 12,-
31 13,-
32 12,75 
33a 4,50 
33b 4,50 
34 5,25 
35 13,50 
36 11,25 
37 27,-
38 11,25 
39 11,25 
40 9,50 
41 9,50 
42 13,50 
43a 5,25 
43b 5,25 
43c 5,25 
44a 5,25 
44b 5,25 
45 9,50 
46 8,25 
47 5,25 
48 9, 

AANBIEDING KOMPUTE 
KOLLEKTIE AliïOMAATBOEKJESl 

• 92 STUKS* ƒ 2595.-
GRATIS 

PRIJSLIJSTEN 
NEDERLAND 
INDONESIË 
KERSTVELLETJES 

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 KOLLEKTIV 
KERSTVELLETJES 
6 stuks ƒ 115,-

2% KORTING BIJ VOORUITBETALING! 
VATICAAN 
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 
1970/1993 

postfris 
1095.-

I S R A E L postfris/full-ta 
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, 
KOLLEKTIE postfr 
1970/1993 1750. 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
Wij leveren alle nieuwe uitgiften van de 

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag inlichtingen 
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K O M P L E T E J A A R G A N G E N vanaf SiX'/o 
I n c l u s i e f 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. 
V r a a g o n z e p r i j s l i j s t e n e n s p e c i a l e a a n b i e d i n g e n . 

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,-
3, 
3 ,-
5,-
7-
7,-

4 8 -
10,-
12,-
54,-
16,-
17,-
15,-
49,-
23,-
42,-
41,-

2 7 5 -
55,-
96,-
78,-

102,-
75,-
59,-
74,-
65,-
84,-
59,-
97,-
66,-
59,-

9 5 0 -
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,-
8.-

19,-
36,-
38,-
14,-

151,-
329,-

94,-
66,-
46,-

106,-
42,-
84,-

172,-
72, -
77,-

192,-
945,-
187,-
193,-
137,-
118,-

51.-
39 , -
39,-

188,-
127,-

8 1 , -
46,-
88 , -

103,-
1380,-
2595,-

Yvert 

* • 
100,-

85,-
56,-
75,-
35, 
38,-
25, -
26,-
4 1 , -
64 , -

525,-
59,-
66,-
7 1 , -
62, -
65, -
60 , -
79,-
98,-
78,-
79,-

695,-
136,-
258,-
113,-
128,-
3TO^ 
228,-
188,-
163,-
205,-
143,-
139,-
111 , -
179,-

2250,-
3425.-

Yvert 

• • 
99,-
90,-
60,-
60,-
37,-

950,-
32,-
32,-
64,-
90,-

1475,-
50,-
35,-
57,-
40 , -
59, 
90, -
5 1 , -
48,-
56 , -
6 1 , -

530, -
89,-

119,-
62, -
99 , -
92 , -

117, 
65, 
80 , -
77,-

134,-
69,-
88,-
82,-

1155, 

EUROPA 

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

145,-
25,-
20,-
21,-
36,-
6 4 -
23,-
37,-
37.-
37,-
24,-

319,-
45.-
31,-
37,-
57,-

56,-
48,-
57,-
32,-
46,-
45,-
47,-
46,-

595,-
1040,-

Yvert 
• • 
20,-
6,-

56,-
40,-
47,-
32,-
61,-

103,-
16,-
43,-

419,-
73,-
45,-
47,-
38,-
25,-
53,-
70,-
33,-
42,-
62,-

4K, -
70,-
95,-
95,-

112,-
103,-
85,-
71,-

192,-
162,-
153,-
110,-
129,-
165,-

1515,-
2350,-

Michel 
• • 
14,-
18,-
15,-
15,-
17,-
15,-
17,-
17,-
21,-
20,-

165,-
18,-
19,-
22,-
24,-
3 1 , -
28,-
29,-
28,-
30, -
3 1 , -

250,-
35,-
37,-
38,-
40, -
42 , -
43, 
43,-
44,-
52,-
56,-
49,-
61,-
65,-

580,-
980,-

Mlchel 

* • 
32, -
30, -
19,-
19,-
23,-
13,-
23,-
13,-
19,-
19,-

205,-
23,-
24, -
28,-
3 1 , -

_%-
4Ö,-
30, -
37,-
47.-
27,-

325,-
34,-
36,-
4 1 , -
42,-
45,-
42 , -
44, -
45,-
38,-
5 1 , -
48,-
62.-
83.-

595,~-
1100,-

Michel 

* * 
84,-
33,-
78,-
20, -
16,-
16,-
24,-
18,-
19,-
17,-

315,-
23.-
24,-
3 1 . -
46,-

140,-
20,-
42,-
37,-
30, -
29,-

415. -
36,-
42.-
42.-
51,-
39,-
46,-
54,-
42,-
49,-
50,-
44,-
60,-
71,-

605,-
1315,-

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

70/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

nm 

» 

Yvert 

269,-
127,-

95,-
32,-
18,-
14,-
25,-
16,-
12,-
12,-
2 1 , -
38,-

279,-
75,-
30,-
30,-
33,-
52,-
58,-
39,-
53,-
48,-
45,-
70,-
83,-
70.-

695,-

Yvert 

63,-
92,-
2 1 , -
45,-

11 , -
10,-
10,-
7,-
8,-

269,-

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 
BUNDESPOST 

Michel 
• • 
22,-
10,-
12,-
33,-
7.-

49,-
8,-

19,-
25,-
37,-

0 
17,-
12,-
14,-
42 
J . 
19,-
9. 

21,-
19, 
24, 

219. - 182,-
70.-
78,-
6 1 , -
49 , -
65, -

61,-, 
74,-
59,-
62,-

44 
63 
47 
35 
36.-
3 1 . -
39 
50,-
44,-
40,-1 

610,- 419,-
63,-

114.-
90.-
95,-
96,-

35,-
64,-
46,-
58,-
62,-

94 , -
104,-
108,-
115,-
158,-
162,-
147,-

~54 , 
56 
56,-
74 
89,-

122,-
137,-
129. 

1415,- 960,-
2225,- 1»0, 

BERLIJN 

Michel 
• * 
18,-
8,-
1 , -

12,-

34,-
9,-
7,-

18,-
23,-

O 
22,-
9,-
1,-

13,-
1 1 -
30,-
11,-
9,-

17,-
17,-

• • 
74,-

102,-
70,-

144,-
60.-
61,-
56,-
56,-
52,-
78,-

W 
79,-

130,-
72,-

136,-
42.-
51,-
46,-
47,-
44,-
66,-

136,- 137,-
63,-
29,-
24,-
50,-
17,-

47,-
43,-
33.-
36,-

55,-
24,-
23,-
18,-
37,-
16,-
33,-
33,-
48,-
32,-

375,- 313,-
36,-
77,-
47,-
63,-
55,-

35,-
57,-
45,-
52,-
45,-

56, -
74, -
75,-

108,-
53,-

630,- 539,-
1125,- 975,-

D.D.R. 

Michel 

739,- 699,-
5 1 , -
48,-
55,-
62,-
52,-

63,-
74.-
67.-

154.-

4 1 , -
43,-
37,-
52,-
49,-
55,-
57.-
70,-
63,-

137,-
672,- 595,-
115,-
110,-
116,-
107,-
83,-

91.-
95.-

100.-
74,-

45,-
66,-
60,-
98,-
46,-

90,-
69,-
79,-
75,-

108,-

81,-
66,-
73,-
73,-

108,-

933,- 810,-
2325,- 2075,-

Yvert 

220,-
85,-

295,-
133,-

59,-
16,-
14,-
16,-
20 . 
25,-
14,-
19,-
19,-

43,-
36,-
63,-
52,-
49,-
55,-
48,-
50,-
53,-
5 1 , -
52,-
54,-
65,-

650,-

UJ 

Si 
Yvert 

39,-
20,-
14,-
36,-
9,-

36,-
14,-
24,-

185,-
42,-
35,-
46,-
46,-
73,-
52,-
56,-
55,-
47,-
65,-
52,-
89,-
5 1 , -

Yvert 

45,-
13,-
32,-
20,-
19,-
14,-

139,-
16,-
18,-
56,-
50,-
39,-
54,-
45,-
48,-
45,-
45,-
40,-
55,-
48,-

550,-
671,-

VEMENIGDE NATIES 

Yvert 

10,-
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,-
21 , -

415,-
550.-

1 
Yvert 

4t* 

«,-
23,-
27,-
19,-
2 1 , -
27,-
37,-
24,-
21 , -
27,-
18,-

239,-
16,-
18,-
21 , -
21, -
28,-
36,-
30,-
36,-
21 , -
41 , -
35,-
38,-
35, 

370,-

Yvert 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van frankeerwaarde, 

=zonder toeslag), vrijblijvende prijzen. 
NEDERLAND 
BELGIÈ 
FRANKRUK 

ƒ0,72 p.gulden 
ƒ 3,50 p. 100 Fr. 
ƒ 0,20 p. Franc 
ƒ 0,80 p. Mark 

ENGELAND 
VER STATEN 
ARUBA 
ZWITSERL 

/2,00p.£ 
/1,25p.$ 
/0,60p.gld. 
ƒ 0,85 p Franc 

7,-
27,-

PRIJS ANDERE LANDEN OP AANVRAAG TIP: U KUNT HIERMEE 
NATUURLMK OOK UW BESTELLING BETALEN! 

C R E D I T C A R D S 
Gee f b i j b e s t e l l i n g u w n u m m e r e n d a t u m o p : 

34,-
14,-
11 , -
26,-
26,-
26,-
36,-
27,-
34,-
18,-
3 1 , -
32,-
35,-
38,-

345,-
365,-

REUZENINSTEEKBOEKEN 
4 bladzijden wit, 39,50 nu 27,50 
4 bladzijden zwart, 49,50 nu 37,50 

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

NIEUW VOLKSREPUBLIEK C H I N A * 
KOMPLETE 
JAARGANGEN 
1980 
1981 

998,-
425,-

1982 265,-
1983 285,-
1984 215,-
1985 80,-

1986 
1987 
1988 
1989 

61,-
80,-

118,-
75,-

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

K O L L E K T I E C H I N A 1 9 6 0 t / m 1 9 9 3 2 7 9 5 

VERENIGD 
EUROPA 

Jaar 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
56/SO 
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 

CEPT 
• * 
629,-
155,-

17,-
18,-

302,-
1090,-

32,-
62,-
67,-
59,-
52,-
39,-
49,-
50,-
92,-
59,-

5 « , 
63,-

298,-
79,-

115,-
110,-
99,-

114,-
105,-
87,-
67,-

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

1995, 
221,-
321,-
289,-

5450, 

0 
95,-
78,-
12," 
10," 

212,-
395, 

29,-
46,-
56,-
41,-
41,-
32,-
37,-
47,-
75,-
45,-

J35,; 
60,-

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

890.-
95,-

134,-
185,-
155,-
183,-
183,-
177,-
192,-
221,-
165,-

1650, 
189,-
289,-
269,-

4025,' 

MEELOPERS 

69,-

io!-
55,-
13,-

145.-
6,-

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

15,-
35,-
15,-
49,-
85,-

m^ 13,-
23,-
40,-
13,-

103,-
29,-
54,-
34,-
53,-
40,-

39,-
44,-
94,-
38,-
82,-
96,-
83,-

129,-
95,-

7K,-
317,-
160,-
179,-

2150,-

0 
36,-

io!-
51,-
10,-

104, 

12,-
15,-
6,-
9,-

24,-
12,-
35,-
62,-

J 2 i i 

16,-
23,-
7,-

87,-
16,-
41,-
28,-
40,-
32,-

iSJL 
32,-
44,-
77,-
30,-
67,-
69,-
71,-
97,-
64,-
73,-

610,-
291,-
125,-
165,-

1725,-

VOORLOPERS 
TfTF 1/3 ITALIË 

4/6 TRIEST-A 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIEST-A 
46/51 GRIEKENUND 
52/57 LUXEMBURG 
58/59 PORTUGAL 
61 FRANKRIJK 
62/64 BELGIË 
65/66 ITALIË 
67/68 TRIEST-A 
69/70 VER. NAT 
71/73 GRIEKENUND 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 

225,-
50,-
25,-

450,-
165,-
89,-

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,-
39,-
55,-
2,-

39,-

/U\NBIEDING 
Nr 1/86 kompleet 

VOORLOPERS 
4375,- 2595,-

^ m j B U J V y j D ^ A N B I E m N G _ 

B E S T E L L E N 
PER POST: HOLLANDS GLORIE, 

Hoogewerfstraat 18, 
2 1 8 1 E J H I L L E G O M 

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

L E V E R I N G 
POSTZEGELBESTELLINGEN: 
N e d e r l a n d : géén portokosten, onder 
ƒ 6 0 , - een kleine kostenbijdrage van 
ƒ 5,50 per zending. 
BESTELLINGEN ALBUMS, CATALOGI 
en INSTEEKBOEKEN ETC: porto extra. 

B u i t e n l a n d ; porto extra, bankkosten 
ƒ 6,50 per zending, 

VERZEKERING 
Verzekering per zending slectits ƒ 0,75, u loopt 
hierdoor geen enkel risiko, 

BETALING 
Na ontvangst van uw zending, faktuur en ac
ceptgiro worden bijgesloten, gaarne betaling 
binnen 8 dagen. 

CREDITCARDS 
Bij bestelling a.u.b. vermelden uw kaartnum
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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Ja, wat kan Philapost hit 
Voor diegenen die onze adverter 
32 PAGINA'S BOORDEVOL PO 
Gestempeld, postfris, blokken o 
Engeland, Ierland, Frankrijk, Sf 
meer. 
Dit luxe insteekalbum is voor II 
U vindt een keur aan materiaal 
uw verzameling. Heeft u enig id 

Het is N 
Mailorder hee 

'HET 
met ] 

BESTELLEN 
Wanneer u onverhoopt on 
ons terugsturen, zonder v( 
Wij kunnen inmiddels zon 
tember 1993 maar 11 mei 
zekerheid. 

Ofwiltu ƒ 29,-KORT 
ƒ 89,- + 

Europost De Dieze -
5211NL-'s-Hertc 

Tel. 073-132157, Fax 

Bank: ABN-AMRO 50.36.69.083. T.n 
van Phila B.V. Post s.v.p. naar: Postbus 96 -
PORTOKOSTEN, Incl. btw. Bij te late betallr 
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BBS'T B V Ï ^ , UJÏ' 
0189^ 

18321 

Rodenrijs-
1 

Bestelcode 000.089 
'VEEL VOOR WEINIG' 

ƒ89.-
Ook veel blokken IPäPWmje kilowaar). 

|?ésx*?o°r:rsr*'''"«"j-

ÛM' ƒ 100 -
DDEREEN 
)ver zeggen. 
gina 339 nog niet hebben gelezen. 

t S VAN A TOT Z 
van Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, 
tugal, Italië, Scandinavië, motieven en nog veel 

l geschikt. 
laar hartelust in kunt spitten ten behoeve van 
mist? 

DOIT. Zet die s tap! 
bekomst. Bestel h e m nu . 

> U J V 1 bestelcode 000 .100 
)ost-garantie-certificaat 

Bestelcode 000.239 

100 complete postfnsse s ^^^ ^^^^^^ 
100 verschillende 1^°°^^ ^t bloemen 
100 verschillende groot f o ^ ^ ^ ^ ^^^.^^^ 
100 verschiUende ffo^^^^, auto's 
ISrvSSrnJelrootJormaatd™^^ 

l i i i . e t schmendebloe . 

alles groot formaat, aWesu 

BEKIJKEN BETALEN 
iet wilt behouden kunt u het gefrankeerd aan 
Dlichtingen. 
oorbehoud met trots vaststellen dat sinds sep-
erug stuurden, dat zegt genoeg, en het geeft u 

ïer dan nu van de 2e 3 in 1 klapper äf 399,-!! 
ƒ 100,- minus ƒ 2 9 - = ƒ 399,-. 
5telcode 000.428 

Bestelcode 000.100 

'HET ALBUM' 
ƒ100.-

Goede Wijn behoeft geen krans' 
minus 3 in 1 korting 

iro 302595 t.n.v. Philapost. K.v.K. Delft 35724. PhUapost is een initiaüef 
cel en Rodenrijs Leveringsvoorwaarden: Betaling binnen 14 dagen, GEEN 
administratiekosten in rekening gebracht. 

ƒ399.-
Bestelcode 000.428 
Opnieuw een 

3 in 1 klapper!!! 
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In de ban van 
ringen en sterren 
II. Honderdjarige proefstempels en 
vroege macliinale stempeling (2) 
Met de nu volgende bijdrage sluiten ir. H.P. Rozema uit 
's-Gravenhage en dr. J. Vos uit Abcoude een indrukwek
kend vierluik af: twee artikelen van elk twee afleveringen, 
gewijd aan een 'honderdjarige'. De in 1894 ingevoerde 
proefstempels en hun relatie met de vroege machinale 
stempelingen kwamen daarbij uitvoerig aan bod. Wie de 
respectievelijke bijdragen van de auteurs heeft gelezen zal 
waarschijnlijk - net als zijzelf - 'in de ban' van ringen en 
sterren zijn geraakt. 

Inleiding 
In de eerste aflevering van dit 
artikel werden de afdrukken 
van de vier proefstempels 
(twee dubbelringstempels en 
twee proefsterstempels), ge
bruikt in de Roelantshand-
stempelmachines van Am
sterdam en 's-Gravenhage, 
onderzocht op hun machinale 
kenmerken en besproken te
gen de achtergrond van de 
beschikbare relevante filate-
listische literatuur. Ook werd 
de in het PTT-Museum aan

wezige en voorzover wij we
ten enige overgebleven Roe-
lantshandstempelmachine 
aan een nauwkeurig onder
zoek ondenworpen. 
In deze aflevering - tevens 
het eind van dit dubbelartikel 
(samen met referentie 1) -
wordt met behulp van dat toe
stel een poging ondernomen 
om de machinale handstem-
peling te reconstrueren ter 
toetsing van de in de eerste 
aflevering opgestelde werkhy
pothese. Het artikel besluit 
met een overzicht van alle be
kende Doffegnies-Melletma-

chines en Roelantsmachines. 
In laatste instantie wordt voor
al aan de persoon van J.F.C. 
Roelants meer bekendheid 
gegeven. 

Reconstructie 
machinale 
handstempeling 
Instructie Roelants 
Uit de handgeschreven in
structie van mei 1893 van 
Roelants, directeur van het 
Postkantoor Dordrecht̂ o volgt 
hier een citaat dat betrekking 
heeft op 'De Stempeling' als 
onderdeel van de 'Beschrij
ving van den Stempeltoestel 
(Systeem Roelants)'. Het 
luidt: 'Het handvat worde met 
losse hand gevat en de voor
arm heen en weer bewogen 
zonder eenige krachtaanwen
ding. De te stempelen stuk
ken worden tegen het op
staande plankje IX geplaatst 
en met de linkerhand onder 
den stempel geschoven. Men 
oefene zich met langzaam te 
stempelen en drage zorg, dat 
de stempelstang niet hooger 
dan noodig worde opgehe
ven, omdat deze anders het 
contra-gewicht raakt en den 
toestel door voortdurend 
schokken bederven zou. De 
stempeling moet bijna zonder 
gedruisch plaats vinden. Zoo

lang de beambte met ge-
druischloos stempelt, is hij 
niet behoorlijk geoefend. 
Door gestadige oefening 
wordt eene vlugheid verkre
gen, welke in staat stelt om 
140-180 afdrukken per mi
nuut te maken.' 

Opstaand plankje 
Over het opstaande plankje 
IX volgt hier nog iets meer uit 
dezelfde 'Beschrijving etc.': 
'Het dekstuk (tafeltje) is in het 
midden van de voorzijde van 
een staand plankje te voor
zien, van 25 cM lengte en 6 
cM hoogte (..)'. De bedoeling 
van dit plankje moet zijn dat 
er een vaste uitgangspositie 
is voor de te stempelen stuk
ken. Er zijn bij de instructie 
twee tekeningen aangetroffen 
waarop de plaats van het op
staande plankje IX is aange
geven (afbeelding 12-links en 
12-midden). Op één van de 
tekeningen (afbeelding 12-
links) is de bedoelde plaats 
aan het midden van de 'ver
meende' voorzijde met de 
pen doorgehaald en kennelijk 
opnieuw getekend aan de 
'echte' voorzijde. Dit wordt 
nog eens bevestigd door de 
tweede tekening (afbeelding 
12-midden). Het was in elk 
geval de bedoeling dat de 
stukken 'met de linkerhand 
onder den stempel gescho
ven [kunnen] worden'. Erg 
duidelijk klinkt dit onderdeel 

' ^ (v lM 

12. Dne werktekeningen behorend bij de door Roelants met de hand geschreven instructie van mei 1893^° voor de opstelling van de naar hem genoemde stempelmachin 
Links en m het midden zien we twee bijna dezelfde tekeningen Boven wordt de onderbouw getoond met de aangewezen plaats (A) waarop het toestel moest worden ge
monteerd 'De toestel wordt ( ) bevestigd op een stukje eikenhout { )dat( ) te verbinden is aan twee stukken hoekijzer (II) ter dikte van { ), welke ( ) te bevestigen zijn 
aan een vuren of grenen paal (III) De opstelling op de houten plank in afbeelding 10 is met conform de montagevoorschriften Ons interesseert vooral het 'Blad voor de 
Stempeltafel' aangeduid met VIII met het 'opstaand plankje' aangeduid met IX in het onderste gedeelte van de beide tekeningen Het lijkt erop dat dit plankje in de Imker t 
kening eerst linksonder was getekend, later is doorgehaald en naar rechtsonder verplaatst Dat is ook de plaats waar het op de middelste tekening wordt aangetroffen Di 
IS van belang in verband met de vaststelling wat nu eigenlijk de voorzijde en het vooraanzicht van het toestel zijn en daarmee ook wat de zijkanten van het toestel zijn De 
instructie luidt namelijk 'Het dekstuk (tafeltje) is in het midden van de voorzijde van een staand plankje te voorzien, van 25 cM lengte en 6cM hoogte f" / De lange zijde 
met het opstaande plankje is derhalve te beschouwen als de voorzijde van het toestel Deze conclusie past goed bij de figuren 1 en 2 van de Duitse Muller-stempelmachi 
ne in afbeelding 15, die respectievelijk als vooraanzicht en zijaanzicht worden omschreven Op de rechtertekening in afbeelding 12 zien we de 'paal met punt of pen con
structie', die een tnllingsvrije fundering en opstelling voor het toestel moest garanderen 'De [vuren of grenen] paal [III] wordt door den vloer gelaten, waarmede hij in het 
geheel met mag verbonden zijn, en voorzien van een punt (IV) in het zand geslagen of met een pin (VI) geplaatst in een stuk eikenhout (V) dat op het zand tusschen 4 kle 
ne paaltjes ingewaterd, is vast te leggen Het boveneinde van de paal moet 83 cM boven den vloer uitsteken' De stempelstang van het toestel moest 'ongeveer op het 
midden van den paal [komen] te slaan''^ 
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3a. De linkerzijde van de Roelantsmachine in het Nederlandse PTTMuseum (zie 
lok afbeelding 10, eerste aflevenng in het apnlnummer van 'Philatelie'), de eerste 
econstructievariant van de bediening van het toestel aan 'de verkeerde voorzij
le' met behulp van een dnetal stukken met proefsterstempels 'sGravenhage (Vel
nga model 97) Toen we in september 1993 in het Nederlandse PTTMuseum 
inze reconstructiepoging ondernamen waren we nog met op de hoogte van de 
andgeschreven instructie waaruit de werkelijke voorzijde af te lezen was'̂ " De 
laar linksonder wijzende kruk in afbeelding 10 noopte ons toen tot de aanname dat 
Ie linkerzijde eigenlijk de voorzijde van het toestel was, omdat de rechterhand an
ers onvoldoende bewegingsruimte zou hebben We maakten toen deze afbeel
ing Voor uitleg van de bediening van het apparaat zie tekst 

13b. Een bovenaanzicht van de Roelantsmachine in het PTTMuseum met de voor
zijde onder en met nadruk op de linkerzijde, deze situatie werd verkregen door een 
detailopname van de situatie in afbeelding 13a een kwartslag naar links te draaien 
Daardoor ontstaat de tweede reconstructievariant met bediening van het toestel 
aan 'de echte voorzijde' Na herhaaldelijke lezing van de in december 1993 spon
taan van het Nederlandse PTTMuseum ontvangen instructie'» en grondige bestu
denng van de bijbehorende tekeningen (afbeeldingen 12links en 12midden) heb
ben we na ampele ovenweging geconcludeerd dat de eerder in afbeelding 10 ge
toonde zijde als echte voorzijde van het toestel dient te worden beschouwd en dan 
met de kruk naar rechtsboven wijzend (zoals vroeger afgebeeld in de referenties 7, 
18 en 19) Voor uitleg van de bediening zie tekst 

'an de instructie niet en al
3en al daarom was de ver
nelding: 'Nadere inlict}tingen 
vorden gaarne verstrekt door 
len Directeur van het Post
■antoor te Dordrecht' niet 
werbodig. 
\fbeelding 12rechts laat iets 
neer zien van de paalfunde
ng waarop het toestel met 
Debehoren zo trillingsvrij mo
lelijk rustte. Over de echte 
oorzijde van het toestel zijn 
Ie beschikbare tekeningen 
us erg duidelijk. De beambte 
taat recht voor het frame zo
Is we dat hebben afgebeeld 
1 afbeelding 10 (zie eerste 
flevering in het apnlnummer 
an 'Philatelie'). Alleen de 
aar linksonder wijzende kruk 
taat in die afbeelding ver
eerd om met de rechterhand 
ediend te kunnen worden 
jnwijl de linkerhand de stuk
en aan en afvoert. De kruk 
loet daarvoor 180 graden 
edraaid worden en naar 
ïchtsboven wijzen (zie bij
chrift bij afbeelding 10 onder 
erwijzing naar de kennelijk 
arrecte afbeelding in de refe
5ntles7,18 en 19). 

econstructievariant 1: 
ediening van liet toestel 
an de verkeerde voorzijde 
oen we in september 1993 
het Nederlandse PTTMu

3um onze reconstructiepo
ng ondernamen waren we 
Dg niet op de hoogte van de 
andgeschreven instructie^". 

De naar linksonder wijzende 
kruk in afbeelding 10, zonder 
verdere aanwijzing over wat 
als voorzijde van de machine 
te beschouwen, dwong ons 
tot de aanname dat de linker
zijde in die afbeelding de ei
genlijke voorzijde van het toe
stel was. Om de rechterhand 
voldoende bewegingsruimte 
te geven was er geen andere 
keus mogelijk. We maakten 
toen afbeelding 13a en stel
den ons bij de bediening van 
het apparaat het volgende 
voor. De rechterhand bedient 
de kruk op en neer, terwijl de 
linkerhand de 'feeding' van de 
machine met poststukken 
verzorgt. De stukken worden 
van een denkbaar stapeltje 
links naast de machine aan
gevoerd. Wij gingen er toen 
bij onze simulatie vanuit dat 
het stapeltje stukken links 
naast de machine zó ligt dat 
de zegels of de ingedrukte 
zegelwaarden die rechts bo
venaan op de stukken staan, 
linksboven op de stapel ko
men te liggen. De linkerhand 
pakt dan steeds de volgende 
kaart of enveloppe en legt die 
evenwijdig of onder een maxi
maal 90 graden naar rechts 
gedraaide hoek op de betrek
kelijk gladde(!) ondergrond en 
schuift het poststuk daarna zo 
precies mogelijk onder de 
stempelkop. Daardoor worden 
klokstanden (stand van de 
kleine wijzer) mogelijk vari
ërend van 3 tot 7 uur. Ten/vijl 

de rechterhand al stempelend 
de kruk bedient, neemt of 
schuift de linkerhand het ge
stempelde stuk vervolgens 
weer terug en legt dat op een 
tweede stapeltje afgewerkte 
stukken. 

Reconstructievariant 2: 
Bediening van het toestel 
aan de echte voorzijde 
Na herhaaldelijke lezing van 
de in december 1993 spon
taan van het Nederlandse 
PTTMuseum ontvangen in
structie^o en grondige bestu
dering van de bijbehorende 
tekeningen (afbeeldingen 12
links en 12midden) hebben 
we na ampele ovenweging ge
concludeerd dat de in afbeel
ding 10 getoonde zijde als 
echte voorzijde van het toe
stel moet worden beschouwd. 
Voor aanvullend bewijs venwij
zen we naar afbeelding 15. 
Een correcte voorstelling van 
zaken vinden we daarom in 
afbeelding 13b. Dit is een 
kwartslag naar rechts gedraai
de detailopname van afbeel
ding 13a die goed aansluit bij 
de feitelijke situatie. Aan de 
stempelstanden in de machi
ne verandert niets en aan de 
stempelafdrukken op de post
stukken verandert ook niets. 
De beambte bedient nu de 
(denkbeeldig) naar rechtsbo
ven wijzende kruk (afbeelding 
in de referenties 7, 18 en 19) 
precies volgens de werkin
structie 'met de losse hand (..) 

en de voorarm [worde] heen 
en weer [in plaats van op en 
neer!] bewogen zonder enige 
krachtaanwending. De te 
stempelen stukken worden te
gen het opstaande plankje IX 
geplaatst en met de linker
hand onder den stempel ge
schoven'. En nu lijkt alles, ook 
met de plaats van het 'op
staande plankje' IX uit de af
beeldingen 12links en 12
midden, perfect te kloppen. 
Het kan niet anders of de 
plaatsnaam In de gemonteer
de stempelkop moet in de toe
stellen van Amsterdam en 's
Gravenhage kopstaand naar 
de beambte gewezen heb
ben. De beambte bediende 
de kruk van het toestel met de 
iets geheven rechterhand 
heen en weer en nam met de 
linkerhand de stukken van 
een horizontaal of verticaal 
liggend stapeltje (tegen het 
opstaande plankje) om die on
der de stempelstang te cen
treren, tijdens de stempeling 
vast te houden en na stempe
ling naar linksachter weg te 
leggen. Als het stuk vanuit 
een horizontaal of verticaal 
liggende positie met de bewe
gende linkerhand bij het cen
treren iets naar links werd ge
draaid, konden stempelaf
drukken met klokstanden tus
sen 3 en 6 uur respectievelijk 
tot 7 uur ontstaan. 

Andere mogelijkheden? 
Andere mogelijkheden om 

file:///fbeelding
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adequaat en snel te stempe
len met gebruikmaking van 
zowel de rechter- als de lin
kerhand zijn er nauwelijks te 
verzinnen. Het is naar ons 
idee ook minder handig om 
vooraf al een stapeltje stuk
ken op de stempelonder-
grond te leggen om die ver
volgens in serie af te werken, 
zodat de linkerhand de ge
stempelde stukken alleen 
maar hoeft weg te leggen. De 
stapel kaarten en brieven van 
verschillend formaat zou dan 
steeds opnieuw de klap van 
de stempelstang moeten ver
duren waardoor de onderste 
exemplaren onaanvaardbaar 
beschadigd worden. Als er al 
op een stapeltje stukken ge
stempeld zou zijn heeft dat 
overigens geen gevolgen ge
had voor de geconstateerde 
en gereconstrueerde stem
pelstanden. Het is voor pre
cieze plaatsing van de stem
pelafdrukken wel noodzakelijk 

dat de linkerhand de zegel(s) 
en/of de zegelindruk zo ge
centreerd mogelijk onder de 
stempelkop legt, waarbij het 
oog zich het liefst op de rech-
terbovenzijde van het stuk 
concentreert. Gezien ook de 
afmetingen van het werkge
bied rond de stempelkop 
komt het ons voor dat de sta
pel stukken eerder met de 
lange dan met de korte zijde 
tegen het opstaande plankje 
aan de voorzijde heeft gele
gen. Uit het feit dat de linker
zijde altijd rechtstandige ma
chinale afdrukken vertoont 
met meestal een kleine mar
ge van 12 tot 1 uur (afbeel
ding 14) menen we eveneens 
te mogen opmaken dat de 
gekozen reconstructie de si
tuatie in meerdere opzichten 
goed weergeeft. Verder ko
men dwarse stempelstanden 
(3 uur) linksboven eigenlijk 
niet voor. Deze blijven, zoals 
we al eerder zagen, beperkt 

14- (boven). Op 14 juni 1894 verzonden briefkaart van Amsterdam naar Dresden 
De zegelstempel linksboven voor 5 cent bnefkaartport buitenland is vernietigd met 
een rechtstandige afdruk van de dubbelringstempel Amsterdam De kaart werd we
gens onbestelbaarheid (groenomlijnd tweeregelig etiket 'Unbekannt inconnu ') op 
15 juni naar Amsterdam geretourneerd en aan de afzender teruggezonden, zoals 
duidelijk IS uit het administratieve stempel 'Terug Afzender' in kastje (Vellinga mo
del 283) De rechtstandige afdruk linksboven onder de zegelstempel van de klein-
rondstempel Amsterdam (Vellinga 54) is geplaatst als aankomststempel 
14- (onder). Op 24 oktober 1894 verzonden bnefkaart van Amsterdam via Bnndisi 
naar Alexandre (Egypte) te bestellen 'a bord du bateau a vapeur Natal venant des 
Indes' De zegelstempel linksboven voor 5 cent bnefkaartport buitenland is vernie
tigd met een rechtstandige afdruk van de dubbelnngstempel Amsterdam De kaart 
heeft de stoomboot kennelijk gemist en werd door het Egyptische 'Bureau des Re-
buts' pas op 31 maart 1897 (bijna 2,5 jaar later') naar Amsterdam geretourneerd 
De kaart is waarschijnlijk ook in Amsterdam onbestelbaar gebleven want elk adres 
van de afzender ontbreekt Een administratieve aanwijzing 'terug afzender' ook 
Wel IS er linksboven onder de zegelstempel een rechtstandige afdruk van de ster
stempel Amsterdam (V 99) geplaatst als aankomststempel {collectie F van den 
Heuvel) 

tot middenboven (postbladen 
van Amsterdam en 's-Gra-
venhage!) en rechtsboven 
(vooral bij poststukken van 
Amsterdam en af en toe ook 
eens bij een stuk van 's-Gra-
venhage). 

Omkeereffect 
stempelafdruk 
In 1894 waren er dus post-
waardestukken in omloop 
waarop de zegelstempels 
linksboven in plaats van 
rechtsboven waren ingedrukt 
(zoals de blauwe bnefkaarten 
in afbeelding 14; meer nauw
keurig gaat het hier om de 
modellen 19a/19b en 20a/20b 
volgens Ten Geuzendam; zie 
referentie 21; zie voor een 
soortgelijke gezegelde om
slag de afbeelding 3-onder uit 
referentie 1, februarinummer 
'Philatelie'). Deze kaarten of 
gezegelde omslagen moes
ten eerst 180 graden ge
draaid worden alvorens ze 
machinaal afgestempeld kon
den worden. Afbeelding 1 in 
de eerste aflevering van dit 
artikel (aprilnummer 'Philate
lie') liet al zien wat er gebeur
de als dit achtenwege bleef: 
het Rijkswapen werd dan 
kopstaand gestempeld en na 
het goed leggen of omkeren 
van de kaart pas de zegel
waarde, maar dan rechtstan
dig. Een beter bewijs dan de 
kaart in afbeelding 1, die in 
één oogopslag laat zien hoe 
machinale afstempeling valt 
af te lezen uit het links-rechts 
verschil in de stempelafdruk
ken, is nauwelijks te vinden. 
Dit omkeereffect van de 
stempelafdruk werd al uitvoe
rig beschreven in de visie van 
Veraart̂ ^ in de eerste afleve
ring van dit artikel (zie ook 
hiervoor het aprilnummer van 
'Philatelie'). Het heeft er daar
om alle schijn van dat zowel 
de Doffegnies-Melletmachine 
als de Roelantsmachine van
af het allereerste begin met 
een vaste stand van de stem
pelkop werkte. Het is daarom 
voor ons het meest aanneme
lijk dat, staande voor de ma
chine, de in de stempelkop 
aanwezige plaatsnaam altijd 
naar de beambte wees. 

Werkte de 
Doffegnies-Mellet
machine net zo? 
Wie waren Doffegnies en 
IVIellet? 
Voor enkele gegevens over 
de commies bij het Hoofdbe
stuur der Posterijen Johannes 
Joseph Doffegnies (geboren 
13 juni 1833) en de horloge
maker Auguste Mellet (in 
Zwitserland geboren op 8 

maart 1833 en vanaf 1852 tot 
12 oktober 1871 in Nederland 
woonachtig) zij venwezen naar 
De Haan .̂ Het ontwerp van 
de stempelmachine was van 
Doffegnies en de fabricage 
was voor rekening van Mellet. 
Eén van de werklieden van 
Mellet heeft volgens De Haan^ 
in 1870 met Van Hinsbergh, 
chef van de stempelfabriek 
van De Munt (zie afbeelding 7 
uit referentie 1, februarinum
mer 'Philatelie'), overlegd hoe 
de mal van de stempelkop, 
ook wel 'bus' genoemd, ver
beterd kon worden. Ook de 
bewerking van de schroeven 
was ondenwerp van gesprek. 
Ook in de handstempels 'ont
stonden [namelijk] i/aa/c 
sclieuren in de bus, vooral bij 
de stelschroef.' De uitkomst 
van het overleg met Van Hins
bergh was dat 'een aantal 
"tappen" zal worden vervaar
digd, waarmee de stempel 
kan worden vastgezet'. 

Wanneer gebruikt? 
Vanaf 1867 tot minstens in 
1893 is de Doffegnies-Mellet
machine in gebruik geweest 
op vijf postkantoren^. Aanvan
kelijk alleen een proefmachi-
ne in 's-Gravenhage, maar 
vanaf 1871 stonden er ook 
machines in Amsterdam, Rot
terdam en Utrecht en later (in 
elk geval rond 1884) even
eens in Arnhem. Na uitge
breid onderzoek concludeer
de De Haan - dit in tegenstel
ling tot de mededelingen van 
Smit̂ " 5̂ - het volgende: 
'Slechts bij de postkantoren 
Amsterdam, Arnhem, 's-Gra
venhage, Rotterdam en 
Utrecht is een Doffegnies-
Melletmachine in gebruik ge
weest. '". Over de aantallen is 
De Haan niet helemaal duide 
lijk. Die komen volgens ons 
respectievelijk neer op mini
maal twee, twee, twee, één 
en nog eens één, ofwel acht 
in totaal (zie ook tabel 1 ver
derop in dit artikel). 

Vellinga" kende de Doffeg
nies-Melletmachine niet als 
zodanig (pp. 41/42). Hij meld 
de daarentegen twee ver
schillende machines: één var 
Doffegnies en één van Milet 
(juiste spelling: Mellet) zonde 
duidelijk te maken of het naai 
zijn oordeel om dezelfde ma
chine ging. 
Met name in de Doffegnies-
machine zou het stempelvlak 
zó horizontaal zijn, 'dat deze 
zoo duidelijk mogelijk en niet 
minder regelmatig den afdrul 
weergaf.' 

Soort machine? 
Volgens Giphart̂ ^ gj^g ^gt 
om een machine 'waarbij het 
stempelen geschiedde door 
met de hand een kruk op en 
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Stempelaiiparat, bei wsldient der Stempel derart geführt ist, daFs die Stellung desseiliea 
stets senkreclit bleibt 

J\r2 9 8 7 l , 
(■HOlOO». DRlfCi; I>Ï4* KtICHSURUCKEREi, 1 6 5 

15. Werktekening met voor (Fig. 1) en zijaanzicht (Fig. 2) van een in Nederland ge
patenteerde, Duitse machine uit 1879 (eerder afgebeeld en beschreven in referen
ties 9, 22). Volgens De Haani* 'tieeftde [Doffegnies]/We//e(mach/ne er [mogelijk] on
geveer [zo] uitgezien (..)'. Deze Muilermachine 'bei welchem der Stempel derart ge
führt ist [Parallelogramm], dass die Stellung desselben stets senkrecht bleibt' had 
als doel 'einen gleichmässigen Abdruck des Stempels auf Briefe etc. sicher und 
rasch bei leichter, bequemer Handhabung zu erzielen'. Het apparaat is wegens te 
hoge kosten in Nederland niet in gebruik genomen. In het 'Patentschrift No. 9871' 
staat de volgende beschrijving van de bediening van dit toestel: 'Das Stempeln ge
schieht dadurch, dass der Knopf k des Stempels g (geen kruk dus!) mit der rechten 
Hand gefasst und beliebig rasch in Richtung der Unterlage b gedrückt wird, auf wel
che der zu stempelnde Gegenstand mit der linken Hand gelegt und gehalten wird. 
Der Stempel beschreibt dabei die Cun/e x und ist stets in verticaler Stellung ge
führt. Wird der Knopf k losgelassen, so schnellt der Stempel auf das Farbkissen [f] 
zurück und färbt sich von neuem.' Deze beschrijving komt vrij behoorlijk overeen 
met de door ons voorgestane bediening van de Roelantsmachine, zij het dat de 
daar naar boven gerichte kruk de knop van de Müllermachine op een geniale wijze 
vervangt, waarvan een meer stabiele stempelgang mogelijk het gevolg is met een 
kleinere curve x en daardoor waarschijnlijk ook minder lawaai ('gedruischloos' vo\
gens Roelants^"). 

neer te bewegen {..). De voor 
die tijd tioge kostprijs van 
f70.äf 80. per stul< was 
echter een bezwaar voor de 
algemene invoering. De Mel
letmachine tieeft ool< in liet 
buitenland de aandacht ge
trokken. 
Op 12 februari 1873 werd een 
[volgens De Haan^ sinds 
1871 in reserve gehouden] 
Melletmachine gezonden 
naar de Duitse postadmini
stratie. In ons land zijn zij tot 
omstreeks 1890 in gebruik 
geweest. Helaas is er geen 
enkele bewaard gebleven.' 

Er is helaas, ook na de op
roep van De Haan in 1975 ,̂ 
geen enkele DoffegniesMel
letmachine teruggevonden, 
waardoor wij ons van andere 
middelen moeten bedienen 
om tot een zo betrouwbaar 
mogelijke voorstelling van za
<en te komen. Daarom laten 
we hier in navolging van 
iem9'22 de werktekening zien 
Tiet voor en zijaanzicht van 
sen waarschijnlijk soortge
ijke, in Nederland gepaten
eerde, Duitse machine uit 
1879 {afbeelding 15). Deze 
Vlijllermachine 'bei welchem 
der Stempel derart geführt ist 
Varallelogramm], dass die 
Stellung desselben stets 
senkrecht bleibt' had als doel 
'einen gleichmässigen Ab
druck des Stempels aufBrie
'e etc. sicher und rasch bei 
eichter, bequemer Handha
bung zu erzielen'. 
/oor een beschrijving van de 
bediening van dit toestel en 
;en vergelijking daarvan met 
i\e van de Roelantsmachine 
:ij verwezen naar het bij
schrift bij afbeelding 15. Het 
ipparaat is wegens te hoge 
costen niet in gebruik gene
nen. Uit De Haans beschrij
'ing van de DoffegniesMel
stmachine^ nemen we nog 
iet volgende over: '[Het] is 
:eker dat naar een buiten
ands voorbeeld is gewerkt 
..). Mogelijk heeft de Mellet
nachine er ongeveer uitge
ien als op [onze] afbeelding 
15]. Van de stempels is 
■Jechts bekend dat zij met be
lulp van een tap in het toestel 
onden worden vastgezet. 
..). Bij latere modellen is de 
ap aan het toestel bevestigd, 
oms in de vorm van een 
chroef waarmee de stempel 
langedraaid kon worden.' Bij 
et toestel werden tafels ge
;verd die op de vloeren 
loesten worden vastge
et^'s. Dit ter verhoging van 
e stabiliteit. 

'ergelijking met de 
loelantsmachine 
)oor een identieke stand van 
e stempelafdrukken op de 
tukken (afbeelding 16) lijkt 

het aannemelijk om te veron
derstellen dat de aanbieding 
van de poststukken bij de 
DoffegniesMelletmachine op 
dezelfde wijze geschiedde als 
bij de Roelantsmachine. Een 
duidelijk verschil was dat de 
kruk van de DoffegniesMel
letmachine op en neer werd 
bewogen^ä, en die van de 
Roelantsmachine, zoals we 
zagen, heen en weerzo. Daar
mee wordt het verschil in 
snelheid mogelijk verklaard. 
De snelheden zijn in elk geval 
bekend: 70,135 en aanvan
kelijk 140180 en later 180
200 afdrukken per minuut 
respectievelijk voor hand
stempeling''3, machinestem
peling met de Doffegnies
Mellef^ en machinestempe
ling met de Roelantsmachi
ne4.7,2o Qe snelheid van ma
chinestempeling betrof steeds 
geoefend personeel. 
Verder moeten de verschillen 
met de Roelantsmachine mi
nimaal geweest zijn. Wellicht 
ging het om een minder sta
biele stempelstang en was de 
machine in zijn geheel wat 
kwetsbaarder. 

De afbeelding van de Duitse 
machine (afbeelding 15) laat 
zien dat in 1879 al gebruik 
werd gemaakt van een paral
lellografische constructie of 
parallelgeleider om de stem
pelstang zo loodrecht moge
lijk op en neer te kunnen be
wegen, dit ten gunste van re
gelmatige en duidelijke stem
pelafdrukken. De Roelants
machine maakte ook gebruik 
van zo'n constructie (zie af
beelding 9 uit de eerste afle
vering van dit artikel, april
nummer 'Philatelie'). Eerdere 
ontwerpen zijn doorgaans 
voor verbetering vatbaar en 
op die regel zal de Doffeg
niesMelletmachine ten op
zichte van de Roelantsmachi
ne geen uitzondering ge
weest zijn. Mellet heeft zich 
niet persoonlijk met de verbe
tering van de machine kun
nen bemoeien. Hij was al op 
12 oktober 1871 naar Lau
sanne in Zwitserland vertrok
ken om zich daar te vestigen. 
De 'zaak Mellet' was bij die 
gelegenheid overgenomen 
door zijn compagnon en land
genoot A. Messet. 

Uitbreiding 
ondeizoelc naar 
Rotterdam, Utreclit 
enArnliem 
Waarom deze 
postkantoren? 
We mogen er wel van uitgaan 

dat in de grote steden Rotter
dam, Utrecht en Arnhem aan
vankelijk minstens één Dof
fegniesMelletmachine en la
ter minstens één of meer 
Roelantsmachines gestaan 
hebben. De Roelantsmachi
nes zijn hier niet vóór 1897 in 
gebruik genomen^. Van deze 
kantoren zijn uiteraard geen 
afdrukken van de dubbelring
en sterproefstempels moge
lijk. Afdrukken van definitieve 
Stempelmodellen zijn wel mo
gelijk (tweeletter, kleinrond, 
ster en typenraderstempel 
met Arabische maandcijfers). 
Het loont daarom zeker de 
moeite om te zoeken naar af
drukken van zulke stempel
modellen met een steeds te
rugkerende typische stand, 
zoals gevonden bij de kanto
ren Amsterdam en 'sGraven
hage, eventueel gecombi
neerd met enkele andere 

kenmerken van machinale 
stempeling. De voorlopige re
sultaten kunnen als volgt wor
den samengevat. 

Waarnemingen Rotterdam 
Meest kopstaande afdrukken 
rechtsboven met een klok
stand van 37 uur. Als aan
komststempel op briefkaarten 
komen omstreeks 1880/1881 
eigenlijk alleen maar kop
staande afdrukken voor met 
dezelfde variaties in klokstan
den, ondanks plaatsing links
boven op de kaarten. Als 
voorbeeld twee kaarten ver
zonden binnen Rotterdam. 
Eén ervan heeft twee kop
staande afdrukken zowel bij 
vertrek als bij aankomst en 
één een rechtstandige afdruk 
bij vertrek en een kopstaande 
afdruk als aankomststempel 
{afbeelding 16). Soortgelijke 
machinale stempelafdrukken 
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16 (boven). Een op 8 januari 1880 binnen Rotterdam verzonden briefkaart. De ze
gelstempel rechtsboven van 2Vz cent voor briefkaarttarief binnenland Is vernietigd, 
zoals vaker gezien voor Rotterdam (afbeelding 1 uit referentie 1), met een kop
staande afdruk van de gebruikte stempel, In dit geval de kleinrondstempel Rotter
dam (Vellinga 54). De afdruk van de aankomststempel linksboven Is eveneens kop-
staand hetgeen we zo niet kennen van Amsterdam of 's-Gravenhage. De belde af
drukken van Rotterdam geven de Indruk machinestempels te zijn en die rechtsbo
ven vrijwel zeker doordat het een kopstaande afdruk Is. Vertrek- (8-9 N) en aan
komststempel (9-10 N) verschillen één uur in tijd en de veronderstelling lijkt ge
rechtvaardigd dat het hier om twee verschillende stempelmachines gaat. 
16 (onder). Ter vergelijking met de bovenstaande afbeelding een op 3 april 1880 
binnen Rotterdam verzonden Identieke briefkaart. Nog ongewoner is hier de recht
standige machinaal aandoende afdruk rechtsboven terwijl de kopstaande afdruk 
linksboven overeenkomt met de afdruk op de kaart hierboven. De beide standen 
zijn, gerekend naar de machinestanden van Amsterdam en 's-Gravenhage, onge
woon voor machinale afstempeling en die rechtsboven kunnen we zonder verdere 
gegevens slechts als handstempel interpreteren. In de vele briefkaarten die we van 
dit archief (Kaufman) zagen kwamen In 1880 en 1881 linksboven In het geheel 
geen rechtstandige afdrukken, maar alleen kopstaande afdrukken voor. Rechtsbo
ven was ook vrijwel steeds sprake van kopstaande afdrukken. Een 'omgekeerde 
stempelwereld' die om opheldering vraagt (zie ook afbeelding 17). 

zijn ook gemeld door Smit̂ '̂̂ ^ 
en Van der Willigende. De af
drukken vallen evenals die 
van Amsterdam vooral in de 
periodes van 1874 tot 1876 
en van 1878 tot 1881 op door 
een egaal dikke buitencirkel 
met een vaak veel dunnere tot 
uiterst dunne binnencirkel (zie 
ook afbeelding 2a uit referen
tie 1). Met name in de periode 
1878 tot 1881 zijn er door
gaans valse Stempelsporen 
rond de eigenlijke stempelaf
drukken zoals bij Amsterdam 
(zie afbeeldingen 17-bovenen 
17-ondei). Ondanks de afwij
zende mening van De Haan 
uit 1976^ is Van der Willigen in 
198223 kennelijk heel zeker 
van zijn zaak als hij in het bij
schrift onder een dergelijke 
kopstaande afdruk van Rotter-
dam-kleinrond met 'valse' 

stempeling schrijft: 'Afb. 22. 
Rotterdams kleinrondstempel 
van 17 augustus 1878, ge
bruikt in een eenvoudig stem-
peltoestel, waarvan een 
sciiroefje(?) mede afgedrukt 
werd.' Diverse waarnemin
gen, samengevat in de afbeel
dingen 16 en 17, wijzen op 
het bestaan van twee ver
schillende machines, één voor 
stempeling bij vertrek en één 
voor stempeling bij aankomst. 
In de beide machines zijn de 
Stempelkoppen kennelijk on
gelijk en tegengesteld aan el
kaar gemonteerd. De 'vertrek-
machine' is vergelijkbaar met 
die we kennen van Amster
dam en 's-Gravenhage. 
De rechtstandige afdruk 
rechtsboven op de kaart in af
beelding 16-onder kan heel 
goed, evenals de kopstaande 

afdruk linksboven op dezelfde 
kaart, door de van het norma
le schema afwijkende 'aan
komst-machine' geplaatst 
zijn, bijvoorbeeld omdat de 
zegelstempel bij vertrek on-
vernietigd was gebleven. Ei
genlijk moeten we stellen dat 
het een handstempelafdruk 
is. Meer onderzoek is dus ge
wenst, maar niet zonder ver
wijzing naar de officiële bron 
die we ook zullen citeren bij 
de waarnemingen Arnhem. 
Daar wordt melding gemaakt 
van 'een nieuw toestel voor 
Rotterdam', waarbij 'nieuw' 
zou kunnen slaan op een an
der fabrikaat^. 

Onderbouwing 
waarnemingen Rotterdam 
In ieder geval lijkt het 'machi
nale verhaal' van Rotterdam 
bij de huidige kennis van za
ken ingewikkelder dan dat 

van Amsterdam en 's-Gra
venhage. 
In dit verband is het goed om 
op te merken dat we mis
schien wat al te voorbarig en 
ten onrechte zijn uitgegaan 
van twee of meer identieke 
handstempelmachines op de 
postkantoren van Amsterdam 
en 's-Gravenhage, in elk ge
val van twee of meerdere in 
een identieke vaste stand ge
monteerde Stempelkoppen 
(voor aantallen en toelichting 
zie tabel 1 in de volgende en 
laatste paragraaf). Met be
trekking tot de Doffegnies-
Melletmachines weten we op 
dit punt niets, maar van de 
Roelantsmachines weten we 
meer. Bijvoorbeeld dat Am
sterdam omstreeks 1898 over 
zeven toestellen beschikte 
die naar alle waarschijnlijk
heid als volgt verdeeld waren: 
'twee bureel vertrek, twee bu-

)i-i(.'f]ia;nt. 

17 (boven). Montage van drie briefkaarten verzonden uit Rotterdam op resp. 27 ju 
1878, 6 maart 1882 en 6(?) oktober 1883. Alle vernietigingsafdrukken zijn kop-
staand en dragen ook andere kenmerken van machinale stempeling. De afdruk op 
de rechter briefkaart toont een duidelijk verder afstaande 'valse stempelring' dan d 
twee andere afdrukken. Volgens Smit (referentie 14, pagina 524) was deze 'kring' 
een (niet verplicht) teken van machinaal gebruik: bij Rotterdam stond deze aanvan 
kelijk op vijf mm bulten de eigenlijke stempelafdruk 'en in het begin van de jaren 
tachtig (..) plotseling (..) op acht mm daarbuiten'. Op basis van deze waarneminge 
samen met die in bijvoorbeeld afbeelding 1 uit referentie 1 en met die in de hiervoc 
getoonde afbeelding 16-boven lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat een kopstaat 
de afdruk rechtsboven ook voor Rotterdam (vóór en na 1880) de normale machine 
stand is bij vertrek. 
17 (onder). Een op 13 september 1879 uit Rotterdam verzonden omslag naar 
Frankfurt. De zegel van 12y2 cent rechtsboven voor het internationale briefport is 
volgens voorschrift vernietigd met de nummerstempel 91 (Rotterdam). Als date-
ringsstempel Is links op de brief een rechtstandige afdruk geplaatst, met meerdere 
kenmerken van machinale afstempeling. Een identieke brief van 17 september 
1879 uit een ander archief werd door Smit in 1970 als zodanig besproken en afge^ 
beeld (referentie 14, afbeelding onderaan pagina 461). Een dergelijke rechtstandi
ge afdruk links past goed bij de kopstaande machinale afdrukken rechtsboven op 
de drie briefkaarten in de afbeelding hierboven. In samenhang met afbeelding 16 
zou dit kunnen wijzen op het bestaan van twee verschillende machines, één voor 
stempeling bij vertrek en één voor stempeling bij aankomst. In belde machines zijr 
de Stempelkoppen dan ongelijk en tegengesteld gemonteerd. De rechtstandige af 
druk rechtsboven op de kaart In afbeelding 16-onder moet dan evenals de kop
staande afdruk linksboven door de 'aankomst-machine' geplaatst zijn bijvoorbeeld 
omdat de zegelstempel bij vertrek onvernietigd was gebleven. Meer onderzoek ter 
bevestiging van deze veronderstelling Is echter wel gewenst. 
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18 (boven). Een op 3 maart 1881 uit Utrecht verzonden briefkaart naar Rotterdam 
3e zegelstempel rechtsboven is vernietigd met een dwarsstaande afdruk van de 
(leinrondstempel Utrecht (Vellinga 54) Er zijn een paar bijkomstige kenmerken van 
nachmale stempeling, zoals een egaal verdikte buitennng en een dunnere maar 
vel volledige binnenring De enkele en eenzijdig gelokaliseerde valse stempelspo
en dragen nauwelijks bij aan de bevestiging van machinale stempeling 
18 (onder). Een op 10 augustus 1883 uit Utrecht verzonden briefkaart naar Am-
terdam met een dwarsstaande afdruk van de kleinrondstempel Utrecht (Vellinga 

B4) 

19 (boven). Een op 29 september 1880 uit Arnhem naar Rotterdam verzonden 
bnefkaart De zegelstempel rechtsboven is vernietigd met een rechtstandige afdruk 
van de kleinrondstempel Arnhem (Vellinga 54) Linksboven een kopstaande afdruk 
van dezelfde stempel van Rotterdam Zie voor verdere details ook de bijschriften bij 
de afbeeldingen 16 en 17 Deze kaart vertegenwoordigt mogelijk dezelfde 'omge
keerde machinale wereld' als de kaart in afbeelding 16-onder 
19 (onder). Een op 6 juni 1895 uit Amsterdam verzonden bnefkaart van Arnhem 
naar Amsterdam De zegelstempel rechtsboven is vernietigd met een dwarsstaan
de machinale afdruk van de kleinrondstempel van Amsterdam (Vellinga 54) De 
kopstaande afdruk van de kleinrondstempel Arnhem linksonder (6 juni 1895) past 
machinaal bezien goed bij de rechtstandige afdruk in de afbeelding hierboven 

eel aankomst, één op de 
oeurs en twee in reserve''. 
De veronderstelling dat er in 
=iotterdam omstreeks 1880 
wee in technisch opzicht ver
schillende Stempelmachines 
n gebruik waren, waaronder 
ïén uitsluitend bij het 'bureel 
'ertrek' en de ander idem bij 
iet 'bureel aankomst', lijkt 
iaarom heel acceptabel. 

Vaarnemingen Utrecht 
Dp briefkaarten verzonden uit 
Jtrecht hebben we rechtsbo-
'en vrijwel zonder uitzonde-
ing een dwarse klokstand 
'an 3 uur gezien {afbeelding 
f8). Als vertrekstempel op 
)rieven zagen we linksboven 
«n tegenovergestelde dwar-
;e klokstand van 9 uur. In een 
!nkel geval troffen we op 
)riefkaarten ongeveer dezelf-
le valse Stempelsporen aan 
lis bij Amsterdam en Rotter-
lam (afbeelding 18-boven). 
iet aantal waarnemingen is 
log te beperkt om vergaande 
lonclusies te trekken. 

Vaarnemingen Arnhem 
'an Arnhem hadden we he-
ïas een nog beperkter aantal 

waarnemingen tot onze be
schikking. De stempelstand 
rechtsboven is daarom nog on
voldoende zeker {afbeelding 
19). Er zijn ook valse stempel-
sporen gezien die heel veel lij
ken op die van de machine
stempels van Amsterdam, Rot
terdam (zie afbeelding 17a) en 
Utrecht. De dateringen hiervan 
zijn onder andere 29 septem
ber 1880 (afbeelding 19-bo-
ven) en 14 januari 1884. De 
Haans vermeldde voor het 
stempeltoestel in Arnhem een 
bestelling van twee dagteke
ningsstempels met tap bij De 
Munt op 29 juli 1880. Die wer
den op 5 augustus verzonden, 
maar staan niet in het stempel-
boek afgedrukt. 
Soms is de stempelstand 
rechtsboven rechtstandig zo
als in afbeelding 18, soms met 
een (klokstand) tussen 3 en 6 
uur kopstaand. Er zijn nog te 
veel onduidelijkheden om met 
zekerheid uitspraken te doen. 
Twijfelen aan het bestaan van 
een stempeltoestel in Arnhem 
gaat ook weer te ver, alhoe
wel De Haan^ opmerkte: 'Wie 
deze mactiines [één voor 
Arnhem en een nieuw toestel 

voor Rotterdam] fabriceerde 
IS met bekend.' Er zijn dus 
meer waarnemingen nodig 
om tot meer definitieve con
clusies te komen. 

Discussie, 
samenvatting 
resultaten en 
aanbevelingen 
Werkhypothese bevestigd 
De resultaten van ons eigen 
onderzoek met materiaal uit 
een studiecollectie en uit twee 
aselecte steekproeven heb
ben in de eerste aflevering van 
dit artikel (zie het aprilnummer 
van 'Philatelie') geleid tot de 
opstelling van een werkhypo
these. Bij een voorlopige toet
sing aan andere collecties en 
aan reeds gepubliceerde af
beeldingen of toevallig waar
genomen poststukken is deze 
hypothese tot op heden 
steeds bevestigd. Met behulp 
van de werkhypothese is in 
deze aflevering een poging tot 
reconstructie van de machina

le stempelgang ondernomen. 
De positieve en bij andere lite
ratuurgegevens passende re
sultaten van die poging beves
tigen opnieuw de houdbaar
heid van de werkhypothese. 
Daaraan moet worden toege
voegd dat deze zonder meer 
geldig lijkt voor de postkanto
ren Amsterdam, 's-Gravenha-
ge en Utrecht. Van Utrecht zijn 
wel veel meer waarnemingen 
gewenst. Voor Arnhem en 
Rotterdam liggen de zaken 
wat ingewikkelder. In dit ver
band is het interessant de op
merking van De Haan^ in ge
dachten te houden over het 
toestel van Arnhem en het 
nieuwe toestel van Rotterdam, 
die mogelijk van een andere 
fabricage of makelij waren. 
Rond ongeveer 1898 worden 
onze waarnemingen boven
dien gecompliceerd door nog 
meer onbegrepen fenomenen. 
De hogere aantallen machines 
op de grotere postkantoren 
zouden daar debet aan kun
nen zijn. 

Stempelstand 
doorslaggevend 
Als we deze resultaten con-
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fronteren met de oude ge-
dachtenwisseling van De 
Haan met Smit̂  ^̂  ^̂  constate
ren we dat zowel Smiti"* 15 gig 
De Haan ŝ en in zijn kielzog 
Brodersen^s gedeeltelijk gelijk 
hadden Op zoek naar de 
grootste gemene deler in dit 
(on)gelijk, willen we op empiri
sche gronden stellen dat de 
stand van de stempelafdruk 
en met name die rechtsboven 
op het poststuk, meer dan an
dere kenmerken, machinale 
stempeling doet vermoeden 
Per kantoor verschilt die stand 
wel iets, maar in grote lijnen 
komt het neer op een klok-
stand tussen 3 en 7 uur Com
binatie met andere kenmerken 
of criteria maakt in de meeste 
gevallen onderscheid tussen 
handstempeling en machinale 
stempeling mogelijk 

Hoewel 'valse' stempelsporen 
soms een belangrijke aanwij
zing kunnen zijn voor machi
nale stempeling, maar dan 
met bijna volledige ringen 
rondom de eigenlijke buiten
rand van de stempel, weegt 
dit feit met op tegen het crite-
num van de stand van de 
stempelafdruk Deze consta-
tenng is van belang, omdat 
bijvoorbeeld Scholtens '̂* in 
navolging van Smit̂ ''̂ ^̂ , een 
afgebeeld kleinrondstempel 
van het kantoor Groningen uit 
1880, met valse stempelspo
ren, naar onze mening onte
recht als vroege machinale 
stempelafdruk aanwijst 

Samenvatting nieuwe feiten 
'In de ban van nngen en ster
ren' - wat zijn nu samengevat 
de nieuwtjes van deze publi-
katie en van dit artikel in het 
bijzonder'? 

1 Door een rijke oogst aan 
nieuwe gegevens is er sprake 
van een forse bijstelling van 
de vroegere gegevens over 
deze groep van officiële 
proefstempels (dubbelnng-
stempels en proefsterstem-
pels) Er kan tevens sprake 
zijn van een flinke uitbreiding 
van het inzicht in de bij de 
proefopzet met bedoelde 'per
manente gebruikswaarde' 
van de stempels voor de 
handstempelende kantoren 
Gouda en Maassluis Niet 
minder is de uitbreiding van 
ons inzicht in de achtergron
den en bijzonderheden van 
de machinaal stempelende 
kantoren Amsterdam en 's-
Gravenhage Vrijwel alle zes 
proefstempels zijn onmiddel
lijk na toezending door de 
kantoren gebruikt Het lange 
tijd doorgebruiken van enkele 
stempels hangt samen met 
onduidelijke of nog onbeken
de factoren 

2 Er IS een duidelijker beeld 
gekomen over het ontstaan 
van de proefstempels inclu
sief de formele en toevallige 
afwegingen Daarbij treedt de 
persoon van de graveur Vic
tor Joseph Van Hinsbergh 
meer dan ooit op de voor
grond 

3 Met behulp van de 'machi
nale proefstempels' zijn om 
zo te zeggen de 'sleutels' ge
vonden en benoemd om de 
oudste machinestempelaf
drukken in Nederland te iden
tificeren Hierbij gaat het om 
tweeletterstempels, kleinrond-
stempels en sterstempels 
Van der Wart̂  heeft een groot 
aantal van deze stempels wel 
opgenomen met ovengens 
slechts een viertal afbeeldin
gen, maar gaf geen aanwij
zingen om ze ook als zodanig 
te herkennen De eerdere 
mening van De Haan^ dat dit 
ook met kan, is onhoudbaar 
gebleken Er zijn natuurlijk al
tijd enkele twijfelgevallen die 
buiten schot blijven, maar in 
verreweg de meeste gevallen 
IS het mogelijk gebleken de 
afdrukken met zekerheid te 
identificeren als machine
stempel of handstempel Dit 
geldt in het bijzonder voor de 
kantoren Amsterdam en 's-
Gravenhage Voor Rotterdam 
ligt het 'machinale verhaal' 
wat gecompliceerder en van 
Arnhem en Utrecht hebben 
we nog te weinig waarnemin
gen om tot hardere conclu
sies te komen 

4 De opgestelde en ruim
schoots getoetste werkhypo
these kan leiden tot nieuwe 
vondsten, ook voor de overi
ge hier met behandelde kan
toren Dit geldt met name 
voor de periode van 1897 tot 
1906 en vooral voor het kan
toor 's-Gravenhage dat met 
de nodige onderbrekingen 
vanaf 1901 exclusief met 
nieuwe machines en machi
nestempels experimenteerde 
Kunnen we zeggen om welke 
postkantoren het dan precies 
gaat en hoeveel machines 
waar stonden"? 

Hoeveel machines en 
waar? 
Doffegmes-Melletmachines 
zijn, zoals we al zagen, 
slechts op vijf kantoren in be
drijf geweest̂  In 1877 zijn de 
acht grootste steden van Ne
derland (op basis van inwo
nertal) Amsterdam, Rotter
dam, 's-Gravenhage, Utrecht, 
Groningen, Leiden, Arnhem 
en Haarlem In het rijtje van 
de vijf kantoren met een Dof-
fegnies-Melletmachine zijn 
Groningen en Leiden dus op
vallend afwezig In totaal zijn 
er volgens Vellinga" en De 

Tabel 1 

Kantoor 
DofTegnies-Mellet-
machine* 

Amsterdam 
's-Gravenhage 
Rotterdam 
Utrecht 
Arnhem 
Assen 
Breda 
Dordrecht 
Haarlem 
's-Hertogenbosch -
Leeuwarden 
Maastricht 
Middelburg 
Nijmegen 
Zwolle 

2 
2*** 
2****(*\ 
1 

Roelants-
machine** 

7 
5 
3 
2 

Totaal 8* 29 
Aantallen verkregen door combinatie van gegevens 
volgens Vellmga*, Giphart", Smit''*'' en De Haan', 
boven het aantal van acht toestellen werd het in 1871 
in reserve gehouden toestel op 12 februari 1873 naar 
de Duitse postadmmistratie gezonden' " , m totaal is er 
dus sprake geweest van minimaal negen toestellen 
Aantallen volgens De Haan^ 
Inclusief het proefapparaat van Doffegnies in 
's-Gravenhage uit 1867 
BIJ zorgvuldige lezmg maken zowel De Haan' als 
Smit'"* meldmg van het feit dat er twee toestellen naar 
Rotterdam gingen 
De Haan' merkt op dat onduidelijk is wie de Arnhemse 
machine en de tweede of 'nieuwe' Rotterdamse 
machine van omstreeks 1880 fabriceerde 

Haan^ tot 1898 achtentwintig 
Roelantsmachines afgele
verd Van aflevenngen na 
1898 IS mets bekend Op 
sommige kantoren waren 
meerdere toestellen in ge
bruik of in reserve Bij natel-
ling gaat het volgens ons om 
negenentwintig toestellen, 
omdat Arnhem wel genoemd 
wordt maar in de totaaltelling 
ontbreekt Ook hier ontbreken 
de kantoren Groningen en 
Leiden, waarvoor in 1897 wel 
een toestel was gereserveerd 
maar de bewuste kantoren 
stelden er kennelijk geen prijs 
op 

Het overzicht van de kantoren 
met de mimmum-aantallen 
van de beide soorten machi
nes ziet er (in 1898) naar ons 
idee dan uit als weergegeven 
in tabel 1 

J.F.C.Roelan1s 
Alvorens dit dubbelartikel af 
te ronden willen we nog wat 
langer stilstaan bij de persoon 
van J F C Roelants 

Roelants (initialen J F Ĉ ^̂ s m 
plaats van J C F >̂ vervulde in 
zijn 44-jange loopbaan bij de 
Posterijen en Telegrafie op 

vele plaatsen in Nederland 
een functie {afbeelding 20) 
Volgens opgave van het Ne
derlandse PTT-Museum25 
waren dit achtereenvolgens 
Breda (1859), expeditie post 
Rijnspoor(plaats'?/1861), 
Leeuwarden (1864), Amster
dam (1865), Rotterdam 
(1866), Gouda (1870), Alphe 
a/d Rijn (1872), Assen (1880 
en Dordrecht (1892), waar 
Roelants in 1903 met pensi
oen ging Hij klom op van sur 
numerair tot directeur van 
een postkantoor 3e klasse 
Toen hij in 1889 met zijn ma-
chine-expenmenten begon 
was Roelants directeur van 
het relatief kleine postkantoo 
Assen, waar de behoefte aar 
machinale stempeling gezier 
de te ven/verken hoeveelhe
den post met echt dnngend 
moet zijn geweest In 1890 
waren de resultaten van zijn 
expenmenten zo veelbelo
vend dat Rotterdam een ma
chine bestelde en kreeg In 
Dordrecht, waar Roelants dt 
vanaf 1892 postdirecteur 
was, zette hij zijn ambitieuze 
expenmenten voort totdat de 
machine in 1893 aan de ei
sen voldeed^ 20 Hiermee 
hangt ongetwijfeld samen dé 
Dordrecht als 'postkantoor 
der 3e klasse"^^ volgens ons 
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Portretfoto van J F C Roelants (1838na 1903) op middelbare leeftijd {Biblio
leek/Fotoarchief van Het Nederlandse PTT Museum te 'sGravenhage) Een foto 
d mogelijk nog iets jongere leeftijd werd eerder in 'Philatelie' afgebeeld door De 
aan' Roelants vervulde m zijn 44jarige loopbaan bij de Posterijen en Telegrafie 
D vele plaatsen in Nederland een functie Volgens opgave van het Nederlandse 
TTMuseum^s was hij achtereenvolgens als surnumerair verbonden aan het pcst
äntoor Breda (1859), te werk gesteld bij de expeditie post Rijnspoor 
ilaats''/1861), aangesteld als Commies3 bij het postkantoor Leeuwarden (1864), 
/ergeplaatst naar het postkantoor Amsterdam (1865), aangesteld als Commies2 
an het postkantoor Rotterdam (1866), te werk gesteld op het postkantoor Gouda 
870), aangesteld als directeur van het postkantoor Alphen a/d Rijn (1872), idem 
s directeur van het postkantoor Assen (1880) en uiteindelijk aangesteld als direc
ur aan het postkantoor der 3de klasse te Dordrecht (1892), waar hem per augus
s 1903 eervol ontslag werd verleend in verband met zijn pensionenng Hij klom 
js op van surnumerair tot directeur van een postkantoor 3e klasse 

hoort tot degenen die zooge
naamd gelul<l<ig gediend heb
ben, want dan had een groo
tere directie reeds lang uw 
deel moeten zijn. Doch dit is 
slechts toeval, zooals er zoo
veel in ons leven van het toe
val afhangt. Maar met welge
vallen, met fierheid kunt u wij
zen op de verschillende be
trekkingen door u in het post
vak bekleed omdat overal 
nog sporen zijn achtergeble
ven van uwe werkzaamheid, 
uwe plichtsbetrachting, uwe 
welwillendheid en humaniteit 
Het doet ons goed het te kun
nen zeggen dat waar we te
genwoordig dikwijls machts
misbruik boven recht zien ge
steld veelal voortspruitende 
uit onkunde en misplaatste ij
delheid, dat we in u nog ie
mand mogen begroeten van 
strikte rechtvaardigheid en 
eenvoud, iemand op wien het 
oudHollandsch spreekwoord 
nog van toepassing is: Een 
man een man, een woord een 
woord. (..) Het beeld dat wij u 
hier aanbieden stelt voor "Le 
Devoir", een imperator die 
naar plicht en geweten meent 
te moeten handelen. (..) 
Schooner symbool konden 
wij u, dunkt ons, wel met be
ter aanbieden omdat het vol
komen weergeeft datgene 
waarnaar u in uw geheele 
loopbaan hebt gestreefd en 
geleefd, nl. "Plicht".' 

Roelants heeft het geschenk 
onder hartelijke dankzegging 
aanvaard. Daarbij was het 
hem 'eene behoefte (..) open
lijk te kunnen uitspreken dat 
hij steeds in harmonie en 
vriendschap met zijn ambte
naren heeft kunnen omgaan. 
(..) Daarom bracht hij even

eens hulde aan allen die hem 
door hunne toewijding en 
plichtsbetrachting in zijn 
werkkring hebben terzijde ge
staan. Zonder overleg en sa
menwerking tusschen direc
teur en ambtenaren zoude 
eene goede uitoefening van 
den dienst onmogelijk zijn. Hij 
hoopte dat zijne ambtenaren 
hem niet zouden vergeten en 
drukte allen de hand.' 

Opvolger van de 
Roelantsmachine 
In 1906 kwam de Facee
Schaeffer of (verbeterde) 
Roelantsmachine II uit'̂ ^^ 
waarbij de kruk werd vervan
gen door een wiel dat door de 
rechterhand met een slinger 
werd aangedreven. Hiervan is 
ook een exemplaar te bezich
tigen in het Nederlandse 
PTTMuseum. 

Het onderzoek is pas 
begonnen! 
Het is misschien aan te beve
len om het onderzoek voor de 
kantoren Rotterdam en 
Utrecht eerst af te ronden al
vorens met de andere kanto
ren verder te gaan. Na Arn
hem zijn dit dus Assen tot en 
met Zwolle volgens het lijstje 
op pagina 388. 
Vervolgonderzoek is in ieder 
geval gewenst en zeer goed 
mogelijk. De stukken zijn ta
melijk eenvoudig te verkrijgen 
en de decodeersleutels zijn 
waarschijnlijk snel te vinden 
of bij benadering vast te stel
len. Als stimulerend voor
beeld in de laatste afbeelding 
(afbeelding 21) daarom een 
briefkaart uit 1899 met een 
dwarsstaande afdruk van de 
sterstempel Haarlem. Of dit 
een machinale afdruk is of 

stje (tabel 1) over twee ma
hines heeft beschikt en an
ere kantoren in ongeveer 
ven grote plaatsen over 
echts één machine. Als 
einste plaats geldt Assen, 
aar kennelijk een proefmo
el is achtergebleven(!). 

lichtsgevoel als drijfveer 
et ligt voor de hand om iets 
leer te willen weten over de 
rijfveren van Roelants in zijn 
erk. Dat is mogelijk. Ter ge
genheid van zijn eervol ont
ag en pensionering met in
ang van 1 augustus 1903 
Dden de Commiezen van 
3t postkantoor Dordrecht 
n directeur als blijk van 

/mpathie een statuette in 
ons aan, voorstellende 'Le 
evoir'. Uit de bij die gelegen
3id bij hem thuis gehouden 
espraak^s citeren we als 
)lgt: 'Meer dan 40 jaren hebt 
uwe krachten gewijd aan 
st postvak met een energie 

welke achting afdwingt en 
menige wijziging, menige ver
betering is in ons vak tot 
stand gekomen, waaraan uw 
vindingrijke geest een werk
zaam aandeel heeft gehad. 
Met u verdwijnt weder een 
van de oude garde, iemand 
die het postvak in zijn primi
tieven vorm van vroeger heeft 
helpen ontwikkelen tot den 
reusachtigen omvang en 
bloei van thans. Het tegen
woordige geslacht kan zich 
geen denkbeeld meer vor
men van de moeilijkheden 
waarmede men vroeger te 
kampen had en de inspan
ning die het destijds kostte 
met zulke geringe hulpmidde
len aan de eischen van het 
publiek te voldoen. Met vol
doening mocht u terugzien op 
de afgelegde loopbaan, getui
ge ook uwe benoeming tot 
ridder in de orde van Oranje 
Nassau. Wel is waar kunt u 
niet zeggen te hebben be
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21. Een op 11 mei 1899 uit Haarlem verzonden (prent)bnefkaart naar Philadelphia 
die vandaar op 22 mei van dat jaar werd door gezonden naar South Atlantic City 
(New Jersey) De zegel rechtsboven voor het 5 cent briefkaarttarief buitenland is 
vernietigd met een dwarsstaande afdruk van de sterstempel Haarlem Nu het on
derzoek naar de identificatie van afdrukken van machinale handstempelmachines 
eigenlijk pas begonnen is, wordt de vraag interessant of het hier om een machinale 
afdruk van de Roelantsmachine van Haarlem gaat Volgens het lijstje in tabel 1 is 
dat zelfs aannemelijk' De beantwoording van een dergelijke vraag zal eerst nog het 
nodige onderzoek vergen Let op de nietcontinuerende machinestempel 'Philadel
phia' met links de datumstempel of 'stok' en rechts daarvan zes lijnen (voor de no
menclatuur venwijzen we naar referentie 8) Verschillende soortgelijke en in hoofd
zaak elektrische machines werden in Nederland voor het eerst beproefd in de jaren 
1904 tot 1906 te 'sGravenhage" "> 
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niet moet nog nader worden 
onderzocht. Het antwoord 
hierop is zeker moeilijker te 
geven dan voor het Ameri
kaanse machinestempel met 
de ons zeer aansprekende 
plaatsnaam 'Philadelphia'. 
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Oud worden: een zegen 
en een zorg 
ïinds vorig jaar heten de Zomerpostzegels Ouderenpost
zegels. De zegels van dit jaar staan geheel in het teken van 
Je zogenoemde telefooncirkels, één van de aspecten die 
verbonden zijn aan het thema 'Ouderen en veiligheid'. De 
leer F.S.J.G. Hermse uit Sittard plaatst in de nu volgende 
>ijdrage het bewuste onderwerp in een breder perspectief. 

nieiding 
Niederländers worden steeds 
)uder. Op het ogenblik zijn 
.1 miljoen mensen ouder 
lan 65 jaar. Dit betekent dat 
;inds de invoering van de Al
lemene Ouderdomswet 
AOW) in 1957 het aantal 
VOW'ers meer dan verdub
)eld is. Het percentage oude
en neemt toe en daarmee 
»ok de politieke machtsfactor 
an deze bevolkingsgroep; 
lat is onlangs, bij de AOW
liscussie, duidelijk gebleken. 
)e Algemene Ouderdomswet 
afbeelding 1) dateert van 31 
nei 1956 en verzekert de Ne
lerlandse bevolking tegen de 
leldelijke gevolgen van ou
lerdom. Al in 1947 werd een 
ioodwet Ouderdomsvoorzie
Ingen Ingevoerd onder mi
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nister Willem Drees Sr. 
(18861987), hetgeen leidde 
tot de uitdrukking 'van Drees 
trekken.' Willem Drees zelf 
(afbeelding 2) zou later meer 
dan vijfendertig jaar van de 
AOW 'trekken'. 
Het aantal AOW'ers zal jaar
lijks met circa twee procent 
toenemen om in 2040 op on
geveer vier miljoen uit te ko
men. Deze prognose Is voor 
een groot deel gebaseerd op 
de toename van de gemiddel
de leeftijdsvenwachting. Die 
bedraagt nu 74.3 jaar voor 
mannen en 80.3 jaar voor 
vrouwen; in 2010 zullen deze 
leeftijden zijn opgelopen tot 
76.0, respectievelijk 81.5 
jaar'. 
Het is uiteraard wel gewenst 
deze leeftijden redelijk ge
zond en fit te bereiken. Afge
zien van de eerder genoemde 
Drees Is het niet moeilijk een 
aantal staatshoofden te vin
den die men oneerbiedig als 
'koninklijke knarren' zou kun
nen betitelen. Van de Zweed
se koning Gustaaf Adolf 
(18821973) [afbeelding 3) 
werd gezegd dat hij op zijn 
negentigste nog iedere dag 
een partijtje tennis speelde. 
Onze eigen prinses Juliana 
[afbeelding 4) behaalde verle

*•*•*■ 

1973 ^ ^ . . _ 
NEDERLAND 40 cÜ 

« • • • • • 1 

den jaar het record van 'oud
ste levende Oranje.' En ko
ninginmoeder Elizabeth van 
Engeland (geboren in 1900, 
afbeelding 5) vervult nog 
steeds een groot aantal re
presentatieve taken. Hierbij 
doet Queen Mum haar al dan 
niet in scheiding verkerende 
kleinkinderen nog wat voor. 

Bedreigingen 
Typische ouderdomsziekten 
bestaan eigenlijk met, afge
zien van ouderdomsstaar en 
ouderdomsdoofheid. Hoewel 
hart en vaatziekten op ledere 
leeftijd kunnen voorkomen, 
neemt de kans hierop bij het 
vorderen van de leeftijd toe. 
In een brochure van decem
ber 1993 stelt de Hartstichting 
[afbeelding 6} dat vijfenne
gentig procent van de opa's 
en oma's die een hartinfarct 
hebben gehad, tegenwoordig 
In leven blijven. Afgezien van 
de typering opa's en oma's
men bezigt tegenwoordig lie
ver de term 'senioren'  Is dit 
maar een ten dele geruststel
lende mededeling. De vraag 
Is namelijk: hoelang? 
Ook de kans op het krijgen 
van kanker neemt met het 
klimmen der jaren toen. Het 
Koningin WilhelmlnaFonds 
(KWF) doet fundamenteel on
derzoek om de oorzaken van 
kanker te achterhalen. Een 
groot deel van de benodigde 
gelden wordt verkregen door 
de jaarlijkse actie voor de 
kankerbestrijding 
[afbeelding 7). 
Ook dementie Is een euvel 
dat vooral met ouderen wordt 
geassocieerd, maar deze 
ziekte zet meestal al voor het 
zestigste levensjaar In. Onder 
dementie verstaat men de ge
leidelijke aftakeling van de 
cognitlefintellectuele functies, 
met name het kortetermijnge

Kanker O C c 
bestrijding /!J~J 

heugen. Naarmate het proces 
voortschrijdt worden ook an
dere, hogere hersenfuncties 
aangetast [afbeelding 8). 
Een nog weinig erkend pro
bleem bij ouderen Is het ge
bruik van medicijnen. Bijwer
kingen van medicijnen beho
ren tot de vijf voornaamste 
klachten waarmee mensen 
boven de 65 jaar bij de huis
arts komen. Ér sterven jaar
lijks zeshonderd ouderen als 
gevolg van geneesmiddelen
vergiftiging^. De zestiende
eeuwse geleerde Paracelsus^ 
kwam al tot de stelling: dosis 
sola facit venenum ('de hoe
veelheid maakt het gif). Zijn 
vijfhonderdste geboortedag 
werd in 1993 door de Duitse 
en Zwitserse PTT herdacht 
[afbeelding 9). Het lijkt of een 
van beide postadministraties 
het portret in spiegelbeeld 
heeft afgebeeld. Voor een uit
gave van de werken van Pa
racelsus werden echter twee 
gravures gemaakt, die beide 
in een later boek werden op
genomen. De graveur sig
neerde met A H, hetgeen zou 
dulden op de Neurenbergse 
kunstenaar Augustin Hlrsch
vogel (een tijdgenoot van Pa
racelsus). Anderen bestrijden 
deze visie". 
Door het speuren naar speci
fieke geneesmiddelen gaf Pa
racelsus een impuls aan de 
ontwikkeling van de farma
ceutische chemie. Bij het do
seren van medicijnen wordt 
rekening gehouden met het li
chaamsgewicht. Zo krijgt een 
kind een kleinere dosering 
dan een volwassene. Medicij
nen worden echter niet speci
aal op ouderen uitgepro
beerd. De opname, verdeling, 
afbraak en uitscheiding van 
medicijnen kunnen bij hen an
ders verlopen dan bij jongere 
mensen. Begin dit jaar Is door 
de ouderenbonden In samen
werking met de Consumen
tenbond en het ministerie van 
WVC een campagne gestart 
onder het motto: Ouderen 
hoeven niet alles te slikken. 

In en om het huis 
Niet alleen worden veel oude
ren getroffen door akelige 
ziekten, ze blijken ook vaak 
invalide te worden of te over
lijden door triviale oorzaken 
zoals uitglijden en misstap
pen. Botbreuken die bij jonge
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ren snel genezen leiden bij 
ouderen vaak tot ernstige in-
raliditeit {afbeelding 10) en 
uiteindelijk tot de dood. De 
meeste ouderen zijn zich er 
niet van bewust dat zij de 
kans op een fatale val aan-
nerkelijk kunnen verkleinen. 
Dit kan al gebeuren door het 
aanbrengen van een goede 
i/erllchting (afbeelding 11). 
Duderen hebben nu eenmaal 
DOhoefte aan een grotere 
ichtsterkte. Menige oudere is 
3ij het beklimmen van trap-
Den en laddertjes ten val ge-
(omen {afbeeldingen 12 en 
13). Een goed hulpmiddel is 
iet aanbrengen van beugels 
n leuningen en het gebruik 

/an veilig klimmateriaal {af-
'jeelding 14). Tegen het uit
glijden op losliggende matjes 
een 'leuk' onderwerp uit de 
ilapsticK) zijn tegenwoordig 
jassende maatregelen te 
reffen {afbeelding 15). Het 
)mgaan met de steeds inge-
vikkeldere elektrische en 
elektronische apparatuur 

vormt voor veel ouderen een 
probleem. Dat ondeugdelijke 
apparatuur {afbeeldingen 16 
en 17) moet worden vervan
gen is duidelijk. De keurings
instantie KEMA geeft certifi
caten af voor goedgekeurde 
apparaten {afbeelding 18). 
Tenslotte moet nog worden 
gewezen op het gevaar van 
verbranding en verstikking 
{afbeeldingen Wen 20). He
laas komt het nog geregeld 
voor dat door onoordeelkun
dig omgaan met gas of door 
roken in bed slachtoffers on
der ouderen vallen. 
De Stichting Consument en 
Veiligheid {afbeelding 21) ver
strekt adviezen om ongeval
len in en om het huis te voor-
komen .̂ In een gratis verkrijg
bare folder wordt een aantal 
lezenswaardige brochures 
opgesomd en men kan het 
boek Veilig op leeftijd aan
schaffen. Een brochure met 
dezelfde titel is gratis verkrijg
baar; hierin staat een check
list waarmee men de eigen 

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 
R8 
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 plai(ker 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 
Grote Markt 1 - Postbus 1532 - 8001 BM Zwolle 

Tel. 038-213838 (fax 038-228330) 
Postbank 3931929 
KvK Zwolle 50798 

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 . 
\ a n k o o p v a n f r a n k e e r g e l d i g e zege ls Belg ië . 

lUMOLUN Jacky, WEZELLAAN 16, 8400 OOSTENDE (België) Tel + Fax 09-32-59/267610 

woning op (on)veiligheid kan 
inspecteren. Ook is een groot 
aantal tips vermeld om de 
woning veiliger te maken. 

Tot Slot 
Het jaar 1993 werd tot Inter
nationaal Jaar voor de Oude
ren uitgeroepen. Dit werd ge
memoreerd door de uitgifte 
van een zegel door de Vere
nigde Naties en het gebruik 
van een speciaal machine
stempel ter gelegenheid van 
de Internationale Dag van de 
Ouderen (17 oktober 1992, 
afbeelding 22). De Neder
landse PTT wijdde in 1993 de 
Zomerpostzegels (nu dus Ou-
derenpostzegels) aan het 
zelfstandig wonen van oude
ren. In 'Philatelie'̂  werd door 
de heer D. Veenstra uitge
breid aandacht geschonken 
aan de ouderenproblematiek. 
Ook dit jaar richt PTT Post de 
aandacht op de ouderen. 
Communicatie is een belang

rijk middel om geestelijk ge
zond te blijven. De Duitse 
PTT heeft dat in algemene 
zin al lang begrepen, gezien 
de slogan Ruf mal an ('Bel 'ns 
op') op alle telefooncellen. In 
haar machinestempels voert 
de Duitse PTT geregeld de 
teksten Post - damit Sie in 
Verbindung bleiben ('Post -
zodat u contact houdt', af
beelding 23) en Sctireib mal 
tv/eder ('Schrijf nog eens', af
beelding 24). 

Noten: 
': Gegevens van het Centraal Bu
reau voor de Statistiek 
2; De Volkskrant van 4 december 
1993, Wetenschapsbijlage 
3. Paracelsus Philippus Areolus, 
eigenlijk Theophrastus Bombastus 
von Hohenheim (1493-1541), 
Zwitsers geneeskundige en alche
mist 
^■. Deutsche BriefmarkenZeitung, 
4/1994, pagina 293 
=: Stichting Consument en Veilig
heid, Postbus 75169, 1070 AD 
Amsterdam 
'S; Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, 41993, pagina's 264 tot 
en met 269 

Veiling nr. 36 
wordt gehouden op 

2 JULI 1994 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in Amsterdam  Den Haag 
Castricum en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 

Herculesstraat 29 
1076 RZ Amsterdam 

Tel. 0206712914 

't Poszegelhoës 
(H. MANS) 

Gratis prijslijst Nederland en Overzee 

Wijngaardstr. 2 
Tel.: 077512698 

5911 HM Venlo 
b.g.g. 047463794 

file:///ankoop
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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 R T 

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

L O N S 

Postzegelhandel 
QUIKIJTVS A M S T E R D A M J. L. de Troye 

Bosb. Toussaintlaan 51 1215 CB Hilversum 035-219470, b.g.g. 06-52880036 

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

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

MANCOLIJSTEN-SERVICE 
Zwitserland-Llechtenstein-Oostenrijk-

Frankrijk-Duitsland-UNO-Europa-Motieven 
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 zegejj 
Aankoop tegen topprijzen 

HANS P. WALSER 
Postfach 754/NP 

CH-8630 Rüti (Zwitserland) 
TeL/Fax 0941 55 31 44 31 

Lid: APHV, ZPVW; IFSDA; APS 

Ä 
VERZAMELT U AL DE POSTZEGELS VAN 

I S R A E L ? 
Voor inlichtingen: 
Israel Filatelistisch Agentschap voor de Benelux, 
Postbus 842 - 4200 AV Gorinchem - Tel. 01830-35594 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN - NOORWEGEN - DENEMARKEN - FAROER 
GROENLAND - IJSLAND en FINLAND postfris en gebruik 
Gratis prijslijst op aanvraag. 

PZH RON HERSCHEIT 
Postbus 23, 6950 AA Diere 
Tel. 08330 - 21889 (geen wink 

Fax. 08330 -132! 

HOE 
KRIJGEN 

WEU 
OVER DE 
STREEP?. 

MUNT- EN POSTZEGELHANDEL 

DE RUITER 
Vraag onze gratis 

Nieuwe 
prijslijst aanl 

(incl. gratis serie postzegels, 1 per adres) 

inkoop 
verkoop 

taxaties 

Industrieweg 13 3286 BW 
Postbus 7080 3286 ZH 
KLAASWAAL 
TeL: 01864 - 1366 
Fax: 01864 - 1890 

Kantoor aan huis / bezoek 
alleen na telefonische afspraak 
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IMPORTA TELECARDS ALBUMS 
Het verzamelen van telefoonkaarten is een vrij nieuw fenomeen in de "verzamelwereld". Toch gaat het bekende spreekwoord "onbekend maakt onbemind" 
voor de verzamelaars niet op. Het is een nieuwe uitdaging ! Ook al zijn in Nederland de telefoonkaarten nog niet zo bekend, toch neemt het sparen 
en/an toe. Vooral in het buitenland is het een ware rage, die overgewaaid is naar ons land. De Nederlandse P.T.T. heeft dan ook de eerste aanzet 
gegeven door 4 prachtige telefoonkaarten uit te geven met fragmenten uit schilderijen van Vincent van Gogh. De Importa Telecards albums zijn bij 
uitstek geschikt voor het sparen van telefoonkaarten. In deze luxe albums (gewatteerde kunststofbanden) komen de telefoonkaarten goed tot hun recht. 
Er bestaat een album met ruimte voor acht telefoonkaartje per blad en een album met ruimte voor tien telefoonkaartjes per blad. 

IMPORTA 
Telecards album 

Technische gegevens: 

* formaat 240 x 275 mm 
* verkrijgbaar in rood en blauw 
* ruimte voor 8 telefoonkaarten per blad 
* gewatteerde kunstlederen band 
* inhoud: 10 weekmakervrije kunstofbladen 

en 10 zwarte schutbladen van 210 x 260 mm 

* Het Importa Telecards album fl 27,50 
* Bijpassende opbergkassette fl 12,00 
* Set van 10 extra bladen kompleet 

met zwarte schutbladen fl 14,50 

IMPORTA 
VTC Album 

Technische gegevens: 

formaat 270 x 325 mm 
verkrijgbaar in rood en blauw 
ruimte voor 10 telefoonkaarten per blad 
+ 10 witte bijgeleverde insteekkaartjes 
gewatteerde kunstlederen band 
Inhoud: 5 weekmakervrije kunstofbladen 
218 X 314 mm + witte insteekkaartjes 

Hef Importa VTC album fl 24,75 
Bijpassende opbergkassette fl 15,00 
Set van extra 10 bladen V5x2 
incl. witte insteekkaartjes fl 14,50 
Set van 10 extra rode 
of zwarte schutbladen fl 6,75 
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Nederlandse Antillen: 
tandingen en hypercorrectie 
Niemand zal durven beweren dat de gegevens in de Speci
ale Catalogus van de NVPH In alle gevallen kloppen, zeker 
onze vaste recensent van deze catalogus niet. Maar dit
maal laat onze medewerker R.C. Bakhuizen van den Brink 
uit Lelden een ander geluid horen: hij neemt het op voor 
de NVPH-catalogus, nu deze door 'hypercorrecties' wordt 
bedreigd. 

De tandingen van de zegels 
van de Nederlandse Antillen 
zijn - net als die van de rest 
van de zegels van Nederland 
en de overzeese gebiedsde
len - in liet begin van de ja
ren zeventig kritisch onder de 
loep genomen. Dat gebeurde 
door wijlen Jan Dekker van 
het Bondsdocumentatiecen
trum (BDC), die daarvoor ge
bruik maakte van gegevens 
van de perforeermachines 
van Joh. Enschedé en Zonen 
in Haarlem. 
Omdat in die periode de 
meeste zegels die niet aan de 
rol werden gedrukt werden 
geperforeerd op machines 
van het type-Grover, en er bij 
Enschedé voor de diverse 
Grover-kammen een bepaal
de letternotatie werd gehan
teerd, zou het gebruik van die 
notatie de duidelijkheid heb
ben kunnen bevorderen. Het 
hanteren van een tandlngno 
tatie zou mooi zijn geweest, 
maar de filatelie - althans die 
In Nederland - geeft helaas 
nog steeds de voorkeur aan 
een tandingmaat, te weten 
het aantal tanden per 20 milli
meter, naar boven of bene
den afgerond op het dichtst
bijzijnde kwart. 

Middeleeuws 
In een recensie, gewijd aan 
een elektronische tandingme-
ter̂  werd al geprotesteerd te
gen het krampachtig vasthou
den aan deze 'middeleeuwse' 
traditie. Perforeermachines 
zorgen al jaren voor een vast 
zegelformaat; de afmetingen 
zijn vaak tot op honderdsten 
van millimeters bekend. Ook 
de afstand tussen twee perfo-

ratiepennen, gemeten van 
hart tot hart, is bekend. 
Dat maakt de voorkeur voor 
een tandingmaaf boven een 
tandingnofaf/e in feite onbe
grijpelijk. Je zou venwachten 
dat het zegelformaat en de 
aantallen tanden horizontaal 
en verticaal belangrijker wor
den gevonden dan de uit
komst van het nogal gebrek
kige hulpmiddel dat tanding-
meter heet. De elektronische 

pakt onverdroten zijn tanding-
meter en gaat meten. Vaak 
gaat het goed, maar sommige 
tandingmaten zijn gewoon 
moeilijk vast te stellen. Maat 
14 van formaat G (12%: 14, 
16 tanden horizontaal, 25 tan
den verticaal) is in werkelijk
heid niet 14, maar 13.8888 
(8-repetent). De afronding 
van deze maat (14) is zonder 
meer juist, maar de exacte 
grens tussen 13% en 14 -
13.875 - ligt ontzettend dicht 
bij 13.8888. Het is dan ook 
niet vreemd dat verzamelaars 
bij het meten van gebruikte 
zegels twijfelen tussen 13% 
en 14. Als de elektronische 
tandingmeter 13.75 aangeeft 
(dit apparaat rondt immers 

Nederlandse Antillen die for
maten vertonen, afwijkend 
van de standaardformaten A 
(131/2:12%), C(12V2:12) en G 
(=12%:14). Na 1973 zijn vrij
wel alle Nederlands-Antilli-
aanse zegels voorzien van 
tandingmaat G, met uitzonde
ring van een aantal blokken 
(dat is misschien een onder
werp voor een volgende 
keer). 

Betrouwbaar of 
niet? 
De afmetingen in het over
zicht (zie tabel I) zijn ontleend 
aan meldingen in 'Philatelie', 

Letter 

B 
D 
E 
Jl 
J2 
N 
P 
Q 
V 
z 

Basis: dwars 

1 1 : l P / 4 
13W: UVi 
1 2 1 / 4 : 1 1 % 
141/4:131/4 
131 /4 :14 
131/4:121/4 
131/4: lav^ 
1 0 3 / 4 : 1 3 
131/4 
12^/4:121/4 

Tanden in de basis 

22 
20 
16 
20,30 of 40 
20,30 of 40 
22 
20,30 of 40 
13 of 26 
26 
25 

Decimale notatie 

11.00:11.67 
13.33:14.28 
12.31:11.63 
14.28:13.19 
13.33:13.88 
13.17:12.59 
13.33:13.47 
10.83:13.07 
13.37:13.37 
12,81:12.31 

Opmerkingen 

22 tanden op 40mm 
hoh 1.50 resp 1.40 
26x25.8 mm 
hoh 1.40 geeft 14 2/7 
hoh 1.50 geeft 131/3 
22 tanden 33.4mm 
hoh 1.50 geeft 131/3 
13 tanden op 24mm 
26 tanden op 38.9mm 
39x39nim 

lijn I2V4 aikomstig van een E- (of K-)kam waarvan de zijrijen pennen zijn weggehaald j 

Bickel 131/4:133/4 13.33:13.79 hoh 1.50 resp. 1.45 1 

tandingmeter doet overigens 
net als ik: hij berekent met be
hulp van het aantal tanden, 
gemeten over een bepaalde 
afstand een tandingmaat. 

Moeilijk meten 
Sinds de publikaties van Jan 
Dekker̂  zijn heel veel nieuwe 
zegels uitgekomen en zijn 
nieuwe perforeermachines in 
gebruik genomen. De filatelist 

naar beneden af) wordt het 
nog eens extra gecompli
ceerd. 

Kritielc op kritiek 
De directe aanleiding tot deze 
bijdrage is de kritiek die de 
ASNPä (de Amerikaanse ver
eniging van Nederland-verza
melaars) levert op een aantal 
tandingopgaven in de Specia
le Catalogus van de NVPH. 
Door deze kritiek staat de ca
talogus bloot aan een drei
ging, namelijk dat de in het 
ASNP-orgaan gedane sug
gesties tot verbetering van de 
catalogus daadwerkelijk wor
den overgenomen. Dat is 
daarom een dreiging omdat 
de kritiek maar ten dele te
recht is. 
Laten we eerst een overzicht 
geven van de zegels van de 

welk blad op zijn beurt weer 
putte uit PTT Dienstorders er 
Persberichten. De zegelafme 
tingen zijn over het algemee 
heel betrouwbaar, de vermei 
de perforatiematen daarente 
gen zijn - zoals uit de tabel 
blijkt - niet erg betrouwbaar; 
een traditie die zich helaas te 
in het huidige PTT-medede-
lingenblad {Pro-Fil} heeft 
voortgezet. 
Bij de zegels met de stan
daardformaten A, C en G is 
met betrekkking tot de onde 
zochte periode vrijwel geen 
fout meer gevonden. Bij de 
emissie-Van Krimpen uit 
1950 (formaat A=131/2:12%; 
16 tanden horizontaal, 14 tat 
den verticaal) moet 13 in 131 
veranderd worden. 
Zoals uit de tabel blijkt is het 
aantal fouten in de NVPH-ca 
talogus bij de overige forma
ten heel beperkt, hetgeen g 
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Jaar 

1949 
1951 
1953 
1954 
1954 
1955 
1955 
1957 
1957 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1960 
1960 
1960 
1961 
1961 
1962 
1962 
1963 
1963 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1968 
1969 
1969 
1969 
1970 
1970 
1970 
1970 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1972 
1972 
1972 
1973 

1. 
2. 
3! 
4! 
5! 

Emiss ie 

UPU 
Kind 
Fort 
Aruba 
Statuut 
Koninklijk Bezoek 
Caribische Commissie 
Baden-Powell 
Congres 
Voetbal 
Int. Geofysich Jaar 
Kind 
Landsradio 
Rode Kruis 
Monumenten 
Statuut 
Niewindt 
Dag van de Arbeid 
Kanker 
Kind 
Andrea Doria 
Cultuur 
Schaken 
Congres 
Kind 
1813-1963 
Chemie 
Luchtvaart 
Car. Raad 
Statuut 
Beatrix 
rru Ohe 
Kind 
Mariniers 
Huwelijk 
de Ruyter 
25 jaar MO 
Kind 
Vloot 
M.C. Pilar 
Kind 
Kind 
Bonaire 
Justitie 
Folklore 
Radio 
Kerken 
Cultuur 
Kind 
St.Theresia 
Lions 
Cultuur 
P.L.Brion 
Kind 
Eilanden 
Droogdok 
Cultuur 
Zilveren jubileum 

Tanden A£meting(mm) 
hor/ver v l g . N M P h 

15/16 26 X 26 
20/24 -
22/17 33.5 x27 .5 
22/16 -
20/25 30 X 37.125 
22/17 40 X 29 
-
20/26 30 X 37.125 
22/17 -
22/17 40 X 29.14 
26/20 37.125X 30 
20/26 30 X 37.125 
22/16 40 X 27.43 
20/16 30 X 23.75 
25/20 37.125X 30 
20/25 30 X 37.125 
20/25 30 X 37.125 
18/22 -
20/25 30 X 37.125 
20/24 30 X 34.5 
30/20 43.24 x 30 
17/22 
23/20 34.8 x 2 8 
26/20 37.47 x 30 
17/20 23.8 x 3 0 
20/21 30 X 30.267 
28/20 40.35 x 30 
22/18 40 X 30.85 
22/18 40 X 30.85 
20/22 34.28 x 40 
20/30 30 X 43.24 
28/20 41.58 x 3 0 
20/30 30 X 43.28 
26/20 37.47 x 30 
22/13 33.66 x 24 
22/30 33.356X 42 
30/22 45 X 32.67 
22/17 33.4 x 2 7 
20/26 30 X 38.6 
24/20 36.388X 28 
25/18 36 X 28.125 
20/23 28 X 34.9 
26/20 38.6 x 3 0 
20/24 28 X 36.4 
18/22 28.6 x33 .4 
20/27 30 X 40.1 
26/22 41.3 X33.4 
20/25 30 X 36 
20/27 30 X 40.1 
20/29 30 X 41.8 
26/20 37.5 x 3 0 
20/25 30 X 36.2 
24/20 34.8 x 3 0 
22/26 33.4 x 41.3 
20/28 30 X 40.3 
24/19 36 X 27.5 
18/24 26.1 x 3 6 
27/21 40.5 x 3 0 . 4 
25/24 39 X 39 

Tanding 
vlg. NMPh 

121/4: i m 
14 :13 
13 :121/4 
11 : i r /2 
131/i: 13% 
. 
-
. 
. 
. 
-
-
111/2:11 
1 2 % : 131/4 
-
-
. 
. 
-
131^: 13% 
14 :131/2 
. 
141/4:131/4 
. 
141/2:131/4 
. 
131/2:14 
11 :111/2 
11 :111/2 
1 1 % : 11 
131/4:14 
131/4:131/2 
131/2:14 
131/4:14 
11 : 1 3 
131/4:141/4 
131/4:131/2 
131/4:121/4 
131/4:131/2 
131/4:141/4 
14 :12% 
141/4:131/4 
131/2:131/4 
141/4:131/4 
121/2:13 
131/4:131/2 
121/^: 131/4 
131/4:14 
131/4:131^ 
131/4:14 
14 :131/4 
13 :131/4 
131/4: 131/4 
131/4: Vl'A 
131/4:14 
13 -.im 
131/2:13 
13 :131/4 
1 2 % : 121/4 

was goed in deperiode 1971-1986, fout vanaf 1987 (46e editie) 
was goed in 1987 (46e editie), daarvoor en daarna fout! 
was goed in de periode 1971-1987, fout vanaf 1988 (47e editie) 

Code NVPH- O o m e r k i n f e n 
Enschedé notatie 

E.15 
2J1.24 
N.17 
B.16 
2P.25 
B.17 
lijnt. 
2J2.26 
B.17 
B.17 
2J2.26 
2J2.26 
B.16 
2P.16 
2P.25 
2P.25 
2P.25 
N.18 
2P.25 
2J2.24 
2J2.30 
N.17 
2J1.23 
2J2.26 
D.17 
2J2.21 
2J2.28 
B.18 
B.18 
B.20 
2J2.30 
2P.28 
2J2.30 
2J2.26 
Q.22 
3J1.22 
3P.22 
N.17 
2P.26 
2J1.24 
G.18 
2J1.23 
2P.26 
2J1.24 
N.18 
2P.27 
N.26 
2J2.25 
2P.27 
2J2.29 
2J2.26 
Bickel 
Bickel 
N.26 
2J2.28 
Bickel 
Bickel 
Bickel 
Z.24 

oorspronkelijk gepland voor 16 april 1969, zie 'Philatelie' 1969 p. 143,206 en i 
was goed in de periode 1972-86, fout vanaf 1987 (46e editie) 

1 1 % : 121/4 
141/4:131/4 
131/4:121/2 
11 :11% 
131/4:13'/2 
11 :11% 
121/4 
14 : 
11 : 
11 
14 . 
131/4: 
11 
131/4 
13% 
131/4 
131/4 
121/2 
131/4 
131/4 
14 
121/4 
131/4 
14 
141/4 
131/4 
14 
11 
11 
11% 
131/4 
131/2 
131/4 
14 
13 
131/4 
131/4 
131/4 
131/4 
131/4 
14 
12% 
131/2 
141/4 
WA 
131/4 

\m 131/4 
131/4 
131/4 
14 
131/4 
13% 
131/4 
131/4 
131/4 
13% 
131/4 
12% 

131/4 
11% 
11% 
131/4 
14 
11% 
131/2 
131/4 moet zijn 131/2:131/4 liggend 
131/2 
131/2 
131/4 
131/4 
14 
131/4 
131/4 
141/4 
131/4 
131/4 
13% moet zijn 131/4:14^ 
131/4 
11% 
11% 
11 
14 
131/4 
14 
131/4 
10% 
14 moet zijn 131/4:141/42 
131/2 
121/4 
131/4 
141/4 
12% 
14 moet zijn 141/4:131/4 
131/4 

: 131/4 
: 131/4 

13% moet zijn 131/4:131/2^ 
131/4 

: 1 4 ' 
: 1 3 % moet zijn 131/4:131/2^ 
:14 
: 131/4 
: 13% is OK 
: 131/4 is OK 
: 121/2 
:14 
: 13% is OK 
: 131/4 
: 13% is OK 
: 121/4 

268; problemen met gouddruk op de 25c. 

De perforatienotenng van de monumentenzorg-zegels uit 1959 in liggend formaat (links) moet in de NVPH-catalogus inderdaad - zoals de ASNP betoogt - worden gecor
rigeerd (13'/213in plaats van 13%i 13 maar de cultuurzegels van 1971 (rectits) staan in de catalogus correct genoteerd (13% 13) 
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zien de fouten die in de 'offici
ële' bronnen voorkomen op
merkelijk mag worden ge
noemd. Toch is dat ook weer 
niet zó vreemd gezien de in
vloed die het Bondsdocumen
tatiecentrum ruim twintig jaar 
geleden had. De fouten die in 
tabel I voorkomen zijn voor 
een deel ook door de ASNP 
onderkend. Maar als het om 
de Bickel-formaten gaat slaat 
de ASNP de plank mis en zijn 
de NVPH-opgaven correct! 
Rond 1987 heeft een kritische 
geest een fout tijdelijk verbe
terd, maar ook enkele nieuwe 
onjuistheden geïntroduceerd. 

ASNP: soms goed, 
soms fout 
In tabel 2 wordt een overzicht 
gegeven van de diverse for
maten die bij de Antilliaanse 
zegels kunnen voorkomen. 
Achter de letteraanduiding 
wordt het aantal tanden ver
meld, de tandingmaat (geno
teerd met twee decimalen) en 
voorzover dat relevant is ook 

de decimale van-hart-tot-hart 
afstand ('hoh') van de pen
nen. 
Het onderling van elkaar on
derscheiden van de Grover 
B-, E-, N-, Q-, V- en Z-kam-
men levert geen problemen 
op. De Grover D- en J1-kam
men zijn vrijwel gelijk qua per
foratiemaat; de basis van 20 
zit net anders. De Bickel-
kammen (want het zijn er ver
schillende) lijken sterk op de 
J2-kam van Grover. Het risico 
van venwarring met de Grover 
P-kam lijkt niet zo groot, maar 
het gebeurde toch. 
Waar de ASNP-publikatie te
recht de emissies Monumen
ten (1959), Folklore (1969) en 
Cultuur (1970) tot de P-familie 
rekent, is de kritiek op de no
tatie voor de emissies Lions 
(1971), Cultuur (1971), Eilan
den (1972) en Cultuur (1972) 
niet terecht. Deze vier emis
sies zijn op een Bickel-machi-
ne geperforeerd, net als de 
emissie Droogdok (1972). Het 
grote verschil tussen de 
Bickel- en de Grovermachine 
was dat de Bickel op aanleg 
perforeerde en dat de vellen 

op de Grover in stapeltjes 
werden vastgeprikt. Doorge
prikte markeerboogjes op de 
velranden zijn dan ook ken
merkend voor perforatie op 
de G rover-machine. 

Pleidooi voor een 
nieuwe notatie 
Het hanteren van een conse
quente tanding/formaatnota
tie (zoals in tabel I is gebeurd) 
heeft het voordeel van een
duidigheid. Zegels met de
zelfde perforatiemaat en af
metingen krijgen dezelfde no
tatie, en niet meer zoals nu 
het geval is een notatie die af
hankelijk kan zijn van klimato
logische omstandigheden, de 
gehanteerde tandingmeter en 
verschillende perforatiema
ten. 
Als een dergelijke nieuwe no
tatie er zou komen - en u be
grijpt dat ik daarvoor pleit - is 
er natuurlijk nog wel wat werk 
te verzetten. Bij de invoering 
van nieuwe kamtandingen of 
het in gebruik nemen van 

nieuwe scheerperforaattrom-
mels zou in dat geval overleg 
moeten worden geëntameerd 
tussen vertegenwoordigers 
van de filatelistische pers, de 
catalogusmakers, de PTT en 
de desbetreffende zegeldruk
ker. Deze 'overlegpartners' 
zouden dan afspraken kun
nen maken over nieuw in te 
voeren notaties. 
In een overzicht van de ge
bruikte notaties moeten be
halve de tot dusver gebruike
lijke tandingmaat ook de aan
tallen tanden respectievelijk 
de perforatiematen in twee 
decimalen worden opgeno
men. 
R.C. Bakhuizen van den 
Brink, Leiden 

Noten: 
' De Perfotronic: tandingen meter 
met elektronische precisie'^ door 
R.C. Bakhuizen van den Bnnk, 
'Philatelie' van oktober 1992, pagi 
na's 676 en 677 
2- De kammen der velperforeerma 
chines van Enschedé sinds 1900 
door Jan Dekker, 'Philatelie' 1966 
pagina's 456 tot en met 460 en 
560 tot en met 564 
3- zie Netherlands Philately, volu 
me 18, nummer 2, pagina 35. 

New Zealand Post 
Stamps and Collectibles 

uitgifte datum: 27 april 1994 
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Postcodekader en OVIS: 
postautomatisering naar 100%? 
In het begin van de jaren negentig voerde PTT Post het zo
genoemde postcodekader in. Ooit werd een nieuwe gene
ratie codeerapparatuur in gebruik genomen. Daarmee 
werd een stap gezet op weg naar een nog efficiëntere ver
werking van de post. Peter de Vries uit Rotterdam neemt 
In de nu volgende bijdrage de genoemde vernieuwingen 
onder de loep. 

PTT Post probeert een zo 
groot mogelijk deel van de gi
gantische hoeveelheid brief
post automatisch te verwer
ken. Momenteel wordt een 
kwart van het aanbod auto
matisch verwerkt; in 1998 
moet dit honderd procent zijn. 
Om dit te kunnen venwezelij-
ken wordt het aantal expedi
tieknooppunten (ekp's), waar
van er nu twaalf zijn, op ter
mijn teruggebracht naar zes. 
Deze nieuwe ekp's - PTT 
Post noemt ze hubs-komen 
in Amsterdam, 's-Gravenha-
ge, 's-Hertogenbosch, Rotter
dam, Utrecht en Zwolle; hub 
is overigens het Engelse 
woord voor 'middelpunt'. 
De nieuwe expeditieknoop
punten worden verzamelpun
ten, waar de post naar toe 
wordt gebracht om ze te sor
teren en van daaruit te distri
bueren. Gezamenlijk moeten 
deze hubs 98 procent van de 
briefpost gaan venwerken. De 
resterende twee procent kan 
niet automatisch venwerkt 
worden of wordt regionaal ge
sorteerd en besteld. 

OVIS 
Vooruitlopend op de ontwikke
lingen heeft PTT Post nieuwe 
indexeer- en sorteerappara-
tuur in gebruik genomen. Rot
terdam is de eerste plaats 
waar dit gebeurde. Daar wordt 
op het nieuwe ekp vanaf 
maart 1993 post wordt ver
werkt met het zogenoemde vi-
deocodeer-systeem, de OVIS. 
De afkorting OVIS staat voor 
Optie Code Reader Video In
tegrated System. Op hetzelf
de moment werden ook nieu
we Sosma's (SOSMA = 
Schrift-OpzetStempelMAchi-
ne) in gebruik genomen. Het 
OVIS-systeem wordt op twee 
manieren voorzien van post: 
geheel automatisch vanuit de 
Sosma's en handmatig. 
In eerste instantie bestond de 
OVIS uit twee onderdelen: de 
Optie Code Reader (OCR) en 
het videocodeer-gedeelte. De 
OCR codeert geheel automa

tisch post die is voorzien van 
een adres in machineschrift 
(typemachine of computerprin-
ter). Het leesapparaat zoekt 
de postcode op en vertaalt 
deze in een lineaire streepjes
code. In het videogedeelte 
wordt alle post verwerkt die 
niet door de OCR gecodeerd 
is. Video-opnamen van niet 
herkende enveloppen ver
schijnen op een beeldscherm, 
zodat de postcode handmatig 
kan worden ingetoetst. 
Eind 1993 werd tussen de 
OCR en het videogedeelte 
een handschriftherkenner ge
plaatst. Deze is In staat hand
schriften te lezen en te ontcij
feren en plaatst automatisch 
de postcodestreepjes op de 
envelop. Dit laatste onderdeel 
van de nieuwe apparatuur 
zorgt ervoor dat een veel gro
ter deel van de post dan voor
heen automatisch kan worden 
gelezen. De handschrifther
kenner is in staat een grote 
verscheidenheid aan hand
schriften te verwerken. De 
praktijk wijst uit dat het appa
raat een groot aantal post
stukken kan coderen die door 

de OCR werden 'gemist'. Het Na Rotterdam zijn eind no-
lijkt er namelijk op dat de hui- vember 1993 ook Haarlem en 
dige OCR de postcode niet zo Amsterdam met OVIS-syste-
nauwkeurig kan lezen als zijn men uitgerust, gevolgd door 
voorganger, de Alima, deed. Arnhem (december 1993) en 

's-Hertogenbosch (februari/-

Handschrift of '"^'"''" 
machineschrift? Postcodekaders 
Hoe kunnen we nu achterha
len of een adres in machine
schrift (en uiteraard ook een 
adres dat met de pen werd 
geschreven) door de hand
schriftherkenner gelezen en 
gecodeerd is? We kunnen dit 
vaststellen aan de hand van 
een codeerplaatskenmerk dat 
de OVIS aanbrengt op de en
veloppen. In Rotterdam staan 
vier OVIS-systemen, elk be
staand uit twintig ven/verkings-
eenheden met een video-
codeerplaatsnummer (VCP). 
Met behulp van een codesleu
tel kunnen de nummers van 
de OVIS en de verwerkings-
eenheid (die samen met de 
vertaalde postcode op de en
veloppen worden aange
bracht) worden bepaald. 
Per OVIS-systeem bestaan 
de videocodeerplaatsen 1 tot 
en met 20. Het handschrift-
indexeergedeelte drukt echter 
videocodeerplaats 31 af. 
Dankzij dit feit kan altijd wor
den nagegaan of een envelop 
dankzij de handschriftherken
ner geïndexeerd. 

In 1992 verschenen de eerste 
postcodekaders op postwaar-
destukken. Deze kaders 
moeten er voor zorgen dat de 
postcode op de stukken snel 
Ier door de OVIS worden ge 
traceerd en gecodeerd. Het 
leesgedeelte zoekt naar de 
contouren van de postcode
kaders en bij herkenning hier 
van leest het de postcode die 
daarin staat, waarna de brief 
wordt gecodeerd. 
In toenemende mate worden 
tussen door de OVIS geco 
deerde post uit Rotterdam en 
veloppen aangetroffen met 
het VCP 31, maar zonder 
postcodekader. Het lijkt erop 
dat het systeem ook bij het 
ontbreken van het postcode 

Codesleutel 

21 =a 
31 =e 
32 = g 
41=1 
42 = m 
43 = 8 
51 =t 
52 = v 
53 = x 
54 = z 

321=0-w 
421 =1 - b 
431 = 2 - c 
432 = 3-d 
521 = 4 - h 
531=5-j 
532 = 6-k 
541 = 7 - n 
542 = 8-p 
543 = 9-r 

Algennene codeersleutel, te gebruiken ter herkenning van de postcode. Het achterste 
rode streepje van de code wordt gelijk gelegd met de rechterkaderlijn. Elk vakje (B, A, 4, 3, 2,1) omvat dan twee of drie streef 
jes. De getallen die kunnen worden afgeleid uit deze streepjes kunnen vervolgens worden vertaald in letters en cijfers. Zoals 
afbeelding 3 blijkt wordt de postcode van achteren naar voren gelezen (SN 7101 betekent dus 1017 NS) 

OVISnr. ; Video KPK 
5 4 3 2 1 15 4 3 2 1 

les' 
t 

2 1 16B< 

s; 

6 posities 

12 1 

s é 

1 

1 

si 

1 

si 

; 

si 

Is 43 2 1 

l7 4 

s: 
2 1 0 

Godesleutel OVIS indexering. 
OVIS-codeersleutel; hiermee kunt u het OVIS-nummer en de videocodeerplaats herleidenS 
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riefkaart gecodeerd door de Alima De postcodestreepjes zijn opgebouwd uit pun-
es en geven van rechts naar links de postcode weer zoals die op de kaart is ver
leid leder getal/cijfer waaruit de postcode bestaat is opgebouwd uit 6 blokken, die 
Ik gescheiden zijn door een startstreepje (=s) Het codeerplaatskenteken (KPK) 
laat links van de postcodestreepjes In dit voorbeeld gaat het om drie streepjes, 
etgeen betekent dat dit machine dne is 

ader goed in staat is de 
ostcode te traceren en de 
nef te coderen. 

ïodeerplaals-
enteken (KPK) 

let verzamelen van geco-
eerde poststukken is moge-
k omdat als onderdeel van 
et codeerproces een co-
eerplaatskenteken (KPK) 
an het poststuk wordt toege

voegd. De OVIS heeft een 
ander KPK dan tot nu toe ge
bruikelijk IS. Het meest her
kenbaar zijn de KPK's die 
haaks op de postcodestreep
jes staan. Ze bestaan uit een 
afkorting van het ekp waar de 
code IS aangebracht plus een 
cijfer, bijvoorbeeld Rt 1 (ma
chine Rotterdam 1). 
Een voorloper van de OVIS, 
de Alima, heeft een kenmerk 
dat veel op dat van de OVIS 
lijkt. Links van de postcode
streepjes staan 1, 2 of 3 

Envelop die in de kerstpenode te Rotterdam (16-12-93) door de OVIS werd geco
deerd De herkenning van de postcode verloopt op dezelfde wijze als bij de Alima 
Het codeerplaatskenmerk, de videocodeerplaats (VCP), staat links van de postco
destreepjes en bestaat uit twee blokken die gescheiden zijn door startstreepjes 
{=s) Het eerste blok geeft het OVIS-nummer aan, in dit geval 4 Het tweede blok 
geeft het VCP-nummer Alle posities zijn opgevuld door streepjes Door de getallen 
onder de streepjes op te tellen komen we op VCP 31 (16+8+4-1-2+1) Deze VCP 
komt alleen voor bij de handschriftherkenner Dat betekent dus dat dit poststuk ge
heel automatisch is 'gelezen' en gecodeerd door het videocodeersysteem 

Streepjes die het machine-
nummer aangeven. De 
streepjes zijn opgebouwd uit 
puntjes. Het KPK-kenmerk 
van de OVIS is heel anders 
opgebouwd. Er is hier ook 
geen sprake meer van een 
KPK, maar van een VCP (vi
deocodeerplaats). Links van 
de postcodestreepjes staan 
twee blokken. Het linkerblok 
geeft het nummer van de 

Algemene infoimatie 25 jaar 
Ultraviolet 
Op zaterdag 4 juni viert de stu
diegroep voor postmechanisatie 
Ultra Violet haar zilveren jubi
leum De plaats waar dat ge
beurt IS het Nederlands PTT-mu-
seum, waar de studiegroep in 
1969 officieel werd opgencht De 
feestelijke vienng zal ontspan
nen en educatieve elementen 
met elkaar verenigen, behalve 
gezellige programma-onderde
len (ontvangst, lunch, borreluur) 
zijn er ook een aantal leerzame 
momenten Tot deze laatste ca-
tegone behoren ongetwijfeld de 
korte toespraken die enkele pro
minenten uit de wereld van de 
PTT en de filatelie zullen hou
den Ook het PTT-museum zet 
zijn beste beentje voor met on
der andere een educatieve rond
leiding, met name door de zaal 
'Postmechanisatie' van het mu
seum In deze zaal staat de spe
ciaal voor deze gelegenheid uit 
het depot gehaalde Mark II fa-
cer-canceler, een prototype van 

de automatische opzetstempel-
machine Het gaat om een illus
ter apparaat, de machine stond 
in 1962/1963 op proef opgesteld 
m Gouda. We danken er de dne 
'Gouda'-zegels uit 1962 aan 
Leden van de studiegroep hou
den een lezing over de mechani-
satie-ontwikkelingen in Rotter
dam Aansluitend wordt een 
speciaal voor hel jubileum ge
schreven boek gepresenteerd 
dat de codeer- en sorteermachi-
nes behandelt die in de penode 
oktober 1962-15 mei 1981 in het 
distnctspostkantoor van Rotter
dam stonden. Het werk bevat 
ook een overzicht van de be
langrijkste ontwikkelingen van 
de postmechanisatie in Neder
land van 1950 tot 1982. Het mid
dagprogramma wordt besloten 
met de speciale honderdste vei
ling van de studiegroep, hieraan 
kunnen uitsluitend leden van Ul
tra V/o/ef deelnemen 
Het museum draagt aan de vie

ring nog een extra steentje bij 
door het beschikbaar stellen van 
een aantal tentoonstellingska-
ders, waarin de Studiegroep een 
overzicht geeft van de verzamel-
gebieden van haar leden Het 
museum zelf stelt daarbij vellen 
van de eerder genoemde lumi-
nescerende zegels uit 1962 ten 
toon, ook in de met uitgegeven 
waarden' Deze tentoonstelling 
duurt tot en met 12 juni 1994, de 
openingstijden vindt u in de 
Agenda elders in dit blad 
Al met al belooft het op 4 juni 
een gezellige en leerzame dag 
te worden Niet alleen de leden 
van de studiegroep Ultra Violet 
en haar genodigden zijn wel
kom, ook een een beperkt aantal 
andere belangstellenden heeft 
de mogelijkheid om deze dag, 
die begint met een ontvangst om 
11 00 uur, bij te wonen. Inclusief 
lunch bedragen de kosten dertig 
gulden U kunt zich aanmelden 
bij de secretans van de Jubi
leumcommissie, de heer J. Oos-
terboer, Mizarstraat 178, 3204 
VH Spijkenisse. 
Jos Stroom, voorzitter 
Jubileumcommissie 

OVIS aan en het rechterblok 
venwijst naar het KPK. Het 
nummer bestaat met uit een 
cijfer, maar uit een aantal 
streepjes die bij elkaar opge
teld het VCP-nummer geven. 
Als we naar de afbeeldingen 
kijken, zien we duidelijk het 
verschil tussen de kenmerken 
van de Alima en de OVIS en 
hoe hun codeerplaatsken-
merken te 'vertalen' zijn. 
Momenteel zijn vijf expeditie
knooppunten voorzien van de 
OVIS. Voor de in postmecha
nisatie gespecialiseerde filate
list betekent dit een aardige 
uitbreiding van zijn of haar ver
zameling. In totaal zijn nu ne
gen OVIS-systemen geplaatst: 

Plaats 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Haarlem 
Arnhem 

Nummer 

's-Hertogenbosch 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

VCP's 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
12 
12 
12 

Dit betekent dat er 156 ver
schillende poststukken zijn te 
verzamelen met OVIS-ken-
merken, een leuke uitdaging 
voor verzamelaars die van 
doorzetten houden! 
Peter de Vries, Rotterdam 

Peter de Vries is voorzitter van de stu
diegroep voor postmechanisatie Ultra 
Violet 

De Stichting De Postzegelvriend geeft jaarlijks 

duizenden postzegels 
weg aan gehandicapte en langdurig ziekte verzamelaars. Helpt u de 
tichting met uw overtollige zegels: zend ze aan de heer P.A. de Vries, 

Ruysdaelkade 33,1816 BW Alkmaar (telefoon 072-115185). 

het kost u maar 
een tientje... 

om in 'Philatelie' te adverteren. 
Sla er de pagina met de rubnek 
'Kleine annonces' maar op na: 

voor een dneregelige ad
vertentie betaalt u slechts 
tien gulden. 
Voor dat geringe bedrag 
komt uw annonce onder 
de ogen van ruim 50.000 
mensen. Profiteer ervan' 



De koers van 
Coeits 

Samenstelling: 
Gerrie Coerts 
Loopplank 6 
9732 EA Groningen 
Telefoon 050-426692 
Telefax 050-426650 

Bijzondere Taiwan-brief ging 
voor zestien mille weg 

Samenstelling: 
Gerrie Coerts 
Loopplank 6 
9732 EA Groningen 
Telefoon 050-426692 
Telefax 050-426650 

Elk postkantoor drukte zijn stempel op dit unieke stukje postgeschiedenis 
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Een bnef met zeventien stem
pels van postkantoren in Tai
wan uit 1892, die op 17 maart 
tijdens de postzegelveiling 
van D&O uit Gouda onder de 
hamer kwam, is verkocht voor 
16.050 gulden (zonder op
geld). De inzet was tien mille. 
Volgens veilinghouders H.J. 
Oranje en G.A. van Daanen 
is het de mooiste van vijf be
kende soortgelijke brieven. 
Zelfs het postmuseum in 
Taiwan heeft volgens het 
tweetal niet zo'n mooi stem-
peldocument. Het bijzonde
re aan de brief (die met zijn 
formaat van 35.5 bij 19 cen
timeter volgens de nieuwe 
richtlijnen van de Neder
landse PTT als een belstuk 
zou worden beschouwd) is 
juist dat grote aantal stem
pels van de postkantoren op 
de weg van Taipei naar Ki-

Omdat er nogal wat port op 
de envelop met de vorige 
veilingcatalogus moest, is de 
meiveiling van de Neder
landse Vereniging voor The
matische Filatelie beperkt tot 
ongeveer 3.400 kavels. 'An
ders zouden we over de 
honderd gram komen met de 
catalogus, en dat zou teveel 
geld gaan kosten', vertelt 
veilingmeester /E. de Jong. 
Desondanks is de veiling
meester tevreden over het 

Van het eens zo bruisende 
postzegelcentrum van Lon
den aan de Strand en omlig
gende straten is nauwelijks 
meer iets over. Waren er in 
1977 nog vele tientallen win
kels en kleine postzegel
zaakjes, tegenwoordig zijn 
daarvan nog precies zes 
winkels met in totaal tien 
handelaren over, waaronder 
Stanley Gibbons. Enkele 
kleinere handelaren delen 

how. Overigens is D&O 
enigszins teleurgesteld in 
datzelfde postmuseum. 'We 
hebben ze alle informatie 
toegestuurd, maar ze heb
ben helemaal niets van zich 
laten horen', aldus Oranje. 
De koper is iemand uit 
Frankrijk, maar Oranje denkt 
dat hij in opdracht van een 
verzamelaar elders heeft 
geboden. Het bijzondere 
poststuk heeft overigens bij 
lange na niet het opbrengst-
record van D&O gebroken. 
Dat staat op 300 duizend 
gulden, het bedrag waar
voor vier jaar geleden de 
Small One Dollar under Re
venue van Hongkong werd 
verkocht. De zegel bracht 
twee jaar later op een vei
ling in Hongkong overigens 
vier ton op. De volgende 
D&O veiling is in juni. 

aanbod van de komende 
schriftelijke veiling voor de 
leden. Het topstuk is Michel-
nummer 68a van de Falk-
land-eilanden, de zegel met 
de afbeelding van een pin
guïn. De inzet daarvan is 
duizend gulden. Eind mei 
sluit de inschrijving en begin 
juni worden de kavels toege
wezen. Normaal gesproken 
ligt het verkooppercentage 
op 35 ä 38 procent. 

hun winkel met zijn tweeën 
of drieën. 
'De postzegelhandel in Lon
den is heel sterk achteruit 
gelopen de laatste jaren', 
zegt de Londense postze
gelhandelaar Alan Berman. 
Berman stond begin april op 
de Brievenbeurs in Gouda. 

Een belangrijke oorzaak van 
de terugloop is volgens hem 
de algemene teruggang in 

de detailverkoop van post
zegels. Maar ook de huizen
hoge prijzen van panden in 

de Londense City hebben 
de handelaren weggejaagc 
Volgens Berman is er zelfs 
helemaal niets meer over 
van de vele winkeltjes die i 
de buitenwijken van Londe 
zaten. 

Een klein aantal van de 
weggesaneerde postzegel 
handelaren opereert overi
gens weer - maar nu op 
postzegelbeurzen, als een 
leuke bijverdienste en als 
welkome aanvulling op hur 
pensioen... 

Portokosten te hoog? Dan de veiling 
wat bescheidener 

Londen verliest zijn bruisend 
postzegelhart 
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\\\e records gebroken bij veiling van 
tietdijk in 's-Gravenhage 
Mie records zijn gebroken. 
Jiet alleen wat betreft totale 
pbrengst - ruim anderhalf 
liljoen gulden - maar ook 
rat betreft het aantal kopers 
zeshonderd verschillende). 
)ok waren de prijzen heel 
oog.' Veilinghouder G.J.P 
an Beek (Rietdijk Den Haag) 
bijzonder tevreden over de 

ibileumveiling die van 11 tot 
n met 13 april werd gehou-
en in Den Haag. Hij schat 
at bijna 98 procent van de 
avels is verkocht. Van Beek 
oncludeert uit deze cijfers 
iet nog meer stelligheid dan 
a de vorige veilingeind vorig 
lar 'dat we nu door het dal 
een zijn'. 
e veilingmeester is optimis-
;ch over het doorzetten van 
eze positieve tendens. 'Ook 
jiten de landsgrenzen trek-
3n de prijzen aan. Voor het 

collectief geloof in de postze-
gelmarkt is de eerste stijging 
het belangrijkste en kunnen 
de prijzen, eenmaal in bewe
ging gekomen, gemakkelijk 
verder stijgen.' 
Hoe dan ook, we melden en
kele opbrengsten. Het weinig 
aangeboden postfrisse zegel
tje Nederland met NVPH-
nummer 27H bracht 
drieduizend gulden (exclusief 
opgeld) op, tenwijl de catalo
guswaarde 1.850 gulden is. 
'En het zegeltje was nog ge
tint ook!' zegt veilingmeester 
Van Beek. 
Goede prijzen waren er ver
der voor zeldzaam stempel-
materiaal van Nederland. Van 
Beek: 'De kleinrondstempel-
catalogus is nauwelijks nog 
een indicatie voor de prijzen, 
dat geldt ook voor de punt-
stempels.' 

Dit blokje Jubileumzegels werd bij het veilingbedrijf Rietdijk bv in Den Haag voor 
8.200 gulden toegeslagen (foto. Rietdijk bv) 

Menige collectie bracht een 
mooie prijs op. Zoals bijvoor
beeld veilingkavel 1923: een 
grote collectie ongebruikt en 
postfris Nederland van 1852 
tot 1972 die ongeveer 
eenderde van de catalogus
waarde opbracht. 
Een blokje van tien gestem

pelde Jubileumzegels 
(NVPH-nummer 101) werd 
voor 8.200 gulden verkocht, 
eveneens zonder opgeld. 
Mooie losse gebruikte 
Jubileumzegels van 10 gul
den uit 1913 deden ongeveer 
800 gulden (exclusief) per 
stuk. 

iuccesvolle eerste Brievenbeurs 
1 De IVIammoet te Gouda 

Velletjes: PTT Post volgt Duits 
voorbeeld (nog) niet 

olgend jaar komt er opnieuw 
n Brievenbeurs. Dat heeft 
stichting de Brievenbeurs 
sloten naar aanleiding van 
eerste editie van dit eve-

sment, dat tijdens de Paas-
ïgen in De Mammoet te 
ouda werd gehouden. En-
;le honderden gespeciali-
;erde verzamelaars kwa-
en op de stands af die tij-
;ns de twee dagen waren 
gericht. In totaal namen 32 
mdelaren aan de Brieven-
urs6ee\. De hoofdmoot 

in het aanbod in Gouda 
rd gevormd door brieven, 

)ststukken en zegels met 
)sthistorische stempels zo-
3 kleinrond. 

Stichtingsvoorzitter René Hil-
lesum was vooral tevreden 
over de eerste dag, toen het 
op vrijwel alle uren druk was. 
De tweede dag waren er wat 
minder mensen, maar de 
meeste handelaren en verza
melaars waren dik tevreden, 
aldus Hillesum. Hij wijst erop 
dat veel (vooral kostbaar) ma-
tenaal is gekocht. 
Volgend jaar wordt de beurs 
opnieuw tijdens de Paasda
gen gehouden en zoals het er 
nu naar uit ziet zal ook dan de 
sporthal De Mammoet in een 
brieven-Mekka worden omge
toverd. 

De Duitse PTT verkoopt zijn 
nieuwe zegels vanaf 13 okto
ber in velletjes van tien stuks. 
Maar - althans voor zover nu 
bekend - de zegels blijven 
ook per stuk te koop. De Bun
despost óoeX dat met name 
om de filatelisten tegemoet te 
komen: die zijn daardoor niet 
verplicht alle zegels in tien-
voud te kopen. 
De Nederlandse PTT stu
deert op hetzelfde systeem. 
Tot invoering zal het echter 
dit jaar zeker nog niet komen, 
zo zegt een PTT-woordvoer-
der. Of het doorgaat hangt af 
van de proef met de huidige 
velletjes (wensen- en brieven-
zegels), die vorig jaar zijn uit

gekomen. De PTT zegt daar
over nog niet genoeg concre
te gegevens te hebben. 
Vorig jaar vertelde de hoog
ste PTT-baas, ir. W. Dik, dat 
er dik geld bij moet als aan 
het loket losse zegels worden 
verkocht. De tijd die dat vergt 
weegt niet op tegen het sala
ris van de medewerker en de 
bijkomende kosten. 
Voorzitter Carl-Heinz Schulz 
van de Duitse bond van post
zegelhandelaren verdenkt de 
Duitse PTT ervan ook uit 
commercieel oogpunt (meer 
verkoop aan filatelisten) tot in
troductie van de velletjes te 
zijn overgegaan. 

hailand-gekte 
verdreven' 
! torenhoge prijzen die op 
moment voor postzegels 
n Thailand (en Slam) wor-
n gerealiseerd in de handel 
k/olgens veilinghouder en 
ndelaar H.J. Oranje van 
O in Gouda wat overdre-

n. 'Er is sprake van gema-
)uleerde prijzen', zegt 
anje. Volgens hem zijn de 
gels van Tailand niet zo 
dzaam als de huidige re-
'dprijzen doen geloven, 
erigens heeft de Michel-
alogus Thailand al flink ho-
r gewaardeerd (zie 'Phila-
e' van april jl.). 

Een wat betere, maar nog al
tijd moeilijk vast te stellen 
prijs-zeldzaamheidverhou-
ding hebben de zegels van 
China volgens Oranje. 'China 
blijft omhoog gaan, vooral de 
postgeschiedenis'. Dat China 
minimaal waardevast blijft op 
het huidige niveau komt vol
gens Oranje vanwege het ge
weldige potentieel aan post
zegelverzamelaars tegenover 
de betrekkelijk kleine opla
gen: die bedragen soms maar 
veertigduizend stuks, zoals 
blok 10. 
Overigens was de echte Chi-
na-gekte twee jaar geleden 
op zijn hoogtepunt, toen dat
zelfde blok nummer 10 voor 
zo'n 1.700 gulden wegging, 
tegen nu 1.100 (zonder op

geld). Dat laatste bedrag 
weerspiegelt de juiste markt
verhouding, zegt Oranje. Aan 
de andere kant is China ook 
soms onderhevig aan schom
melingen door bijzondere oor
zaken; als de Chinezen bij
voorbeeld eigen huizen mo
gen kopen kan de prijs van 
postzegels zó weer dalen. 
Oranje: 'Want dan hebben ze 
ineens snel veel geld nodig 
en verkopen ze hun postze
gels.' Oranje voorspelt echter 
dat een echte prijsdaling er 
voor China niet in zit. 
Overigens gaan de kavels 
van de D&O-veiling voor 95 
procent naar naar verzame
laars, handelaren en beleg
gers in het buitenland. 

Scott: klassiek 
apart gezet 
Het Amerikaanse uitgevers
bedrijf Scott brengt dit jaar 
een wereldcatalogus uit met 
afbeeldingen van en informa
tie over zegels tot en met 
1939. Aangezien 's werelds 
eerste postzegel in mei 1840 
verscheen, heeft Scott de 
eerste honderd jaar van de 
postzegels dus in één catalo
gus ondergebracht. Het be
drijf denkt dat veel verzame
laars het bij die eerste eeuw 
willen houden - dit vanwege 
de stormvloed aan uitgiften 
daarna. 
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Modern Rusland 
fors goedkoper 
Zegels van het 'moderne 
Rusland' zullen fors zakken in 
de nieuwe Oost-Europa cata
logus van Michel. Dat meldt 
Michel-redacteur Gerald 
Bethge in reactie op het rela
tief lage prijspeil van de op 30 
december uitgekomen acht 
nieuwe Russische zegels 
(alle dieren) in de Michel 
Rundschau van maart. Ten 
opzichte van de vorige Rund
schau en de catalogus Oost-
Europa is de Russische roe
bel relatief veel goedkoper 
geworden. Bethge zegt dat 
de nieuwe prijzen veel realis
tischer zijn. 

Opvallend 
Volgens de Michel-redacteur 
is het grote prijsverschil ont
staan doordat de handelaren 
in Duitsland in 1993 nogal 
sterk wisselende prijzen re
kenden. Hij wijdt dat aan de 
grote, soms plotselinge 
koersverschillen van de roe
bel ten opzichte van de Duit
se mark en de dollar. Dat is 
opvallend, omdat de roebel 
juist stabiel bleef in het twee
de gedeelte van 1993. 
Pas eind vorig jaar, begin dit 
jaar is de roebel weer gestaag 
aan het zakken met een koers 
van zo'n 1.600 roebel tegen 1 
dollar (begin maart). 
Gerald benadrukt echter dat 
niet hij, maar de markt de prij
zen vaststelt. 'Michel maakt 
geen eigen prijzen,' zegt hij 
'Wij registreren de prijzen in 
de handel en rekenen daarbij 
de winstmarge voor de detail
handel'. 

Prijsval in aantocht 
Gezien die hoge prijzen voor 
nieuw Rusland in 1993 heeft 

de Duitse handel schatten 
verdiend aan de filatelisten in 
het Westen, óf ze hebben 
een veel te hoge kunstmatige 
roebelkoers betaald aan het 
Russisch staatsbedrijf dat 
sinds jaar en dag de postze
gels verkoopt aan buitenland
se postzegelfirma's. Het kan 
uiteraard ook zijn dat beide er 
flink aan hebben verdiend. 
Redacteur Gerald Bethge 
geeft ruiterlijk toe dat - als het 
om Russische zegels uit 1993 
gaat - veel catalogusprijzen 
in 'zijn' Michel te hoog zijn. 
'Maar in onze volgende editie 
komen er ook forse prijsver-
anderingen'. 
Een voorproefje daarop is de 
prijsnotering van de genoem
de serie van acht zegels met 
dieren. Gerelateerd aan eer
dere uitgaven en de nominale 
waarde zou die serie op en
kele tientjes cataloguswaarde 
moeten uitkomen. In Rund
schau staat de reeks echter 
tegen 'slechts' acht mark ge
noteerd. 
Overigens lijkt het er nog het 
meest op dat de Duitse han
delaren en/of het Russisch 
staatsbedrijf, de wind uit de 

Omschrijving 
emissie 

Bloemen 
Idem, velletje 
Kosmos** 
Russisch zilver* 
kleinbogen 
Kremlin* 
Eenden 
Idem, velletje 
Zeefauna 
Kunst 
Vloot 
Idem, velletje 
Tijgers 
Idem, velletje 
Dieren 

*: inclasiefblok 

Datum 
uitgifte 

25-03-93 
25-03-93 
12-04-93 
05-05-93 
05-05-93 
04-06-93 
01-07-93 
01-07-93 
06-07-93 
11-08-93 
07-09-93 
07-09-93 
25-11-93 
25-11-93 
30-12-93 

Nomi Michel-
naal (ƒ) notering 

0.45 
1.75 
1.20 
1.00 
2.15 
0.70 
0.90 
2.00 
1.00 
1.10 
1.10 
1.20 
1.60 
n.b. 
2.40 

11.75 
36.00 
27.25 
25.50 
18.00 
5.50 
7.45 

18.00 
9.65 
8.75 
9.50 
n.b. 
9.50 

15.00 
8.00 

Pro
cent ** 

4 
5 
5 
4 

11 
13 
12 
11 
10 
13 
12 

-
16 

-
30 

**: de laatste kolom geeft aan hoeveel procent de nominale waarde 
van de catalogusnotering is 

zeilen willen nemen van indi
viduele Russen die met vellen 
nieuwe zegels naar het Wes
ten komen om ze goedkoper 
aan te bieden dan het officiële 
Russische handelshuis 'Inter
nationale Boekhandel' en 
partner 'Marka', beide in Mos
kou. 

Een algehele prijsverlaging 
maakt de particuliere handel 
nauwelijks meer interessant. 

Velletjes: verhaal apart 
De Michel-redacteur maakt it 
dit verband een nadrukkelijk( 
uitzondering voor de zoge
noemde Kleinbogen, de vel
letjes. Die worden niet stan
daard bij het abonnement ge 
leverd en zijn dus zeldzamer 
en daarmee duurder, aldus 
zijn toelichting. De verschij
ning van de nieuwe Oost-Eu 
ropa catalogus zal overigens 
nog enige maanden op zich 
laten wachten. 
In de tabel wordt een over
zicht gegeven van de ontwik 
keling van de nominale waai 
de ten opzichte van de catal' 
guswaarde volgens Michel. 
Daarbij moet worden aange
tekend dat de velletjes (Klei/ 
bogen) nooit op postkantore 
zijn verkocht en vaak ook ni( 
via de abonnementen zijn g( 
leverd. 

Flinke prijzen voor buitenland bij 
Nederlandsche Postzegelveiling 
Collecties, verzamelingen en 
partijen buitenland hebben op 
21 en 23 april behoorlijke prij
zen opgebracht tijdens de vei
ling van De Nedertandsche 
Postzegelveiling in Amster
dam. Menigmaal bleven de 
bordjes in de lucht zweven 
wat tot vele malen de inzet-
prijs leidde. Het veilinghuis is 
ervan overtuigd dat het tacti-
scher is laag in te zetten; 
daardoor haken mensen greti
ger in om een 'koopje' te ha
len. Bovendien vergroot het 
vele bieden de spanning in de 
zaal. Het hoogtepunt van die 
veilingpolitiek was kavel 226 
('China, jaarboekjes en pre

sentatiemapjes, veel jaren 
zestig'). Een beetje filatelist 
die dit kavel had bekeken, 
wist dat de inzetprijs van hon
derd gulden veel te laag was. 
Maar er zullen altijd mensen 
geweest zijn die met kloppend 
hart naar huis zijn gereden en 
het moment van de veiling 
van de veiling niet konden af
wachten. De filatelisten zaten 
dan ook niet te slapen: meer 
dan dertig maal ging de inzet 
over de kop. Achteraf beweert 
het veilinghuis met dit kavel 
een 'foutje' te hebben ge
maakt. Dat neemt echter niet 
weg dat ook menige andere 
verzameling veel meer op

bracht dan de inzetprijs. 
We melden enkele opbreng
sten, waarbij moet worden 
opgemerkt dat de prijs van de 
ene collectie niet voor de 
volle honderd procent te ver
gelijken valt met die van an
dere. Maar omdat het meest
al ging om kavels zonder 
klassiek materiaal waarvan 
de cataloguswaarde door de 
inzenders was geteld, zijn 
deze kavels wel tot op zekere 
hoogte vergelijkbaar. 
Een partij Hongarije betere 
series in blokken van vier met 
een Yvert-waarde van 
30.000 f. bracht 2.200 gulden 
op (inclusief kosten zo'n acht 
cent per franc). Een verzame
ling na-oorlogs Oostenrijk 
(cataloguswaarde 18.000 f.) 
bracht duizend gulden op. 
Dat is inclusief kosten zesen-

eenhalve cent per franc. IJs 
land was duidelijk minder pc 
pulair: twee verzamelingen 
brachten tussen de twee en 
drie cent per franc op. Een 
grote verzameling Zweden 
(120.000 f.) deed het beter: 
vier cent per franc. Een ver
zameling na-oorlogs Spanj( 
van 17.800 f. zeven cent pe 
franc op, ten/vijl een gemen( 
de collectie Spanje en Porti 
gal het met een cent mindei 
deed. Zo'n zeven cent per 
franc (totale waarde 5590 f 
legde een filatelist neer voo 
een luchtpostverzameling 
Zwitserland. Collecties en 
partijen Japan brachten prij 
zen op van zeven tot bijna 
tien cent per franc. Een con 
plete verzameling Noord-Vi 
nam tweeëntwintig procent 
Michel opbracht 
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Drie-landenovereenkomst België-
Nederland- Duitsland gesloten 
Op 25 maart 1994 hebben de 
voorzitters van de Bund Deut
scher Philatelisten e. V. (BDPh), 
de Koninklijke Landsbond der 
Belgische Postzegelkringen 
(KLBP) en de Nederlandse Bond 
van Filatelisten- Verenigingen 
(NBFV) in Lisse een overeen-
l<omst getel<end, die onder meer 
het volgende tot doel heeft: 

- het bevorderen van de weder

zijdse contacten tussen de le
den van de Bonden; 
het - waar mogelijk - coördi
neren van de activiteiten van 
de Bonden; 
het voeren van een gemeen
schappelijke strijd tegen ver
valsingen; 
het gezamenlijk behartigen 
van de gemeenschappelijke 
belangen tegenover derden; 
het in een goede onderlinge 

De Bondsvoorzitters Balkestein (Nederland), Adler (Duitsland) en Van der Mullem (België) te
kenen de drie-landenovereenkomst (foto H W M Hopman) 

samenwerking ontwikkelen 
van gemeenschappelijke acti
viteiten. 

Een van de uitvloeiselen van 
de overeenkomst is de af
spraak dat er gemeenschappe
lijke tentoonstellingen in cate
gorie I zullen worden georga
niseerd. Deze exposities zullen 
bij toerbeurt in de deelnemen
de landen worden gehouden, 
bijvoorbeeld elke twee, drie of 
vier jaar. De organisatie wordt 
dan verzorgd door de Bond 
van het land waar de tentoon
stelling wordt gehouden. Hier
door wordt een betere uitwis
seling van inzendingen moge
lijk, terwijl het ook kostenbe
sparend werkt. Jaarlijks ko
men enkele vertegenwoordi
gers van de bonden bijeen om 
lopende zaken te bespreken. 
De inmiddels gesloten over
eenkomsten met het Landes
verband Nordrhein-Westfalen 
en het Landesverband Elbe-
Weser-Ems worden als deel-
overeenkomsten beschouwd, 
die aan de nieuwe overeen
komst worden 'opgehangen.' 
Binnenkort wordt een Neder
landse vertaling van de geslo
ten overeenkomst aan alle aan
gesloten verenigingen ge
stuurd. Het Bondsbestuur is 
blij met deze stap, die ook voor 
de filatelie meer grenzen opent! 

FEPA-vooi7ltter 
overleden 
De voorzitter van de Federa
tion of European Philatelic 
Associations (FEPA), de Fin 
Christian Sundman RDP 
FRPS,L, isopSapri l j l . plot
seling overleden. Hij maakte 
al enige tijd deel uit van het 
bestuur van de FEPA, van 
welke organisatie hij in mei 
1993 te Poznan (Polen) tot 
voorzitter werd gekozen. 
Tijdens Lisse VIII (zie elders in 
dit nummer) deed hij nog van 
zich spreken; hij ontvouwde 
toen plannen voor de naaste 
toekomst van de FEPA. 
De filatelie in Europa verliest 
in hem een innemend en kun
dig filatelist. De Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Vereni
gingen betuigt de nabestaan
den, de Finse Federatie, als
mede de FEPA zijn deelne-

Aanvulling 
Service-afdeling 
De lijst met publikaties die de 
Service-afdeling van de Bond 
kan leveren kan weer met 
een titel worden uitgebreid. 
De publikatie van mevrouw 
G.R. Weeber-Kortekaas, geti
teld Rondom Seafr;x(velrand-
bijzonderheden), is nu ver
krijgbaar voor f 12.40 (inclu
sief porto). Het bestelnummer 
van dit boekje is 94. 

Christiaan Sundman RDP FRPS,L 
(foto H W M Hopman) 

ming met dit verlies. Hij ruste 
in vrede. 
Het Bondsbestuur 
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Bondsknipselarchief: hulp bij 
filatelistische documentatie 
inlichtingen en literatuurver
wijzingen over filatelistische 
onderwerpen van Nederland 
en de Overzeese Gebieden 
worden op aanvraag verstrekt 
door het secretariaat van het 
Bondsdocumentatiecentrum. 
Voor dergelijke vragen over 
buitenlandse onderwerpen is 
daarentegen de Bondsbiblio
theek de aangewezen vraag
baak. Het adres van deze 
beide instellingen is vermeid 
in de colofon op pagina 405. 
Het Bondsdocumentatiecen
trum onderhoudt tevens een 
knipselarchief over de Neder
landse filatelie. Het is samen
gesteld uit artikelen in het 
maandblad 'Philatelie' van 
1976 tot 1992 en een groot 
aantal tentoonstellingscatalo
gi uit de jaren 1950 tot 1992. 
De artikelen zijn op onder
werp gesorteerd, waaruit hier 
een bloemlezing volgt: 

Nederland: 
-Emissies 1852 tot ca. 1924 
-Langlopende uitgiften 1925 
tot heden 
-Bijzondere zegels 1925 tot 
heden 
-Rubrieken I: luchtpost, post-
waardestukken 

-Rubrieken II: postzegelboek
jes, spoonwegpost 
-Rubrieken III: veldpost, aan
tekenen e.d. 
-Moderne filatelie (auto
maatstroken, rolzegels) 
-Overzee 
-Postgeschiedenis, algemeen 
-Postmechanisatie 
-Streekgeschiedenis I: A-K 
-Streekgeschiedenis il: L-Z 
-Stempels 
-Verzamelen (methoden, af
weken, catalogus hanteren) 

Van onderwerpen (ook hier 
niet genoemde) waarvoor u 
belangstelling heeft kunt u 
een uittreksel uit de inventa
rislijst bestellen. 
Indien u aan uw aanvraag 
(maximaal drie ondenwerpen 
per keer) f 1.80 aan frankeer-
geldige postzegels toevoegt, 
wordt het uittreksel u toege
zonden, met een aanwijzing 
hoe de knipsels daarna per 
giro kunnen worden besteld. 
Het adres voor uw aanvraag 
Is: 

Bondsknipselarchief 
Zeel<ant 94 h 
2586 JC Den Haag 

Bondseretekens 
uitgereikt 
De Bondsherinneringsmedaille 
in zilver is door het Bondsbe-
stuur toegekend aan de heer 
Hans C. van der Geest, voorma
lig medewerker van de Filatelisti
sche Dienst te Groningen. Zes
tien jaar lang stond de heer Van 
der Geest klaar voor de filatelis
ten, zowel individueel als in ge
organiseerd verband. Bij zijn ver

trek bij de Filatelistische Dienst 
was deze onderscheiding wel
verdiend! 
Ook een Bondsherinneringsme
daille in zilver ontving de heer L 
Haan, fotograaf van de Audio-Vi 
suele Dienst (AVC) van de Bond 
Meer dan vijfendertig jaar heeft 
de heer Haan - werkend op de 
achtergrond - zijn vakkennis in 
dienst gesteld van de filatelie. 
Velen hebben dat kunnen mer
ken. Stille werkers worden - te
recht-niet vergeten! 

'' 0Ê-^ 
^ / /f-

Nieuwe vereniging opgericht 
voor fiscale filatelie 

Een verraste heer Haan ontvangt de Bondsherinneringsmedaille in zilver uit handen van 
Bondscommissaris J Spi|ker 

Overleg PTT Post en de Bond 
levert eerste resultaten op 

Op 12 maart jl. is op het Bonds
bureau in Utrecht de Nederland
se Vereniging voor Fiscale Filate
lie opQemhl In navolging van 
andere landen heeft nu ook Ne
derland een dergelijke vereni
ging, die zich speciaal toelegt op 
dit aspect van de filatelie. Fiscale 
filatelie is in 1991 door het FIP-
congres in Tokyo als volwaardig 
verzamelgebied erkend. In de 
eerste vergadering na de oprich
ting, die op 9 april jl. in Baarn 
werd gehouden, kreeg de vereni

ging verder gestalte. 
Als u belangstelling hebt voor 
het lidmaatschap van de Neder
landse Vereniging voor Rscale 
Filatelie kunt u zich opgeven bij 
de waarnemend secretaris, de 
heerW.J. Jansse, Postbus 124, 
2860 AC Bergambacht, telefoon 
01825-1822 (van 20.00-22.30 
uur). 
Wij wensen de nieuwe vereni
ging-die zich hopelijk bij de 
Bond zal aanmelden - veel suc
ces! 

Nieuw lid van de 
bond 
Als nieuw lid van de Nedertandse 
Bond van Rlatelisten-Verenigin-
gen kan worden verwelkomd de 
Nederlandse Postzegelvereni
ging De Plaatfout, gevestigd te 
Delft. Binnen de daartoe gestelde 
termijn zijn tegen de toetreding 
van deze vereniging geen bezwa
ren ingekomen. 
Secretaris van De Plaatfout'\s de 
heerA. Bakker, Postbus 380, 
1970AJIJmuiden. 

Redacties: 
attentie! 
Na de zomervakantie zullen de bij 
de Bond bekende redacties van 
verenigingsperiodieken een kant 
en klaar artikel over de internatio
nale postzegeltentoonstelling Fe-
papost 94 ontvangen. Als uw 
verenigingsorgaan nog niet aan 
het Bondsbureau wordt toege
zonden, adviseren we u dat als
nog te doen, zodat u genoemd 
artikel ook zult ontvangen. 

Eén van de klachten van verza
melaars bij de invoering van de 
velletjes van 70 en 80 cent (de 
zogenoemde wens- en brieven-
postzegels) en van 55 cent (kor
tingzegels) was dat men verplicht 
was een compleet velletje te 
kopen om een of twee zegels te 
verkrijgen. 
Aan de wens om de zegels ook 
los verkrijgbaar te stellen is PTT 
Post nu tegemoet gekomen. Het 
is mogelijk de bewuste zegels in 
abonnement bij PTT Post Filate
lie (postbus 30051, 9700 RN 
Groningen) loste bestellen. De 
losse zegels zijn dus met op het 
postkantoor (ook niet aan het fi-
latelieloket) verkrijgbaar. 
Een andere klacht van verzame
laars was de hoge prijs van de 
Jaarcollectie. Om hieraan tege
moet te komen heeft PTT Post 
nu ook een 'Jaarset Bijzondere 
Postzegels' uitgebracht, die alle 
in een jaar uitgekomen losse ge-

legenheidszegels bevat, dus zoi 
der velletjes en zonder semi-pe 
manente zegels zoals wensen-
en brievenzegels. De prijs van c 
Jaarset Bijzondere Postzegels 
1993 is f 25.-. 
Verzamelaars die ook de perma 
nente postzegels van 1993 (Be
atrix 90 cent, f 2.50 en f 10.-) 
willen ontvangen, kunnen voor 
vierentwintig gulden de 'Jaarco 
lectie Permanente Postzegels' 
bestellen. Behalve de genoemd 
zegels bevat deze collectie ook 
de twee in 1993 uitgegeven 
postzegelboekjes. 
Overigens was de uitspraak in 
ons verslag over het overleg m 
PTT Post inzake de toeslagzegf 
(PTT spreekt liever over bijslac, 
zegels) op bladzijde 35 van 'Ph 
latelie' van januari 1994 wat te 
stellig. Dat was bedoeld voor 
1994, terwijl voor 1995 de dis
cussie wordt voortgezet. Waar 
van acte! 
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iontribiitie Bond wellicht omhoog, 
egt scheidende Bondsvoonitter 

la vijf jaar de voorzittershamer te hebben gehanteerd nam 
an Balkestein op zaterdag 23 april afscheid van de Neder-
indse Bond van Filatelisten-Verenigingen. Het erevoorzit-
ïrschap dat hem die dag werd toegekend maakte duide-
jk hoezeer zijn inspanningen van de afgelopen jaren door 
e Bond worden gewaardeerd. 

bestuursleden werden tierbe-
noemd: Richard Faust en 
Jaap Voskuil. Verder werd 
het bestuur met twee nieuwe 
leden uitgebreid: Paul Braun 
en Lenie Feikema-Grosjohan. 
In de plaats van de afgetre
den voorzitter werd Pieter van 
de Loo, al enige tijd vice-voor-
zitter van de Bond, benoemd. 
In de colofon op pagina 405 
vindt u een overzicht van het 
Bondsbestuur in zijn huidige 
samenstelling. 
In zijn vijfde en laatste jaarre-
de wees de scheidende voor
zitter er op dat het in 1993 
goedgekeurde beleidsplan Is 
nog niet geheel is gereali
seerd. Zo fungeren nog niet 
alle regio's naar wens. Voor 
een gebrek aan docenten die 
beginners wegwijs kunnen 
maken in de filatelie valt ech
ter niet te vrezen: voor de do
centencursus meldde zich 

et Bondsbestuur werd uitgebreid met 
ree nieuwe commissanssen links 
me Feikema-Grosjohan, rechts Paul 

'aun (foto's G J Bessels, Hilversum) 

e zesentachtigste Algemene 
ergadering van de Bond 
erd gehouden in restaurant 
arthuizen te Soest. Niet ver 
aar vandaan, In Aqua Indoor 
oest, werd op dat moment 
3 Dag van de Jeugdfllatelie 
9houden. 

edenvergadering 
e algemene vergadering 
ld een rustig verloop. Twee 

De nieuwe Bondsvoorzitter, Pieter van de Loo (links), overhandigt zijn voorganger 
Jan Balkestein een schnftelijk bewijs van de benoeming tot erevoorzitter van de 
Bond 

een onvenwacht groot aantal 
mensen aan. Ledenwerving 
staat nog steeds hoog m het 
vaandel bij de Bond. De uit
breiding van het Bondsbu
reau maakt het mogelijk de 
leden meer service te bieden. 
Balkestein onderstreepte nog 

gelauwerden van1994, staand (v I n r) de heren H W van der Vlist (Bondshennnenngsmedaille in zilver), R van den 
ivel (Van der Willigenmedaille), J Van der Linden (Costerusmedaille), C J van Kempen (Wallermedaille) en J Bonsing 
ndshennnenngsmedaille in goud), zittend de heer B Buurman (Wallermedaille) (foto G J Bessels, Hilversum) 

(foto G J Bessels, Hilversum) 

eens dat er zowel met PTT 
Post als met de Nederlandse 
Vereniging van Postzegel
handelaren een goede ver
standhouding is. De contac
ten met de andere Europese 
bonden werden in 1993 ver
stevigd door Lisse-meeting 
nummer 7. Gestreefd wordt 
naar meer onderlinge samen
werking. De onlangs gehou
den achtste bijeenkomst zette 
deze koers voort. 
Hoewel de Bond er financieel 
gezien goed voorstaat is het 
niet zeker of de contnbutle de 
komende jaren gelijk kan blij
ven. Het teruglopend ledental 
(de Bond telt nu 55.000 leden) 
en de toegenomen activiteiten 
van de Bond maken een ver
hoging wellicht noodzakelijk, 
aldus de scheidende praeses. 

Bondsdiner 
Tijdens het Bondsdiner werd 
een aantal onderscheidingen 
uitgereikt. De heer J. Van der 
Linden uit België werd tot 
Costerusridder benoemd. De 
als aanmoediging bedoelde 
Van der Willigenmedaille 
werd uitgereikt aan de heer 
R. van den Heuvel. Waller-
medallles werden overhan
digd aan de heren B. Buur
man en C.J. van Kempen. De 
heer H. W. van der Vlist ont
ving de Bondshennnenngs
medaille in zilver, tenwijl de 
heer J. Bonsing dezelfde me
daille, maar dan in goud, in 
ontvangst nam. 
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Zeestraat 82 
'sGravenhage 
(5) Ontdekkingsreis 
Het IS voor ons moeilijk voor 
te stellen hoe beperkt het we
reldbeeld van de mensen 
vroeger was Geen telefoon, 
geen vliegtuig, geen radio of 
televisie, enzovoort Pas tij
dens de ontdekkingsreizen 
van de vijftiende en zestiende 
eeuw kwam er meer informa
tie ter beschikking Nieuwe 
gebieden werden op platte
gronden ingetekend Voor de 
schippers werden de kustlij
nen in beeld gebracht Op te
keningen werd vastgelegd 
wat men belangrijk vond of 
waarover men zich verbaas
de de natuur, de huizen, be
langrijke gebeurtenissen en 
klederdrachten bijvoorbeeld 
Niet alleen uit statusoverwe
gingen bracht men in de hu

manistische zestiende eeuw 
prenten en tekeningen, die 
betrekking hadden op een 
stad, streek of land en histon
sche gebeurtenissen, bijeen 
in een collectie Er bestond 
ook grote behoefte aan het 
systematisch verzamelen van 
kennis De verzamelingen, 
waartoe ook vaak handschrif
ten en boeken behoorden, 
waren veelal in handen van 
particulieren en dat zijn ze tot 
in de negentiende eeuw ge
bleven Verzamelaars, kun
stenaars en wetenschappers 
(het was met ongewoon dat 
deze dne kwalificaties zich in 
een persoon verenigdeni) 
kwamen vaak bij elkaar om 
over de afbeeldingen en be
schrijvingen te praten 

Zo'n honderd jaar geleden 
groeide door allerlei oorzaken 
het cultureel en histonsch be
sef bij een bredere laag van 
de bevolking Dat uitte zich 
ook in de eigen leefomstan
digheden, bijvoorbeeld in de 
monumentenzorg Veel over
heidsinstanties namen collec
ties met stadsgezichten, his
toneprenten, plattegronden 
en boeken van de particulie
ren en hun verenigingen over 
Daarom zijn ze nu openbaar 
en voor iedereen te raadple
gen in Nederlande archieven, 
bibliotheken en musea Bij 
bestudering in hun onderlinge 
samenhang bieden ze veel 
inzicht in andere tijden, lan
den en culturen Door het sa

Kunstenaars en verzamelaars bekijken 
en bespreken hun werk (tekening door 
J Kuyper 1797 collectie Gemeente 
lijke Archiefdienst Amsterdam) 

menstellen van een publikatie 
of een tentoonstelling wordt 
deze kennis ook nog eens 
overgedragen op anderen 
Genoemde instellingen hou
den zich dan ook met deze 
educatieve taak bezig 

BIJ het samenstellen en expo
seren van een thematische 
verzameling van filatelistisch 
matenaal is sprake van een 

vergelijkbare intellectuele en 
educatieve bezigheid als hier 
boven beschreven Op syste
matische wijze wordt het ver
zamelde matenaal gegroe
peerd en gepresenteerd Net 
als bij een getekend stadsge
zicht geldt ook hier hoe ho
ger de kwaliteit van het mate
naal, des te meer en des te 
betere informatie het biedt 
Voor de samensteller van eer 
thematische verzameling is 
dit een ontdekkingsreis en 
door er met anderen in ver
enigingsverband mee bezig 

■ 

. 
Het samen verzamelen van postzegel; 
en het bespreken van eikaars bevindir 
gen daarbij is het onderwerp van dezf 
postzegel uit 1984 (ontwerp van G J 
Leuvelink collectie Nederlands PTT 
Museum Den Haag) 

te zijn, stimuleer je elkaar en 
wordt de kennis vergroot 
Voor de toeschouwer van ee 
thematische expositie is het 
een vorm van kennisover
dracht, die wortelt in een tra
ditie van vijf eeuwen en die ir 
grote mate bijdraagt aan het 
algemeen cultuurhistonsch 
besef Daarom stimuleer ik 
het verrichten van onderzoel 
op filatelistisch gebied Ook 
daarom vind ik het zo leuk, 
dat de studiegroep voor post 
mechanisatie Ultra Violet vat 
4 tot en met 12 juni bepaalde 
aspecten van de postmecha 
nisatie op filatelistische wijze 
in ons museum presenteert 
Charles Boissevain 

Charles Boissevain is conservator fila 
telistische verzamelingen van het Ne
derlands PTT Museum in Den Haag 

Jan de Bisschop was advokaat tekenaar en graficus en legde allerlei facetten van 
zijn dagelijkse leefomgeving vast (tekening door J Stoiker 1673 collectie Haags 
Gemeentearchief) 

1n de luclit... uit de lucfif: legale 
zenders, piraten en etherbewakers 
in de jaren twintig van deze 
eeuw nam het gebruik van ra
diozenders grote vormen aan 
De overheid trad regelend op 
golflengten moesten worden 
toegekend en het juiste gebruik 
en/an gecontroleerd In 1927 
richtte PTT voor dit doel de Ra 
diocontroledienst (RCD) op In 
het PTTMuseum is tot en met 
28 augustus de geschiedenis 
van deze dienst weergegeven 
in de tentoonstelling In de 
lucht uit de lucht 

In de expositie staan onder an 
dere in beslag genomen illega 
Ie zenders Verder wordt een 
beeld gegeven van vroegere 
opsponngsapparatuur maar 
ook van hedendaagse in een 
peilauto wordt moderne appa 
ratuur getoond U kunt ook zelf 
een illegale zender peilen Km 
deren in de leeftijd van 8 tot en 
met 12 jaar krijgen via walkie 
talkies opdrachten voor een 
speurtocht 



Philatelie mei 1994/409 

DE POSTHOORN 
XKMAARS 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 

FRANS ROSIER, RITSEVOORT 5, TEL. 072-157157 

De Postzege 
VAKBLAD VOOR DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschi|nt sedert 1938) 

Het enige Vlaomse ti|dschriff, dot maandelijks verschijnt 
p̂ minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen- en buitenland 

ARABONNEMENT 1994 VOOR NEDERLAND; SLECHTS ƒ 30,-! 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965 452 
■ n V K V B P , B8000 BRUGGE Of vraag gewoon informatie en 

proefnummer Werfplein 6, B 8000 BRUGGE 

|S Ook onze advertentietarieven zi|n uiterst gunstig Profiteer ervan 

Inlichtingen Kortri|ksestraat 22, B 3010 LEUVEN 

Vü zijn 
PECIAL.ISTEN 

I klassieke 
sgels, posthistorie 

tde en moderne 
ries gehele wereld 

Vraag om gratis toezending 

if Maandelijkse verkoopcatalogus 
1̂  Schriftelijke veilingen 

ILATELIALLACH,S.L. 
Diagonal, 489 Iel. 0934.3.410.50.00 
08029 Barcelona Fax. 0934.3.419.47.28 

{Spanje) Sinds 
I SI 1 3 # Ik verzamel 

lam 
ras: 

vrespondentie svpin het Frans, Duits of Engels) 

Postzegelhandel A. Schipper 
maandag t/m vnjdag 10 0020 00 uur, zaterdag 10 0014 00 uur , 
kantoor aan tiuis  bezoek alleen na afspraak l 

Strausslaan 20  2992 PD Barendrectit l 
tel 0180622520  fax 0180622530 

Bankrekening ING BANK 68 89 58 818 
ABNAMRO 44 55 20 981  Postbank 5574639 

i ßS 
fi 

W 
^ 3 

r 
f

=^—^1 ( 
„ 

i n y c i u i u c v c i i r\ v r\ n u i i c t u a l ü r i e / 1 

NEDERLAND POSTFRIS  Luxe kwaliteit: 
50/55 ƒ 89 50 
61B/C + C 950 00 
81 140 00 
82/83 39 50 
84/86 650 00 
87/89 57 50 
102/103 295 00 
104/105+C 1125 00 
106 13 00 
107/109 400 00 
110/113 29 00 
114/120 120 00 
132/133 325 00 
134/135 137 50 
136/138 325 00 
139/140 35 00 
141/143 40 00 
144/148 120 00 
166/168 30 00 
169/176 22 50 
177/198+C 1075 00 
199/202 42 50 
203/207 95 00 
208/211 42 50 
212/219 275 00 
220/223 60 00 
224 77 50 
225/228 90 00 
229/231 90 00 
232/235 90 00 
236/237 + C 835 00 
238/239 147 50 
240/243 152 50 
244/247 360 00 
248/251 157 50 
252/255 94 00 
256 47 50 
257/260 225 00 
261/264 140 00 
265/266 100 00 
267/268 115 00 
269 55 00 
270/273 135 00 
274/277 160 00 
278 115 00 
279/282 140 00 
283/286 105 00 
287/288 25 00 
289/292 82 50 
293/295 19 50 
296/299 62 50 
300/304 52 50 
305/309 57 50 
310/312 17 50 
313/317 52 50 
318/322 67 SO 
323/324 22 50 
325/326 30 00 
327/331 55 00 
332/345 32 50 
346/349 645 00 
350/355 47 50 
356/373 210 00 
356/VD 115 00 
374/378 18 00 
379/391 9 00 
379A/D 9 50 
392/396 6 00 
397/401 3 00 
402/403 9 50 
402B/403B 325 00 
404 0 25 
405/421 3 00 
422 0 1 5 
423/427 1 25 
428/442 12 00 
443 0 15 
444/448 2 00 
449/463 4 00 
454/459 5 00 
460/468 11 50 
469/473 4 50 
474/489 190 00 
487/489 80 00 
490/494 10 00 
495/499 7 50 

500/503 ƒ 9 50 
504/505 3 25 
506/507 5 00 
508/512 8 50 
513/517 21 00 
518/533 395 00 
534/537+ C 1520 00 
538/541 19 00 
542/543 13 50 
544/548 21 00 
549 3 00 
550/555 67 50 
556/560 102 50 
561/562 12 50 
563/567 32 50 
568/572 39 00 
573/577 26 50 
578/581 32 50 
582 3 25 
583/587 23 50 
588/591 12 00 
592/595 90 00 
596/600 15 50 
601 0 75 
602/606 28 50 
607/611 18 00 
612/616 23 50 
617/636 16 50 
637/640 44 00 
465B/634B 20 00 
641/645 35 00 
646 3 50 
647/648 5 75 
649/663 17 50 
654 1 50 
655/659 23 50 
660 2 00 
661/665 16 00 
666/670 21 00 
671/675 50 00 
676/680 16 50 
681/682 65 00 
683/687 16 00 
688/692 18 00 
693/694 7 00 
695/699 10 50 
700/701 12 00 
702/706 20 00 
707/711 21 50 
712 1 50 
713/714 1 50 
715/719 14 50 
720/721 1 50 
722/726 20 00 
727/728 4 50 
729/730 2 25 
731/735 11 50 
736/737 5 00 
738/742 18 00 
743/744 9 50 
745/746 3 50 
747/751 19 00 
752/756 11 00 
757/758 0 50 
759/763 8 00 
764/765 2 00 
766/770 8 00 
771/773 4 00 
774/776 13 00 
777/778 1 50 
779/783 7 00 
784/785 1 60 
786/790 9 00 
791 2 00 
792/794 0 75 
795/799 4 50 
800/801 2 00 
802/806 4 50 
807/810 1 35 
811 0 25 
812/815 2 50 
816/817 0 40 
818/819 1 25 
820 0 20 
827/828 0 70 
829 0 20 
830/834 3 00 
835 0 20 
836/838 1 40 

839 ƒ 2 00 
840/841 0 80 
842/846 2 50 
847/848 0 50 
849/853 2 75 
854 36 50 
855 0 20 
856/857 0 90 
858 4 50 
859/863 2 75 
868/869 0 50 
870/874 2 50 
875 3 75 
876 0 20 
877/881 2 50 
882/883 1 80 
884/885 2 70 
886/888 11 00 
886/888blocs 

107 50 
889/893 2 50 
894/898 3 00 
899 6 75 
900 0 20 
901/905 3 50 
906/907 1 30 
908 0 20 
909/911 1 60 
912/916 4 00 
917 10 00 
918/919 1 70 
920/924 4 00 
925/926 2 00 
927/929 3 75 
930 0 25 
931 0 25 
932/936 5 00 
937 11 00 
938 0 25 
939 2 00 
939A 4 00 
940 1 25 
941/958 32 50 
952B/958B 27 50 
963 0 25 
964 0 25 
965/969 6 75 
970 0 40 
970 paar 1 00 
971/972 2 20 
973/974 1 70 
975/977 2 40 
978/982 6 50 
983 21 00 
984 0 20 
985/989 7 50 
990/991 2 00 
992/995 3 75 
996/1000 3 75 
1001 15 00 
1002 0 20 
1003/1006 4 75 
1007/1008 2 50 
1009 0 30 
1010/1011 2 50 
1010/11 paar 5 50 
1012/1014 1 60 
1015/1019 3 75 
1020/1023 4 75 
1024 10 00 
1025 0 70 
1026/1029 4 50 
1030/1031 1 60 
1032/1035 4 25 
1036 0 40 
1037 1 00 
1037 paar 2 50 
1038/1041 4 25 
1042 15 00 
1043/1045 3 75 
1043/1045A 3 75 
1046/1049 4 00 
1050/1051 0 65 
1052/1054 13 50 
1052 paar 22 50 
1055/1057 1 20 
1058 0 60 
1059/1062 2 75 
1063 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 100 
1153/1156 2 75 
1157/1158 120 
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 120 
1184/1185 100 
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 

mooi gebruikt - luxe Imaliteit voor de kritische veizamelaar: 
1 ƒ 3 0 0 0 
2 2 2 5 0 
3 125 ,00 
4 18 ,00 
5 9 0 0 
6 9 7 5 0 
9 3 6 0 0 
10 2 5 0 0 
11 1 1 0 0 0 
12 175 ,00 
14 8 7 5 0 
16 9 5 0 0 
1 8 6 2 5 0 
2 0 2 3 . 5 0 
2 5 5 7 5 0 
2 8 3 5 . 0 0 
29 125 0 0 
4 3 2 2 , 5 0 
4 4 8 5 0 0 
45 12 ,50 
4 6 2 7 5 0 
4 7 167 ,50 
4 8 4 7 5 0 0 
49 110 0 0 
56 /76 4 2 . 5 0 
77 /79 11 ,00 
80-FC 9 9 0 0 0 
8 2 / 8 3 19 0 0 
8 4 / 8 6 A d a m 4 5 0 
8 7 / 8 9 8 2 5 
9 0 / 9 4 7 5 0 
9 5 12 ,00 
9 6 10 0 0 
9 7 3 7 5 0 

9 8 ƒ 25 ,00 
9 9 6 5 0 0 
100 5 2 50 
i o n - C 9 9 0 0 0 
102 /103 9 0 0 
104 145 0 0 
105 120 0 0 
106 2 5 0 
1 0 7 / 1 0 9 3 5 0 
110 /113 3 0 0 
114 /120 1 0 0 0 
121 /129 15 95 
1 3 0 2 6 5 0 0 
131 2 1 5 0 0 
132 /133 2 2 5 0 
1 3 4 / 1 3 5 4 5 0 0 
1 3 6 / 1 3 8 1 7 0 0 0 
1 3 9 / 1 4 0 6 5 0 
141 /143 11 50 
1 4 4 / 1 4 8 5 0 0 
1 4 9 / 1 6 2 1 9 0 0 
163 /165 10 0 0 
1 6 6 / 1 6 8 7 5 0 
1 7 7 / 1 9 8 75 0 0 
1 9 9 / 2 0 2 1 1 0 0 
2 0 3 / 2 0 7 3 0 0 0 
2 0 8 / 2 1 1 10 0 0 
2 1 2 / 2 1 9 5 2 5 0 
2 2 0 / 2 2 3 12 0 0 
2 2 4 2 0 0 
2 2 5 / 2 2 8 18 0 0 
2 2 9 / 2 3 1 2 5 0 0 
2 3 2 / 2 3 5 15 0 0 
2 3 6 / 2 3 7 5 0 0 

2 3 8 / 2 3 9 ƒ 5 0 0 0 
2 4 0 / 2 4 3 3 2 , 5 0 
2 4 4 / 2 4 7 6 0 0 0 
248 /251 3 0 , 0 0 
2 5 2 / 2 5 5 5 5 0 
2 5 7 / 2 6 0 35 ,00 
2 6 1 / 2 6 4 2 8 , 5 0 
2 6 5 / 2 6 6 11 0 0 
2 6 7 / 2 6 8 4 0 0 
2 6 9 2 5 0 
2 7 0 / 2 7 3 2 7 . 5 0 
2 7 4 / 2 7 7 16 ,50 
2 7 8 1 7 5 0 
2 7 9 / 2 8 2 13,50 
2 8 3 / 2 8 6 11 ,00 
2 8 7 / 2 8 8 6 7 5 
2 8 9 / 2 9 2 8 5 0 
2 9 3 / 2 9 5 2 5 0 
2 9 6 / 2 9 9 6 75 
3 0 0 / 3 0 4 4 5 0 
3 0 5 / 3 0 9 6 0 0 
3 1 0 / 3 1 2 2 5 0 
3 1 3 / 3 1 7 4 7 5 
3 1 8 / 3 2 2 6 75 
3 2 3 / 3 2 4 3 75 
3 2 5 / 3 2 6 5 5 0 
327 /331 6 5 0 
3 3 2 / 3 4 5 9 0 0 
3 4 6 / 3 4 9 87 5 0 
3 5 0 / 3 5 5 5 5 0 
3 5 6 / 3 7 3 170 ,00 
356A/D 95 00 

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 0 0 
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 60 
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 5 0 
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 

L U C H T P O S T Z E G E L S 
POSTFRIS 
1/3 ƒ 325 00 
6/8 
9 
12/13-l-C 

D I E N S T Z E G E L S 
G E B R U I K T : 

1 1 5 0 0 
107 50 
775 00 

1/8 ƒ 2 3 5 0 0 1 
9/15 
16/19 
20/24 
25/26 
27/40 
41/43 

70 0 0 
50 00 

6 0 0 
2 0 0 0 
12,50 

1 50 

B R A N D K A S T Z E G E L S : 1 
h.ompieie serie 1 ongebru ik t+C ƒ 1 090 oo 
postfris-i-C - 2 300 00 

Bestellen kan schriftelilk 
teletonisch of per f 

Betaling binnen 8 
na faktuurdatum 

ax 

dagen 

Levennasvoonwaarden 1 
tot ƒ 20Ó 00 
tielft portokosten 
daarboven franco 
min imum order f 50 00 1 

' 1 
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Nieuwe 
uitgiften 

Samenstelling: 
Mevr. A.C. van der HaarAmptmeljer 
Postbus 132 
2770 AC Boskoop 

Noten: 
 als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 ów wil 
dat zeggen dat de gegevens van de af
gebeelde zegel kunnen worden gevon
den in 'Philatelie' van maart (3) op 
bladzijde 223; 
 als bij een zegel geen omschrijving 
wordt gegeven dan is de zegel of de 
omschrijving ervan (nog) niet door de 
samenstelster van deze rubriek ont
vangen; 
 alleen nieuwe emissies van landen 
die worden erkend door de Wereld
postvereniging worden vermeld; dit 
houdt echter niet automatisch in dat 
dergelijke emissies in tentoonstel
lingscollecties mogen worden opgeno
men. 

Europa 
ALAND 
55'94. Europa 1994; thema 'Europa, 
uitvindingen en ontdekkingen'. 
2.30, 2.90 Fm. Medische ontdekkingen 
resp. de ziekte van Von Willebrand (er
felijke bloedziekte; afbeelding van 
bloeddruppel met ertelijkheidssche
ma); uitvinding van heparine door Erik 
Jorpes (stollingstijd van bloed; afbeel
ding van bloeddruppel, reageerbuis en 
scheikundige gegevens). 

AZOREN (Portugal) 
283'94. Tegels met sierpatronen (zie 
ook 'Thematisch panorama'). 
40., 70., 100., 150. e. Vier verschil
lende tegels. 

BULGARIJE 
Aanvulling melding 2/145 'Insekten': 
vi/etenschappelijke namen resp. Libel
lula quadrimaculata, Raphidia notata, 
Lucanus cervus, Pyrrhocoris apterus. 
Aanvulling melding 2/145 'nationale 
klederdrachten': afkomstig resp. uit 
Sofia, Plovdiv, Belograd, Sumen, 
Oryakhovitsa, Kurdzhali. 

DENEMARKEN 
55'94. Europa 1994; thema 'Europa, 
uitvindingen en ontdekkingen'. 
3.75,5. kr. Deense expeditie naar het 

noordoosten van Groenland (1906
1908), Resp. ballon van Wegener en 
expeditieschip 'Danmark', portret van 
J.P. Koch en theodoliet. 

DUITSLAND 
144'94. Toeslagserie 'voor de jeugd 
1994'; illustraties ontleend aan het 
boek 'Der Struwwelpeter oder lustige 
Geschichten und drollige Bilder' van 
Heinrich Hoffmann (18091894). 
80 + 40,100 + 50 (beide tweemaal), 
200 + 80 Pf. Resp. 'Paulinchen', 'Hans 
GuckindieLuft', 'Der Struwwelpeter', 
'Der böse Friederich', 'Der ZappelPhi
lipp'. 
144'94. Vijfhonderdste verjaardag 
van de 'Frauenkirche' in München. 
100 Pf. De'Frauenkirche'. 

ESTLAND 
2312'93. Frankeerzegel 'gebouwen'. 
2.90 kr. Dom in Haapsalu (dertien
de/zeventiende eeuw). 
62'94. Kasteel in Kiiu. 
3. kr. Het kasteel met de 'monnikento
ren' (gebouwd door Fabian von Tiesen
husen, 15171519). 

FINLAND 
55'94. Serie 'planten en bloemen'. 
Zelfklevend velletje met tien zegels 
zonder waardeaanduiding voor eerste
klaspost, verkoopprijs 23. Fm. Rosa 
acicularis. 
55'94. 'Finlandia 95' (postzegelten
toonstelling), II; Europese atletiekkam
pioenschappen. 
Velletje met vier zegels van 4.20 Fm. 
Resp. Riitta Salin en Pirjo Häggman 
(estafette), Lasse Virén (hardlopen), 
Tiina Lillak (speerwerpen), Pentti Niku
la (polsstokhoogspringen); op velrand 
standbeeld van atleet Paavo Nurmi en 
het olympisch stadion In Helsinki, em
bleem met tekst 'champs meet again'. 
105'94. Driehoekige zegel voor aan
getekende brief. 
16. Fm. Coccinella septempunctata 
(lieveheersbeestje). 
■|6'94. Flora; bloemen in het wild. 
Velletje met tien zegels zonder waarde
aanduiding voor eersteklaspost, ver
koopprijs 23. Fm. Resp. Hypericum 
perforatum, Lychnis viscaria, Campa
nula rotundifolia. Campanula glomera
ta. Geranium sanguineum, Fragaria 
vesca, Veronica chamaedrys, Saxifraga 

granulata. Viola tricolor, Potentilla an
serina. 

GIBRALTAR 
13'94. Europa 1994; thema 'Europa, 
uitvindingen en ontdekkingen'. 
24,34 p. Beide tweemaal, in samen
hang. Ontdekkingen en uitvindingen 
van resp. Lord Penney (19091991), 
Marie Curie (18671934), Rudolf Die
sel (18581913), Galileo Galilei (1564
1642). 

GRIEKENLAND 
84'94. Pasen 1994; het lijden van 
Christus. 
30,60, 90,150 Dr. Resp. het laatste 
avondmaal (icoon van Michael Damas
kinos uit de St. Catharinakerk in Hera
klion, Kreta), kruisiging (detail van 
fresco, 1552, 'Great Meteoren'), graf
legging (icoon uit Patmos, 1620
1645), opstanding (ontleend aan af
beelding uit manuscript (berg Athos, 
elfde eeuw). 

GROENLAND 
243'94. Stad Ammassalik honderd 
jaar geleden gesticht. 
7.25 kr. Kerk. 
243'94. Waterkrachtcentrale bij de 
Buksefjord. 
4. kr. Waterkrachtcentrale met een 
hoogspanningsnet over de Ameralik
fjord en de Kobbefjord (energievoor
ziening van hoofdstad Nuuk). 

HONGARIJE 
3012'93. Overlijden van minister
president Jozsef Anfall (19321993). 
19 Ft. Portret. 
103'94. Tweehonderdste geboorte
dag van vrijheidsstrijder Joseph Bem 
(17941850). 
19 Ft. Herdenkingstegel op huis in 
Tarnóv ('parel' van 'Voivodship' van 
Krakov) met afbeelding van ruiter te 
paard met vliegend vaandel. 
103'94. Met uitsterven bedreigde 
dieren, WWF*; Otis tarda. 
10 Ft. Vier verschillende afbeeldingen 
van Otis tarda, embleem. 
14'94. Voor de jeugd 1994; toeslag
zegel. 
19 + 5 Ft. Afbeelding ontleend aan 'de 
kleine prins' van Antoine de SaintExu
péry (19001944). 
14'94. Europa 1994; thema 'Europa, 

uitvindingen en ontdekkingen'. 
19,50 Ft. Resp. honderdtwintigste ve 
jaardag van de OostenrijksHongaarsf 
noordpoolexpeditie (portret van expe 
ditieleider Julius Payer, in ijs vastge
lopen schip, ontdekking van de eilan
dengroep 'Frans Joseph'land); portre 
van wetenschapper, ontdekker, arche 
oioog en geograaf Mark Aurel Stein 
(18621943), grafsteen met beeld in 
Kaboel (Afghanistan), karavaan. 

ITALIË 
Afbeelding melding 4/323. 
123'94. Huisdieren; honden. 
600 L. Viermaal. Resp. Duitse herder, 
herder van de Maremmen en Abruzze 
boxer, dalmatiër. 
24'94. Pasen 1994; processie 'van c 
verrezen Christus', Tarquinia. 
750 L. Processie met Christusbeeld 

JOEGOSLAVIË 
911'93. Frankeerzegel 'bronnen'. 
10.000 din. Thermaalbad in Vrnjacka 
Banja. 
911'93. Frankeerzegel; overdruk, 
50.000 din. op 50 en eerder op 5 din 
2611'93. Europese ontmoeting van 
kinderen 'vreugde van Europa'. 
2.000.000 din. Tweemaal. Schilderije 
resp. 'jongen met kat' (Sava Sumano 
vic, (18961942), 'meisje op circus 
paard' (Georges Roualt, (18711958) 
612'93. Frankeerzegel 'bronnen' 
100.000 din. Thermaalbad in Bukova( 
ka Banja. 
1512'93. Iconen uit belangrijke 
kloostBfs 
400.000.000 din. Viermaal. Resp. 'M 
ria Boodschap' (Mileseva), 'Geboorte 
van Christus' (Studenica), 'Maria met 
Kind' (Bogorodica Ljeviska), 'Intocht 
Jeruzalem' (Oplenac). 

KROATIË 
99'93. Dag van de postzegel. 
600 din. Bevrijd Kroatië. 
149'93. Rode Kruis, week van de 
t.b.c.bestrijding; verplichte toeslagzi 
gel. 
300 din. Rood kruis, tekst. 
209'93. Vijftigste verjaardag van de 
inlijving van Istrië, Rijeka, Zadar en d 
daarbij behorende eilanden. 
2200 din. Landkaart van Istrië (1620 
249'93. Frankeerzegel; Kroatische 
steden. 
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000 din. 'St. Donat'kerk in Zadar (ne
endeeeuw). 
10'93. Honderdvijftigste geboorte
ag van TadijaSmiciklas (18431914). 
00 din. Portret van deze historicus. 
710'93. Honderdste verjaardag van 
Bt archeologisch museum. 
DOO din. Schilderij van Boris Bucan 
iichterlijke visie op de ontstaansge
hiedenis van Kroatië aan de Adriati

;he kust). 
22'94. Olympische winterspelen Lil
hammer 1994. 
DOO din. Afdaling. 
3'94. Dinosaurussen zoals gevon
n in Westlstrië. 

too, 4000 din. In samenhang, door
pend beeld. Iguanodon (levend dier 
1 skelet). 

ACEOONIË 
11'93. Honderdste verjaardag van 
oprichting van de IMRO (Innere Ma

idonische Revolutionäre Organisa
)n). 
den.; blok van 40 den. Textielarbeid 
ipijt?); tweemaal de afbeelding van 
4 den. 
12'93. Kerstmis 1993; fresco's. 
20 den. Resp. geboorte van Christus 
esco uit het klooster van Sv. Gorgi, 
ijcica), geboorte van Christus (fresco 
: het klooster Slepce). 

OLDAVIË 
euwe munteenheid vanaf 29 novem
r 1993:1 lei = 100bani. 
:12'93. Vlinders. 
10,50,250 b. Resp. Vanessa atalan
Papilio machaon, Inachis io, Eudia 

vonia. 
i12'93. Beschermde flora. 
15, 25, 30, 50, 90 b.; blok met zegel 
n 250 b. Resp. Tulipa biebersteinia

Convallaria majalis, Galanthus ni
lis, Paeonia peregrina, Galanthus pli
tus, Pulsatilla grandis; Cypripedium 
Iceolus. 
12'93. Vorsten. 

25, 50,100,150, 200 b. Resp. Dra
Voda (regeringsperiode 1352

53), Bogdan Voda 1(13591365), 
tcu Voda (13651375), Petrul Mu
: (13751391), Roman Voda Musat 
3911394), Stefan 1(13941399). 
12'93. Europa 1994; hedendaagse 

tist. 
150 b. Resp. 'het leven van een 
ns' (Wl. Grecu), 'Frühlingswagen' 
Vieru). 

KRAÏNE 
■12'93. Frankeerzegels; etnografi
le afbeeldingen. 
100,150, 200, 300, 500 k. Resp. 

aiers (Bukowina), voerlui (Slobods
ler Tshumaky), schaapherder (Tau
i), oogsten? (Tscherkassy), schaap
der en oogsten in gewijzigde kleur. 
1'94. Oekraïens hulpfonds; toe

slagzegel. 
150 + 20 k. Madonna met Kind. 
151'94. Geneeskunde. 
200 k. Portret van Agapit (middel
eeuwse Russische geneeskundige). 

OOSTENRIJK 
294'94. Serie 'natuurschoon in Oos
tenrijk'; 'LurgrottePeggau' in 
Semriach (Stiermarken). 
6. Sh. Ingang van de grot. 
294'94. Serie' stichten en kloosters'. 
7.50 Sh. Sticht Altenburg (koepelfres
co van Paul Troger). 

POLEN 
1012'93. Kunst op aanplakbiljetten. 
2000,5000 zl. Resp. 'come and see 
Polish mountains' (tekst op zegel in 
Engels) van M. Urbaniec, 'berg Woz
zeck' van J. Lenica. 

PORTUGAL 
Afbeelding melding 4/323. 

ROEMENIË 
72'94. Historische monumenten in 
Boekarest. 
115, 245, 255, 325 I. Resp. opera, 'Bi
serica Manastiruu Vacaresti' (kloos
ter), 'Biserica Sf. Vineri', 'Casa Dome
asca Manastirea Vacaresti' (klooster). 
102'94. Portzegels. 
10,45 I. Beide tweemaal en eikaars 
spiegelbeeld. Posthoorn. 
122'94. Olympische winterspelen Lil
lehammer 1994. 
70,115,125, 245, 255, 3251.; blok 
met zegel van 15901. Resp. schaatsen, 
skiën, bobsleeën, 'crosscountry', 
schansspringen, kunstrijden; zegel: ro
delen, op blok olympische vlag en 
olympisch vuur. 

SLOVENIË 
141'94. Belangrijke personen. 
8, 9, 55, 65 T. Resp. honderdvijftigste 
geboortedag van schrijver Josip Jur
cic, 18441881 (illustratie ontleend aan 
de vertelling 'Landstreicher'); honderd
vijftigste geboortedag van dichter Si
mon Gregorcic, 18441906 (nachte
gaal, brug over de Soca); honderdvijf
tigste geboortedag van taalonderzoe
ker Stanislav Skrabec, 18441918 (arm 
houdt boek met Sloveense vocalen: 
klinkers vast); honderdvijftigste sterf
dag van taalonderzoeker Jernej Kopi
tar, 17801844 (titelpagina van 'Gram
matik der Slavischen Sprache in Krain, 
Kärnten und Steyermark'). 
251'94. Wenszegel (liefdeszegel). 
9 T. Harten van peperkoek. 

SLOWAKIJE 
112'93. Kerstmis 1993. 
2 Sk. 'De geboorte' (tekening van Jozef 
Bozetech Klemens, 18171883). 
1712'93. Grafmonument van M.R. 
Stefanik. 

Blok met zegel van 16 Sk. Grafmonu
ment in Bradio van ontwerper Dusan 
Jurkovic. 
3112'93. Kunstwerken uit het natio
naal museum, Bratislava (Pressburg). 
9 Sk. Sculptuur 'Ackermanns Frühling' 
van Jozef Kostka (geboren in 1912). 
3112'93. Frankeerzegel; steden. 
50 Sk. Gezicht op Bratislava 
(Presburg). 

SPANJE 
182'94. Mycologie (kennis der 
zwammen). 
19, 29 P. Beide tweemaal. Resp. Bole
tus satanus, Boletus edulis, Amanita 
phalloides, Lactarius deliciosus. 
252'94. Mineralen (zie ook 'Thema
tisch panorama'). 
Blok met vier zegels van 29 P. met 
twee verbindende vignetten met door
lopend beeld. Resp. cinnaber, pyriet, 
sfaleriet, galeniet; vignetten met af
beelding van het museum voor geolo
gie en delfstoffen. 
93'94. Dag van de postzegel (zie ook 
'Thematisch panorama'). 
29 P. 'Buzon de los letrados' (brieven
bus voor advocaten) in het 'Casa del 
Arcediano' in Barcelona (voormalige 
hoofdkantoor van de orde van advoca
ten, nu historisch archief). 

TSJECHIË 
191'94. Muziek; traditie van de 
Tsjechische muziek. 
3 Kc. Portret van componist Jan Kube
lik (18801940). 
191'94. Internationaal jaar van het 
gezin. 
2 Kc. Gezin (kunstwerk van de Zwitser
se graficus C. LittasyRollier). 
22'94. Gedenkjaren. 
2, 6 Kc. Resp. driehonderdste geboor
tedag van de Franse filosoof en schrij
ver Voltaire, eigenlijke naam Frangois
Marie Arouet (16941778); vijfhon
derdste geboortedag van de Duitse hu
manist, natuurkundige en historicus 
Georgius Agricola (14941555); beide 
zegels met tekst Unesco*. 
22'94. Olympische winterspelen Lil
lehammer 1994. 
5 Kc. Skiër, olympische ringen. 

TURKIJE 
211'94. Televisiesatelliet 'Türksat'. 
1500, 5000 TL. Resp. satelliet, wereld
bol, landkaart; satelliet en wereldbol. 

WITRUSLAND 
1111'93. Frankeerzegel; historisch 
wapen. 
25 R. Wapen van stad Minsk. 
2411'93. Bouwwerken. 
150 R. 'St. Stanislav'kerk, Mogiljov. 
2912'93. Honderddertigste verjaar
dag van de boerenopstand onder aan
voering van Kastus Kalinovski. 
50 R. Portret met op achtergrond op

standige boeren. 
3012'93. Heersers. 
75 R. Tweemaal. Resp. Ragwalod van 
Polotzk met helm (tiende eeuw), land
kaart; Ragneda von Polotzk (tiende 
eeuw), kasteel. 
3112'93. Vierhonderdste sterfdag 
van Simon Budny (15301593). 
100 R. Standbeeld van deze Witrussi
sche dichter. 

IJSLAND 
184'94. Europa 1994; thema 'uitvin
dingen en ontdekkingen'. 
35., 55. kr.; blok met de beide waar
den. De reizen van St. Brendan (84 tot 
57 jaar voor Christus); resp. St. Bren
dan met Ierse monniken in boot, de 
heilige zet voet aan land (schapen). 

ZWITSERLAND 
175'94. Europa 1994; thema 'uitvin
dingen en ontdekkingen'. 
60,100 c. Resp. bathyscaaf 'Trieste' 
(diepte van 10.916 meter), stratosfeer
ballon 'FNRS' (hoogte van 16.940 me
ter). 
175'94. Pro Patria 1994; thema 
'volkskunst', toeslagzegels. 
60 + 30,80 + 40,100 +40 c. Resp. 
Neuenburger hangklok met gewichten 
(maker: Jacques MattheyJonais, 
1728), granaatappel uitgevoerd in bro
derienaaldkunst (omgeving Boden
meer), hartvormige bakvorm met sym
bolische voorstelling (bloemen, vruch
ten, kruis, duif als symbool van de Hei
lige Geest) voor 'Kräfli' (zoet Zwitsers 
gebak), kleurige papieren vogel voor 
boven de wieg (gemaakt door een 
vrouw uit Nesslau). 
175'94. Dienstzegels. 
180 c. Tweemaal. Dienstzegels van 
resp. BIT (Bureau International du Tra
vail), drie sleutels en embleem; UIT* 
(honderd jaar radiocommunicatie), uit 
embleem tevoorschijn komende elek
tromagnetische golven. 

BUITEN EUROPA 

AITUTAKI 
Afbeelding melding 4/326. 

ARGENTINIË 
259'93. Bomen. 
0.75,1.50 P. Beide tweemaal. Resp. 
Enterolobium contortisiliquum, Pro
sopis alba. Magnolia grandiflora, Ery
thrina falcata. 
910'93. Met uitsterven bedreigde 
dieren. 
50, 75 c. Resp. Eubalaena australis, 
Cephalorhynchus commersonii. 

ARMENIË 
125'93. Frankeerzegels; archeologi
sche opgravingen. 
1,3,20 R. Resp. beeldje van de godin 
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Waroubini in Van (700 jaar voor Chris
tus), telescoop in Orgov; steen met 
tekst in Karmir-blur (700 jaar voor 
Christus); zilveren kelk in Karashamb 
(3000 jaar voor Christus). 
23-5-'93. Armeens cultuurerfgoed. 
0.40, 0.80, 3.60, 5.- R.; blok met zegel 
van 12 R. Resp. steen met kruis in IVIa-
kenis (tiende eeuw), geïllustreerde bij
bel (1295) van Hovhan, reliëf van de 
'Gandzasar'-kerk (twaalfde eeuw). 
Moeder Gods van Hovnatanian (acht
tiende eeuw); schilderij 'David von 
Sassoun' van Hakop Kokoian. 
24-5-'93. Landschappen. 
0.40, 0.80, 3.60, 5.-, 12.- R. Resp. ba
saltzuilen, Garni Canon; 'Shaki'-water-
val, Zangezur; 'Arpa'-kloof; 'Sevan'-
meer; 'Aragaz'-vulkaanmassief. 
24-5-'93. Honderdvijfenzeventigste ge
boortedag (1992) van schilder Iwan Aj-
wasowskij (1817-1900). 
Blok met zegel van 7.- R. Schilderij 
'Noach daalt af van de berg Ararat'. 
25-5-'93. 'Yerevan 93'; Internationale 
postzegeltentoonstelling. 
10.-R. 'Garni'-tempel. 

ARUBA 
29-3-'94. Honderdste verjaardag van 
het IOC*. 
50,90 c. Resp. atleet, wereldbol met 
duif, man met geweer over schouders, 
geld, biddende handen met bijbel, tekst 
'I.O.C. 1894-1994'met olympische rin
gen; portret van baron Pierre de Cou-
bertin (1863-1937), tekst'I.O.C. 100 
years'. 
3Ü-3-'94. Solidariteit 1994/internatio-
naal jaar van het gezin; toeslagzegels 
(zie ook 'Thematisch panorama'). 
50 + 35,100 + 50 c. Resp. gezin bijeen 
in woonkamer (volwassenen in zitge
deelte, huiswerk makende kinderen); 
voor huis spelende kinderen, ouders, 
hond en kat; beide zegels met embleem. 

BAHAMAS 
Afbeelding melding 4/326. 

BAHREIN 
Afbeelding melding 4/326. 

BANGLADESH 
2-2-'93. Negenentwintigste sterfdag 
van Syed Abdus Samad (1895-1964). 
2 T. Portret van deze voetballer. 
10-3-'93. Honderdvierenvijftigste 
sterfdag van Haji Shariat UIlah (1770-
1839). 
2T. Portret met tulband. 
31-3-'93. Bevloeiingsproject. 
2 T. Tweemaal, in samenhang. Resp. 
kanaalaanleg, bevloeiing van rijstvelden. 
7-4-'93. Wereldgezondheidsdag, 
WHO*. 
6,10 T. Resp. preventie ongelukken, 
waarschuwing voor verslavende mid
delen en geweld. 
14-4-'93. Einde van de veertiende 

eeuw van de Bengaalse tijdrekening. 
2 T. Bloem met afbeeldingen in bloem
bladen (o.a. tijger, olifant, gebouw). 
26-5-'93. Algemene schoolplicht. 
2 T. Tweemaal. Resp. 'abc', boek, lei; 
schrijvende hand, leerlingen voor 
school. 
7-6-'93. Honderdtweeëntwintigste ge
boortedag van Nawab Sir Salimullah 
(1871-1915). 
4 T. Portret, paleis. 

BARBADOS 
Afbeelding melding 4/326. 

BELIZE 
18-2-'94. 'Hong Kong 94**'; vogel en 
vlinder. 
$ 1.-. Pulsatrix perspicillata en Caligo 
uranus; tentoonstellingsembleem. 
24-2-'94. Koninklijk bezoek 1994. 
25, 60, 75 c., $ 1 . - . Resp. vlaggen, 
twee verschillende portretten van ko
ningin Elizabeth II, koninklijk paar. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 4/326. 
4-3-'94. Zeshonderdste geboortedag 
van de infante Dom Henrique (1394-
1460), zoon van koning Joäo I en ko
ningin Filipa de Lencastre; gezamen
lijke emissie met Portugal (zie melding 
4/323) en Macau (dit nummer). 
635.- Cr. Portret en kaarten (Dom Hen
rique werd in zijn tijd beschouwd als 
de 'eerste ontdekker van land en zee 
die zijn ontdekkingen op zeekaarten 
vastlegde'). 
18-3-'94. Serie 'America 94'; postvoer-
tuigen (zie ook 'Thematisch panora
ma'). 
110.-, 635.- Cr. Resp. fiets, motorfiets. 
24-3-'94. Honderdvijftigste geboorte
dag van Cicero Romäo Batista. 
Zegel zonder waarde-aanduiding met 
tekst 'Ie Porte Macional'. Standbeeld 
van vader Cicero op de 'Colina do Hor
to' in Juazeiro do Norte, gebouwen 
('Casarao do Horto': graanopslagplaats 
en 'Capela do Socorro': kapel van hulp
verlening), op achtergrond silhouetten 
van pelgrims. 
31-3-'94. Eerbetoon aan journalist Car
los Castello Branco. 
160.- Cr. Portret, op achtergrond stad 
Brasilia, in de lucht vage afbeelding 
van krant. 

CANADA 
Afbeelding melding 3/240. 
7-1-'94. Frankeerzegel; postzegelboek
je. 
Inhoud; tien zegels van 43 c. Type 
'portret koningin Elizabeth II' (1992). 
18-1-'94. Frankeerzegel; postzegel
boekje. 
Inhoud: tien zegels van 43 c. Type 
'vlag'(1992). 
8-3-'94. Internationale dag van de 
vrouw; gouverneur-generaal Jeanne 

Sauvé (1922-1993). 
43 c. met vier verschillende vignetten. 
Portret met op de achtergrond foto's 
uit drie verschillende levensfasen; vier 
verschillende vignetten met hoogte
punten uit carrière van Jeanne Sauvé 
en resp. microfoon, wapen, staf van de 
'House of Commons', wapen van de 
gouverneur-generaal. 
17-3-'94. Honderdvijfentwintigste ver
jaardag van de 'T. Eaten Company' 
(uitgegeven op 'St. Patrick's Day'); 
postzegelboekje. 
Inhoud: tien zegels van 43 c. Portret van 
Timothy Eaton en afbeeldingen van 
voorwerpen (koffiepot, grammofoon, 
schoen) en levensstijl (kleding, uitgaand 
paar, grammofoonplaat) van vroeger. 
22-4-'94. Canadees erfgoed 'rivieren, 
IV'; postzegelboekje. 
Inhoud tweemaal vijf zegels van 43 c. 
Resp. monding van 'Saguenay' (met 
tentenkamp van de 'Montagnais': oor
spronkelijke bewoners), 'French River' 
(stroomversnellingen met kano), 
'Churchill River' in herfstlandschap 
(twee pelikanen), rivierdelta van de 
'Mackenzie River' (van huiden gemaakt 
schip van de eskimo's), 'Columbia Ri
ver' (kikker). 

CAYMANEILANDEN 
18-2-'94. 'Hong Kong 94**'; leven op 
het rif. 
Blok met strook van vier zegels van 60 c. 
Doorlopend beeld. Resp. Holocanthus 
ciliaris, Bodianus pulchellus, Anisotre-
mus virginicus, Holocanthus tricolor. 
Gramma loreto, Pomacanthus paru, 
Chaeton striatus; op blok Hongkong bij 
nacht, tentoonstellingsembleem. 
22-2-'94. Koninklijk bezoek 1994. 
5,15,30 c, $ 2.-. Resp. vlaggen, ko
ninklijk jacht 'Britannia', portret konin
gin Elizabeth II, koninklijk paar. 

CHILI 
30-4-'93. Dag van de arbeid. 
70 P. Portret van vakbondsleider Clota-
no Biest Riffo (1899-1990). 
19-5-'93. Honderdste geboortedag van 
Vicente Huidobro. 
100 P. Tweemaal, in samenhang. Twee 
verschillende portretten gemaakt door 
resp. Pablo Picasso, Juan Gris. 
30-6-'93. Historische brandweerwa
gens. 
100 P. Tweemaal, in samenhang; blok 
van de beide zegels. Resp. 'La Clarita' 
(Canada, 1902), 'Arturo Prat' (Enge
land, 1872). 
13-7-'93. Militaire vliegtuigen. 
100 P. Viermaal; blok van de vier ze
gels. Resp. Douglas B-26 B/C 'Inva
der', Mirage M 50 'Pantera', 'Sanchez 
Besa', Bell47D-1. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
18-3-'94. 'Kinmen Wind Lion Lords'. 
5.-, 9.-, 12.-, 11.-. Vier verschillende 

afbeeldingen van de 'windgod' (be
schermgod van de eilandbewoners) 
vier dorpen van Kinmen. 
25-3-'94. Herdruk tweede druk 'vuur 
torens'. 
7.-, 26.-, 28.-. Afbeeldingen als emis 
sies van 20-5-'92 en 21-8-'92 (waar
den 26.- en 28.- waarschijnlijk nieuwe 
waarden). 
2-4-'94. Kinderspelen, IV. 
5.-. Viermaal. Resp. treintje spelen, o[ 
laten van papieren vliegtuigje, elkaar 
nat spuiten met waterpistool, papierei 
bootje laten varen (twee afbeeldingen 
met hondje, twee met poesje). 
Blok van de vier afbeeldingen; postze 
gelboekje met acht zegels. 

CHRISTMASEILAND 
18-2-'94. 'Hong Kong 94** ' ; opdruk 
op melding 3/240 'het jaar van de 
hond'. 

CISKEI 
15-4-'94. Flora; rozen. 
45, 70, 95 c, 1.15 R. Resp. Herman 
Steyn, Esther Geldenhuys, Margaret 
Wasserfall, Professor Fred Ziady. 

CGCOS(KEELING)EILANDEN 
17-2-'94. Landkaart van de Cocosei-
landen. 
Strook met vijf zegels van 45 c, door 
lopend beeld. Kaart van de eilanden 
met 'jukongs' (inheemse zeilboten). 
Vel met strook van vijf zegels van 45. 
vijf van 5en vijf van 10 c. Als gemeld 
detail van kaart met 'reef triggerfish'. 
detail van kaart met groene schildpac 
den. 

COOKEILANDEN 
Afbeelding melding 4/326. 

COSTA RICA 
1993. Nationaal theater. 
20 Cs. Schilderij 'allegorie van de 
schone kunsten' van Roberto Fontan 

DJIBOUTI 
3ü-9-'93. Inheems gereedschap. 
15, 20, 25, 30 F. 
10-11-'93. Muziekinstrumenten. 
5,10 F. 

ECUADOR 
23-9-'93. Honderdste geboortedag v 
Guillermo Bustamante (1893-1974). 
1500 S. Portret van deze schnjver en 
diplomaat. 
15-10-'93. Upaep*; met uitsterven b 
dreigde dieren. 
400, 800 S. Resp. Dinomys branickii 
Ara severa. 

EL SALVADOR 
28-2-'94. Internationaal jaar van het 
gezin. 
2.20 C. Embleem (gestileerd dak dat 
eindigtin hart). 
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miopiË 
l3'94. 'Transitional Government' 
ivergangsperiode na de dictatoriale 
genng Derg). 
3, 35, 50 c, 1. Birr. Resp. eerste ver
ardag van 'EPRDF' bestuur van Addis 
jeba, conferentie voor vrede en de
ocratie, nationale/regionale verkie
ngen voor zelfbestuur, wapen van de 
ransitional Government'. 

MKLANDEILANDEN 
beeldmg melding 2/147. 

Jl 
l2'94. 'Hong Kong 94**'; vlinders. 
ok met vier zegels van $ 1.. Doorlo
snd beeld. Resp. Anaphaeis Java, Eu
oea leucostictos, Vagrans egista, 
;raea andromache; op blok tentoon
ellingsembleem. 

DIA 
i6'93. Honderdste geboortedag van 
asanta Chandra Mahalanobis. 
■ R. Portret van deze statisticus, ge
luw van het nationaal instituut voor 
jtistiek. 
7'93. Honderdste verjaardag van 
t administratiegebouw voor 'groot 
imbay' 
■ R Gebouw. 
B'93. Vi|fde sterfdag van Khan Ab
IGhaffar Khan (18901988). 
■ R Portret van deze vrijheidsstrijder. 
8'93. Nationale integratie. 
• R. Vlechtwerk in nationale kleuren. 
8'93. Verkiezing van Dadabhai l\la
3ji (18251917) in het Britse Lager
is honderd jaar geleden. 
■ R. Portret, parlementsgebouw in 
nden. 
■9'93. Honderdste verjaardag van 
door Swami Vivekananda (1863
02) gehouden redevoering voor het 
reldparlement van godsdiensten in 
icago. 
R. Portret, kunstmuseum in Chica

io'93. Bloeiende bomen. 
, 6., 8., 11. R. Resp. Lagerstroe
a speciosa, Cochlospermum religio
m, Erythrina variegata, Thespesia 
pulnea. 

]ISCHE OCEAANGEBIED BRITS 
■2'94. 'Hong Kong 94**'; opdruk 
frankeerzegels vogels (emissie 
30). 
p., £ 1.. Opdruk van tentoonstel
jsembleem. 

lAËL 
'94. 'Nee tegen geweld'. 
;. 3.85. Figuur met wilde bos haar 
rood hart, tekst 'no to violence'. 
'94. Architectuur; de internationale 
I. 
i. 0.85 Driemaal. Resp. 'Workers 
using' (A. Sharon), 'Assuta'zieken

huis (Y. Neufeld), 'Citrus House' (K. 
Rubin). 
Velletje met driemaal drie zegels. 
54'94. Herdenking Saul Adler. 
NIS. 4.50. Portret van deze weten
schapper. 
54'94. Herdenkingsdag 1994 voor de 
gevallen strijders van 'het verbindings
corps'. 
NIS. 0.85. Monument. 

IVOORKUST 
282'94. Eerste bestuursraad 'Ras
com'. 
150 F. 

JAMAICA 
1612'93. Sport; golfbanen. 
Blok met zegel van $ 25.. Golfbaan 
'Tryall'. 
2112'94. Sport; golfbanen. 
50 c., $1.10,1.40, 2., 3., 10.. Twee 
verschillende afbeeldingen van resp. 
'Constant Spring', 'Half Moon', 'Jamai
ca Jamaica'. 
121'94. Honderdste geboortedag van 
Norman Washington Manley. 
$ 25., 50.. In samenhang. Twee ver
schillende portretten. 
182'94. 'Hong Kong 94** ' ; golfba
nen. 
Blok met zegel van $ 25. 'golfbanen' 
met opdruk van tentoonstellingsem
bleem. 
13'94. Koninklijk bezoek 1994. 
$ 1.10,1.40,25., 50.. Resp. vlaggen, 
koninkli|k )acht 'Britannia', portret ko
ningin Elizabeth II, koninklijk paar. 

JORDANIË 
131'93. Frankeerzegels; triomfboog 
van Jerash. 
5,80,100,125,160,240,320,5001, 
$J. 1.. 
261'93. Werelddouanedag. 
80,125 f. Embleem van de internatio
nale douaneraad, vlag, palmtak. 
106'93. Dag van het leger en vijfen
zeventigste verjaardag van de Arabi
sche opstand tegen de Turken. 
5, 40, 80,125 f.; blok van 100 f. 
106'93. Drieëntwintigste verjaardag 
van de koninklijke maatschappij voor 
wetenschap. 
80 f. Wapen, opwekken van zonne en 
windenergie. 
19'93. Honderd jaar districtsbestuur 
van Salt. 
80,125 f.; blok met beide waarden. 
Zuil met vlag, gebouw. 
1010'93. Vlinders. 
5,40, 80,160 f.; blok van 100 f. Resp. 
Lampides boeticus, Melanagriatitea, 
Allancastria deyrollei, Gonepteryx Cleo
patra. 
2310'93. Werelddag voor de blinden. 
80,125 f. Resp. witte wandelstok, 
kaarsen, ogen; wereldbol, stok, ogen. 
1411'93. Regeringsjubileum van ko
ning Hoessein (veertig jaar). 

40,80,125,160 f.; blok van 100 f. 
Verschillende portretten van koning 
Hoessein (geboren in 1935, koning 
sinds 1952), de 160 f. samen met ko
ningin Noor. 
2511'93. Achthonderdste sterfdag 
van Saladin (11381193). 
40,80,125 f. Portret van deze sultan 
van Egypte en Syrië, rotskoepelmoskee 
in Jeruzalem. 
2511'93. Terugkeer van koning 
Hoessein naar Jordanië. 
80,125,160 f.; blok van 100 f. Resp. 
menigte mensen en portret, idem (an
dere afbeelding), koninginmoeder 
Zyn; de koning. 
112'93. Wereldaids*dag. 
80,125 f.; blok met beide waarden. 
Embleem, aidsvirus (HIV), gestileerde 
mensen. 
1012'93. Vijfenveertigste verjaardag 
van de universele verklaring van de 
rechten van de mens. 
40,160 f. Embleem van de Verenigde 
Naties, vlag van Jordanië. 

KAAIMANEILANDEN 
Zie onder CAYMANEILANDEN. 

KERSTEILAND 
Zie onder CHRISTMASEILAND. 

KIRIBATI 
182'94. 'Hong Kong 94** ' ; het jaar 
van de hond. 
Blok met zegel van $ 3.. Verschillende 
honderassen zowel op zegel als op 
blok, embleem; op blok gezicht op wol
kenkrabbers in Hong Kong, zeilschip. 

KOEWEIT 
204'93. Week van de dove en slecht
horende kinderen. 
25, 50,150, 350 f. Gebarentaal, vlag. 
155'93. Koeweitse krijgsgevangenen 
in Irak. 
50,150,200 f. Resp. krijgsgevangene 
in cel; geketende hand, vogel, tralie; 
gevangeniscel. 
28'93. Derde verjaardag van de 
Iraakse invasie m Koeweit. 
50,150 f. Hand bekrast kaart van Koe
weit. 

KOREA NOORD 
253'94. Schepen. 
20,30,40, 50 ch. Resp. passagiers
schip 'Mangyongbong 92', vrachtschip 
'Osandok', fabrieksschip 'Ryongaksan', 
fabrieksschip (naam niet vermeld). 
Vel met gemelde waarden en twee zegels 
van 80 ch. Passagiersschip 'Maekjon1'. 
154'94. Verjaardag van president 
Kim II Sung. 
10,40 eh.; blok van 40 ch. Resp. ge
boortehuis in Mangyongdae en Mag
nolia (nationale bloem), idem met Ki
milsungia; muziekschrift en tekst van 
'het lied van generaal Kim II Sung', 
berg Paektu. 

LIBERIA 
182'94. 'Hong Kong 94** ' ; negentig
ste verjaardag van de koninginmoeder 
(1990); opdrukken. 
10 c, $ 2.. Opdruk van tentoonstel
lingsembleem op emissie uit 1990 
(Lady Elizabeth BowesLyon als meisje 
van zes jaar en in 1922). 

MACAU 
43'94. Zeshonderdste geboortedag 
van de infante Dom Henrique (1394
1460); (zie melding 4/326 van Brazi
lië). 
3. P. Als Brazilië. 
213'94. Macau gezien door de schil
der George Chinnery (17741852). 
3.50 P. Viermaal. Vier verschillende 
schilderijen. 
64'94. Lentefestival. 
1., 2., 3.50,4.50 P. Gebruiken en ge
woonten van het lentefestival. 

MALAWI 
309'93. Kerstmis 1993. 
20, 75, 95 L, 2. K. Resp. Maria met 
Kind en Jozef, schaapherders bij kudde 
zien een groot licht, de drie koningen 
op kameel volgen de ster naar Bethle
hem, de drie koningen bieden ge
schenken aan. 

MALEISIË 
11'94. 'Jaar van bezoek Maleisië 
1994'. 
20,30,50 c, 1 RM. Resp watervallen 
'Jeriau', bloemen ('bungabunga'), on
derwaterleven (vissen, zeeschildpad, 
koralen), dieren in het wild (aap, 
leeuw, tijger, panda). 
72'94. Nationaal planetarium, Kuala 
Lumpur. 
30, 50 c, 1 RM. Drie verschillende af
beeldingen van m en exterieur. 

MICRONESIË 
268'93. Frankeerzegels; vissen. 
22, 30, 40, 45 C. 
169'93. Belangrijke personen. 
29 c. Viermaal. Resp. leraar en politi
cus Ambilos lehsi (19351981); staats
man en erfstamhoofd van het eiland 
Yap, Andrew Roboman (19051992); 
vicepresident van het nationaal con
gres Joab N. Sigrah (19321988); 
voorvechter van de onafhankelijkheid 
Petrus Mailo (19021971). 
259'93. Luchtvaartpioniers, II. 
50 c. Achtmaal. Resp. Lawrence B. 
Sperry, Alberto SantosDumont, Hugh 
L. Dryden, Theodore von Karman, Or
ville WrighL Wilbur Wright, Otto Li
lienthal, Thomas O.M. Sopwith. 
510'93. Toerisme. 
29,50 c; blok van $ 1.. Resp. 'Kepiro
hi'waterval, Spaanse muur; 'Sokehs'
rots. 
2010'93. Vlinders. 
29, 50 c. Beide tweemaal. Resp. Hypo
limnas bolina, idem, Danaus plexippus. 
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Hypolimnas bolina. 
11-11-'93. Kerstmis 1993. 
29,50 c. Resp. IVIaria met Kind en drie 
l<oningen, rotsl<oepelmosl<ee in Jeruza
lem. 

MYANMAR (Birma) 
1-9-'93. Kunstschatten. 
5,10 K. Resp. legendarische vogel 'Hm 
Thar', godheid 'Lawkanat'. 

NAMIBIË 
8-4-'94. Toegevoegde zegel frankeer-
zegels, II; vlinders. 
Zegel zonder waarde-aanduiding met 
tekst 'standardised mail'. Graphium 
antheus. 
8-4-'94. Flora. 
35,40, 65, 85 c. Resp. Adenolobus pe-
chuelii, Hibiscus elliottiae. Pelargo
nium cortusifolium, Hoodia macrantha. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
2-2-'94. Honden. 
65, 75, 90,175 c. Resp. basset, pitbull 
terrier, cocker spaniel, chow chow. 
2-3-'94. Vogels. 
50, 95,100,125 c. Resp. Polyborus 
plancus, Pavo muticus, Aramacoa, Ic
terus icterus. 

NIEUW-CALEDONIË 
31-3-'94. Eerste luchtpostverbinding 
met de Airbus A340. 
90 F. 
16-4-'94. Eerste postverbinding over 
land. 
15 F. 

NORFOLKEILAND 
8-2-'94. Ontdekkingsreizigers in de 
'Pacific', I (zie voor 'ontdekkingsreizi
gers in de Pacific II' melding 4/327). 
50,70,75 c, $ 2.-; blok met zegel van 
$ 1.20. Portretten van resp. Alvaro de 
Saavedra (reizen van 1527-1529), Ruy 
Lopez de Villalobos (1524-1545), Mi
guel Lopez de Legaspe (1564-1565), 
Abel Tasman (1642-1643); alle afbeel
dingen met routekaarten schip; blok 
met op zegel schip 'Golden Hind' van 
Francis Drake (1577-1580), op blok 
verschillende Spaanse karvelen. 

OEZBEKISTAN 
12-3-'93. Fauna. 
1,2(tweemaal), 3, 5,10,15R.;blok 
van 20 R. Resp. Teratoscincus scin-
cus, Naja na|a oxiana. Ondatra zibethi-
ca, Pandion haliaètus, Remiz penduli-
nus, Dryomys nitedula, Varanus gri-
seus; Cervus elaphus bactrianus. 

PAKISTAN 
20-6-'93. Geneeskrachtige planten. 
6 R. Foeniculum vulgare, destillatieap-
paratuur. 
14-8-'93. Vrijheidsstrijders, IV. 
1 R. Driemaal. Resp. Rais Chulam Mo
hammad Bhurgri (1878-1924), Mir Ah

med Yar Khan (1901-1977), Moham
mad Abdul Latif Pir Sahib Zakori Sharif 
(1914-1978). 
1-9-'93. Honderdste verjaardag van 
het'Gordon'-college, Rawalpindi. 
2 R. Collegegebouw en -wapen. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
Afbeelding melding 3/244. 

PITCAIRNEILANDEN 
Afbeelding melding 4/327. 

POLYNESIË 
6-4-'94. Dienstzegel. 
51 F. 

SALOMONSEILANDEN 
18-2-'94. 'Hong Kong 94**', honden. 
30, 80,95 c., $1.10., 4.-; blok met ze
gel van $4.-. Resp. dashond, Duitse 
herder, dobermannpinscher, Australi
sche veedrijvershond; boxer (alle 
waarden met tentoonstellingsem
bleem). 

EL SALVADOR 
Zie onder beginletter E. 

SAMOA 
Zie onder WEST-SAMOA. 

SEYCHELLEN 
18-2-'94. 'Hong Kong 94**'; op- en 
overdrukken. 
Overdrukken van 1.-, 1.50, 3.50,10.-
R. op Yvert nrs 76, 78, 80, 81 (fran-
keerzegels, vogels) van Zil EIwagne Se-
sel (spelling sinds 1983 Zil EIwannyen 
Sesel); opdruk van tentoonstellings
embleem. 

SINGAPORE 
1-10-'93. Inheemse vruchten. 
20, 35, 75 c., $2.-; blok van de vier 
waarden. Resp. Carica papaya, Punica 
granatum, Averrhoa carambola, Durio 
zibethinus. 
10-11-'93. WWF*; Egretta eulophotes. 
Strook met 20, 25,30, 35 c. Vier ver
schillende afbeeldingen van Egretta 
eulophotes, WWF-embleem. 

SRI LANKA 
16-12-'93. Jeugd en gezondheid. 
1.- R. Gezicht van gezonde jongere, 
door drugs aangetaste figuur, em
bleem met gestileerde figuur met bos 
bloemen. 
11-2-'94. Honderdste verjaardag van 
'Old Boys Association Trinity College'. 
1.- R. Collegewapen met tekst 'respice 
finem'. 

ST. KITTS (ST. CHRISTOFFEL) 
18-2-'94. 'Hong Kong 94**'; prehisto
rische onderwaterreptielen. 
Strook met vijf zegels van $ 1.20. 
Doortopend beeld. Resp. Mesosaurus, 
Placodus, Lipoleurodon, Hydrothero-

saurus, Caretta. 

ST. HELENA 
18-2-'94. 'Hong Kong 94** ' ; huisdie
ren. 
12, 25,53, 60 p. Resp. Abessijns/Gui-
nees biggetje, 'common tabby'-kat, wit 
en zwart konijn, 'golden labrador'; alle 
afbeeldingen met tentoonstellingsem
bleem. 

SURINAME 
16-2-'94. Folklore; trommels. 
S/25.-, 50.-, 75.-, 100.-. Resp. sam-
bura (Indiaanse trommel), apinti (Bos-
lands/Creools), terbangan (begelei
dingsinstrument voor islamitische 
zang), dhol (Hindoes). 

SWAZILAND 
22-2-'94. Vijfentwintigste verjaardag 
van het VS-vredescorps in Swaziland. 
25, 40 c, 1.-, 2.- E. Resp. opleiding, 
dienstvertening op platteland, 'van 
mens tot mens', cultuur. 

SYRIË 
17-4-'93. Zevenenveertigste verjaar
dag van de terugtocht van Britse en 
Franse troepen. 
1100 P. Ruiterstandbeeld van Saladin, 
Damascus. 
17-4-'93. Moederdag. 
1100 P. Moeder temidden van gezin. 
17-4-'93. Insekten. 
2500 P. 
20-4-'93. Vijfentwintigste verjaardag 
van de Arabische 'Agrarunie'. 
1150 P. Akker met traktor, embleem. 
1-5-'93. Dag van de arbeid. 
1100 P. Boortoren en pijpleiding. 
12-5-'93. Vijfentwintigste verjaardag 
van de nationale maatschappij voor 
oogheelkunde. 
1150 P. Ogen, landschap bij dag en 
nacht, spectrum, embleem. 
12-5-'93. Tweede internationaal con
gres van de PACO (Pan Arabisch Con
gres Ophthalmologie). 
1100 P. Oog in dwarsdoorsnede en 
bord met tekens voor oogonderzoek. 
17-6-'93. Internationale bloementen-
toonstellmg, Damascus. 
1000,1100,1150 P. Resp. Gesneria-
ceae, Primulaceae, Alcea setosa. 
27-9-'93. Internationale dag van het 
toerisme. 
1000 P. Vrouw in klederdracht, pris
magraf. 
9-1ü-'93. Wereldpostdag. 
1000 P. Luchtpostbrief wordt gepost, 
wereldbol. 

TADZJIKISTAN 
4-1-'93. Frankeerzegels; op- en over
drukken op zegel van de Sovjetunie. 
3R. enIOOR. o p l k. 

TONGA-NIUAFO'OU 
1ü-8-'93. Natuurgeschiedenis; leven 

aan het kratermeer 'Vai Lahi'. 
60 s. Vijfmaal, waarvan vier zegels in 
samenhang met doorlopend beeld. 
Verschillende dieren en planten. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
11-2-'94. Trinidad en Tobago, land va 
de calypso. 
50 c. Portret van Alwyn Roberts 'Kit
chener'. 
11-2-'94. Trinidad en Tobago 'Home ( 
the Steel Band', II (uit olievaten ge
maakte trommels). 
50 c., $1.50, 2.25, 2.50. Resp. qua-
drofonische pan, tenorbaspan, 'six'-
pan, raketpan; vlag. 

TRISTAN DA CUNHA 
3-2-'94. Frankeerzegels; schepen. 
1,3,5, 8,10,15, 20, 25, 35 p., £ 1 . - , 
2.-, 5.-. Resp. 'Duchess of Atholl' 
(1929), 'Empress of Australia' (1935) 
'Anatolia' (1937), 'Viceroy of India' 
(1939), 'Rangitata' (1943), 'Caronia' 
1950), 'Rotterdam' (1960), 'Leonard 

DaVinci'(1972),'Vistafjord'(1974), 
'World Discoverer' (1984), 'Astor' 
(1984),'St Helena'(1992). 

VANUATU 
18-2-'94. 'Hong Kong 94**'; liefdadic 
organisaties. 
25,60, 75,150 Vf.; blok met zegel var 
200 vi. Resp. 'Kiwanis'-paardenrace 
'Twin Otter' (vliegtuig) van de 'Lions' 
op liefdadigheidsmissie, campagne te 
gen malaria van 'Rotary International' 
bloeddonordienst (auto) van het Rodi 
Kruis; emblemen van genoemde instf 
lingen, tentoonstellingsembleem. 
2-3-'94. Internationaal jaar van het gf 
zin. 
25,60, 90,150 vt. Dezelfde afbeeldm 
van uit zes personen bestaand gezin i 
verschillende kleuren; embleem. 

VENDA 
29-4-'94. Vogels. 
45,70, 95 c, 1.15 R. Resp Lampro-
tornis nitens, Cmnyricinclus leucoga; 
ter, Onychognathus mono, Creatophi 
ra cinerea. 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 
16-1-'93. Toerisme. 
50 fils, 1.-, 2.- Dh., 250 fils. Resp. go 
sportvissen op zee, zeilen, woestljn-

28-1-'93. Golf- en zeilclub 'Dubai 
Creek' 
2.- Dh., 250 fils. Clubgebouw (twee 
verschillende afbeeldingen). 
16-2-'93. Moskeeën. 
50 fils, 1.- Dh. Resp. 'Thablt-bin-Kha 
lid', 'Sjeik-al-Morabbah'. 
27-3-'93. Nationaal jeugdfestival. 
50 fils, 3.- Dh. Staatswapen met resf 
sport, opleiding. 
3-4-'93. Frankeerzegels; zeeslakken 
-schelpen. 

JRINIDAD&TOBAGO ! VANUATU: 
Home of the Steel Band 
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50,100,150,175,200,250,300 
s. Resp. Conus textile, Pinctada radi

Murex scolopax, Natica pulicaris, 
imbis truncata sebae, Cardita bicolor, 
^praea grayana, Cymatium trilinea
m. 
■8'93. Strijd tegen drugs. 
tils, 1. Dh. Resp. in pil afgebeelde 

rslaafde met verschillende versla
nde middelen, op doodskop afge
eld gezin en verslavende middelen. 

ETNAM 
1'93. Spelen van ZuidoostAzië, 
igapore. 
lO D. Kickboksen, embleem. 
1'93. Biien. 

'0,800,1000,2000,5000,10.000 0. 
sp. Apis dorsata. Apis koschevniko
Apis laboriosa. Apis cerana japoni
Apis cerana cerana. Apis mellifera 

ustica. 
1'93. Het sprookje van de boze 

m en de goede Cam. 
0,800,1000,3000,4000,10.000 0. 
1'93. Het jaar van de haan (Chine
maankalender). 
O, 5000 D. Hanen. 
■2'93. Geneeskrachtige planten. 
0,1000 (tweemaal), 3000,12.000 
Resp. Atractylodes macrocephala, 
nicera laponica, Quisqualis indica, 
hmannia glutinosa. Gardenia jasmi
ides. 

'93. Televisie m Vietnam 
O, 2500 0. Resp. paraboolantenne, 
elliet en symbolen van televisie; 
dkaart. 
■3'93. Met uitsterven bedreigde 
)gdieren. 
0,800,1000,3000,4000,10.000 
blok van 10.000 0. Resp. Ailuropo
melanoleuca, Pantheratigris, Ele
as maximus. Rhinoceros unicornis, 
lobates leucogenys, Neofelis nebu
a. Bos sauveli. 
3'93. Wereldkampioenschap voet
1994. 

3,1500,7000 0. Spelmomenten. 

LLLIS EN FUTUNA 
3'94. Concours van inheemse am
bten (kunst). 
F. 

STSAMOA 
eelding melding 4/328. 

DAFRIKA 
'94. 'Vrede en welwillendheid', bij

ge aan het vredesinitiatief in Zuid
ka; bekroonde tekeningen van leer
en aan lagere en hogere scholen, 
70, 95 c., 1.15 R. Resp. vier 
lende kindergezichten (Nicole Da

9 )aar); duif vliegt naar olijfboom 
(voord 'peace' (Robynne Lawrie, 10 
, drie vrouwen vormen samen met 
een vredesketting (Batami Noth

in, 13 laar); grote hoeveelheid vro

SAMOA 

lijke gezichten rond het woord 'peace' 
(Karen Uys, 15 jaar); alle waarden met 
tekst 'peace, vrede'. 

ZUID GEORGIË EN ZUIDELIJKE 
SANDWICHEILANDEN 
182'94. 'Hong Kong 94**'; opdruk 
van tentoonstellingsembleem op mel
ding 3/245 'vogels' (zie voorpagina). 

ZUIDPÜOLGEBIED BRITS 
182'94. 'Hong Kong 94**'; transport 
van vroeger en nu. 
15, 24, 31,36, 72 p. Resp. huskies, 
vliegtuig van de 'British Antarctic Sur
vey', vliegtuig en hondenteam, vliegtuig 
en met honden bespannen slee, vlieg
tuig, idem; tentoonstellingsembleem. 

'*: Gebruikte afkortingen: 
Aids Acquired Immune Deficiency 

Syndrome 
Internationaal Olympisch Co
mité 
Union Internationale des Tele
communications 

Unesco United Nations Educational 
Scientific and Cultural 
Organization 
Union Postal de las Americas y 
Espanay Portugal 
World Health Organization 
World Wildlife Fund (World 
Wide Fund for Nature) 

IOC 

UIT 

Upaep 

WHO 
WWF 

** : Spelling landennamen: 
IVIet ingang van dit jaar hanteert de re
dactie van 'Philatelie' de 
Lijst van Landnamen ('Officiële schrijf
wijze voor het Nederlandse Taalge
bied'), samengesteld door de Werk
groep Buitenlandse Aardrijkskundige 
Namen van de Nederlandse Taalunie. 
Oit kan leiden tot bepaalde inconsis
tenties; zo wordt de landnaam 'Hong
kong' volgens de lijst van landnamen 
als één woord geschreven, terwijl voor 
de tentoonstellingsnaam Hong Kong 
'94 óe in Hongkong gebruikelijke 
schrijfwijze wordt gebruikt. 

JAAR ï mjEu A A f VAN OER 

VEILINGE/2f 
EEN ZAAK VAM VÊRTPOUWeNm 

POSTZEGELS  POSTHISTORIE  ANSICHTKAARTEN 

Onze Jubileumveiling 
wordt gevierd op: 

ZATERDAG 11 JUNI A.S. IN EIGEN PAND 
kijkgelegenheid dagelijks v.a. 

zondag 5 juni met: 
* vele snuffelpartijen & dozen 
* vele verzamelingen Nederland & O.G., Europa en 

Wereld 
* Posthistorie 
* Losse nummers, w.o. belangrijk PORT 
* Kavels v.a. f50 tot f5.000,. 
* Plaatfouten w.o. 4 van de maximaal 10 bestaan

de Landbouw Universiteit Wageningen 1993 
NVPH no. 1550 met te lange tandingslag inklu

sief verklaring PTT filatelie 
* gratis koffie 
* lunclimogeiijldieid tijdens de l(ijl(geiegenlieid 

* 100 WAARDEBONNEN a ƒ 1 0 -

1E KATALOGUS GRATIS 
KATALOGUSABONNEMENT 

ƒ20 , - PER JAAR 
te voldoen per bankbiljet, girobetaalkaart of eurocheque 

GRATIS TAXATIE OP 
ONS KANTOOR VOOR 

ONZE VOLGENDE 
VEILINGEN! 

JULIANA VAN STOLBERGLAAN 248 
2595 CN DEN HAAG 
070-3825037/3856599 

gemakkelijk bereikbaar: vlakbij de uitvals
wegen en Centraal Station, bus 23, 
trams 3, 6 en 7, parkeren vlakbij. 

Voor winkel & taxaties altijd eerst even bellen! 



416/Philatelie mei 1994 

Thematisch 
panorama 

Samenstelling: 
D. Veenstra 
De Achtkant 6 
9285 VG Buitenpost 

Moederdag 
Het is opmerkelijk hoe goed 
de middenstand in ons land 
er in slaagt ons koopgedrag 
te beïnvloeden. Zo werd een 
typisch Nederlands kinder-
feest als Sint Nicolaas naar 
de achtergrond verdrongen 
ten gunste van Kerstmis. 
Dankzij de macht van recla
me lukte het zelfs Valentijns
dag in ons land ingang te 
doen vinden. 
Moederdag is al van oudere 
datum, zoals blijkt uit een 
tweetalig Belgisch poststem
pel uit 1940 met de tekst 2e 
zondag van mei - Moederdag 
- viert uw moeders. 

Postbode op fiets 
en motor 
Postbodes zijn veelvuldig op 
postzegels afgebeeld, meest
al om hun rol door de eeuwen 
heen te belichten. In 'Philate
lie' van oktober 1993 (PTTals 
informatietransporteur: oude 
taak, eigentijdse zaak) wer
den zegels afgebeeld met 
daarop een Noorse postbode, 
die per auto post op het plat
teland bezorgt en een Deen
se vrouwelijke postbode op 
de fiets. 
Daarbij passen de twee ze
gels die Brazilië op 18 maart 
in de America-reeks uitgaf. 

F. M. PHILIPPSON & C" 
BRUXELLES 

VIERT uv. r - - ^ ' ; = ' _ 

Een stempel uit 1958 ver
meldt Zet op uw verjaardag 
moeder in de bloemen. 

Op de zegel van 110.- er. 
staat een gele fiets, die enigs
zins doet denken aan de in 

IQI-

5SA1RE 
LEIRIS TÄ#ERE 

Voor Moederdagzege/s moet 
de blik op andere wereldde
len worden gericht. Honduras 
bijvoorbeeld gaf vorig jaar op 
5 mei twee zegels uit ter gele
genheid van de Dia de la Ma-
dre ofwel moederdag. Het zijn 

zegels met kleurige, traditio
nele afbeeldingen: moeder en 
kind. De Dia de las madres 
Hondurenas - de Dag van de 
Hondurese Moeders - werd 
officieel in 1927 ingesteld. 

ons land bekende mountain 
bike. In Brazilië gebruiken 
postbodes op het platteland 

dit vervoermiddel. De gele 
motor op de zegel van 635 er. 
dient voor gebruik in steden. 

Interessante 
Spaanse 
brievenbus 
De viering van de Dag van de 
Postzegel levert in tal van lan
den interessante postzegels 
op. Voorbeelden zijn zegels 
uit België en Spanje. De ze
gel die Spanje dit jaar uitgaf 
(verschijningsdatum: 9 maart) 
is vooral door de details the
matisch de moeite waard. Op 
de zegel van 29 p. is een bij
zondere brievenbus afge
beeld, die de Buzón de los 
Letrades wordt genoemd of
wel de 'brievenbus van de ad

vocaten'. Het origineel be
vindt zich in het Casa delAr-
cadiano in Barcelona, de 
voormalige zetel van de Orde 

schildpad. De brievenbus, hc 
symbool van de efficiency 
van de posterijen, is voor de 
schildpad de beste methode 
om zijn brief bij Justitia be
zorgd te krijgen. 

Spaanse mineralei 
De Spaanse PTT besteedt 
aandacht aan de minerale 
rijkdommen van het land. 
Venwacht wordt dat het niet 
bij één uitgifte blijft, maar da 
dit geheel nieuwe thema de 
komende jaren een vervolg 
krijgt. Op 25 februari ver
scheen een velletje van vier 
zegels van 29 p. met minera 
len en met in het midden eei 
vignet waarop de grote hal 
van het museum voor geolo 
gie en mineralogie (het Mu-
seo GeoMinero) in Madrid is 
afgebeeld. Het gaat om min^ 
ralen die karakteristiek zijn 
voor Spanje en die nauw ve 
want zijn met de sulfidegroe 
Van dr C.F. Winkler Prins VE 
het Rijksmuseum van Geolc 
gie en Mineralogie in Leider 
ontving ik een envelop met 
daarop dit velletje, voorzien 
van het bijzondere stempel, 
gewijd aan de van 25 tot en 
met 28 februari in Madrid ge 
houden Exposición de Mine 
rales y Filatelia. De scherpt« 

^fftes.i'. 

^*^M InstituteTecnológico 
_ ^ ^ ^ GeoMinero de Espafa 

^ A« i i t fcant S 

Jlo la j iü i i 

*OT SOMS 23 23003 MADWD 

Gelegenheidsenvelop van het Instituto Tecnológico GeoMinero de Espana, de ; 
gebeelde mineralen zijn cinnaber (linksboven), pynet (linksonder), sfalenet (reet 
boven) en galeniet (rechtsonder). 

van Advocaten en nu het His
torisch Archief van Barcelona. 
De afbeelding kan door the
matische verzamelaars van 
een eigen uitleg worden voor
zien. Rechtsonder staat een 
schildpad, die geduldig tracht 
de opening van de brieven
bus te bereiken. Linksboven 
is het symbool voor Justitia 
afgebeeld met onder andere 
een zwaard en weegschaal, 
het uiteindelijke doel van de 

van de afbeeldingen laat w 
te wensen over, maar mis
schien heeft de ontwerper i 
zo bedoeld. 
De keuze voor het thema 'r 
neralen' heeft te maken me 
de reeks van filatelistische 
posities die in Spanje word 
gehouden. In 'Philatelie' va 
juli/augustus 1993 was one 
het kopje Geologie op post 
gels al sprake van zo'n ten 
toonstelling in Oviedo. Op 
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inuari werd in de botanische 
lin van Cordoba een soort
elijke expositie gehouden, 
it het stempel blijkt dat het 
ier gaat om een Exp. Filat. 
e Plantas, Fosiles y Minera
ls. 

taiiaanseten 
e Italiaanse PTT ziet brood 
de promotie van Italiaans 
)edsel, zoals blijkt uit de uit
fte van twee zegels op 5 
aart onder het motto 'Het 
ïliaanse eten'. De afbeeldin
jn zijn ontleend aan schilde
en. Op de zegel van 600 I. 

mm 

mmmmm»-' i 
500 $ ITALIA _. , ,600 

lÉHMliÜHIIIIIIItl 

een schilderij van Erminia 
;aglione afgebeeld met de 
3l La pasta Italiana del mon
) ('De Italiaanse pasta van 
! wereld'). De driekleurige 
)t is een venwijzing naar de 
ïliaanse vlag. Onderin de 
gel is een veld papavers en 
renaren te zien; daarboven 
lat een kom gevuld met 
sta. De kom heeft de vorm 
n een wereldbol. 

en opmerkelijke 
Dstzegel 
!t Internationaal Jaar van 
t Gezin zorgt voor themati
ie verrassingen. Trok in 
t nummer van april een Se
van de Bahamas de aan
cht, ook de reeks van twee 
lidariteitszegels van Aruba 
tgiftedatum 30 mei) is op
srkelijk. Dat geldt zeker 
Dr de zegel van 50+35 
it, die een huiskamer laat 
n. Aan de grote tafel in de 
thoek zit een jongen een 
3k te lezen, tenwijl een 
iisje bezig is met het ma
1 van haar huiswerk. In de 
loek zitten drie personen 
it elkaar te praten. Dat zijn 
ouders en een derde per
3n, die God moet voorstel
. De ontwerpster Maria La
'e koos bewust voor een 
gieuze invulling van het 

thema. De afbeelding is ge
baseerd op de Bijbel, Efeziër 
5 en 6. De zegel kan als een 
novum worden beschouwd, al 
is voor sommige verzame
laars misschien een grens 
overschreden. Verlies echter 
niet uit het oog dat de bele
ving van het geloof op Aruba 
nogal verschilt met die in ons 
land. 

Bijzonder 
aardewerk 
Het verzamelen van filatelisti
sche schilderijen is voor veel 
thematische verzamelaars 
nog steeds aantrekkelijk. Ook 
het thema architectuur heeft 
nogal wat aanhangers, maar 
met beeldhouwkunst wordt 
het al moeilijker en dat geldt 
al helemaal voor de verschil
lende vormen van aardewerk. 
Dat neemt niet weg dat onze 
PTT zich op dit punt niet on
betuigd laat. In de reeks Zo
merpostzegels van 1978 wer
den twee zegels opgenomen 
met aardewerk van Neder
landse bodem, te weten 
schotels van Delfts en Mak
kumer aardewerk. Dit jaar 
viert de fabriek van het Mak
kumer aardewerk haar vier
honderjarig bestaan. 
De Azoren gaven op 28 
maart een serie van vier ze
gels uit met afbeeldingen van 
Portugese tegels die op deze 
eilandengroep te vinden zijn. 
Deze tegels zijn in de loop 
der eeuwen vooral gebruikt in 
de religieuze architectuur. Op 
de zegels zijn de gegevens 
van de tegels vermeld. De uit
gifte sluit aan bij een reeks 
van uitgiften die Portugal van 
1981 tot en met 1985 wijdde 
aan het thema '500 jaar te
gels in Portugal'. In dit kader 
passen ook de series die Por
tugal in de jaren 1990, 1991 
en 1992 uitbracht, metals 
thema Portugese faience: 
aardewerk bedekt met tingla
zuur zoals dat in zwang was 

in de zeventiende, achttiende 
en negentiende eeuw. De ge
noemde Portugese series 
omvatten elk zes zegels en 
een blokje. 
Bij deze zegels zitten soms 
bruikbare zegels voor andere 
thema's. In de serie uit 1992 
zit bijvoorbeeld een zegel 
(waarde 65 e.) met de afbeel
ding van een bijzonder fraaie 
viool, waarop twee vioolspe
lers zijn afgebeeld. Dit maakt 
de zegel geschikt voor een 
muziekverzameling. 

Open dag Windmill 
Study Unit 
De Windmill Study Unit is de 
internationale club van verza
melaars van het thema 'Mo
tens'. De vereniging heeft een 
over de gehele wereld ver
spreid ledenbestand van on
geveer honderdvijftig verza
melaars, waarvan er ruim 
veertig uit ons land komen. 
Eenmaal per jaar komen de 
Europese leden in Maarn bij
een. De Study Unit bestaat dit 
jaar twintig jaar, een jubileum 
dat wordt aangegrepen voor 
het houden van een Open 
Dag. Het evenement wordt op 
24 september in Maarn geor
ganiseerd. Voor nadere 
informatie kunt u zich 
wenden tot Kees van 
Beek, Paddestoelweg 
29, 2403 HE Alphen 
aan den Rijn, telefoon 
0172039091 (bij geen 
gehoor: 059511899). O 

Bijzondere 
circuszegels 
'Het circus' moet wel 
een leuk onden/verp 
voor ontwerpers van 
postzegels zijn. Het cir
cus is immers een vro
lijke aangelegenheid en 
een kleurrijk schouwspel, om
geven door een bijzondere 

sfeer. Het is ook een onder
werp dat de fantasie prikkelt 
en dat zich leent voor opval
lende ontwerpen. 
Zo zijn de twee circuszegels 
die de Italiaanse PTT op 8 ja
nuari uitgaf, echt 'op maat' 
ontworpen. 

De zegels tonen typische 
beelden uit een circusvoor
stelling, die een haast surrea
listische sfeer uitstralen. Cir
cusverzamelaars moeten de 
zegels als het ware 'ontleden' 
en zelfs dan is het nog niet 
eenvoudig de afzonderlijke 
beeldelementen te interprete
ren. Het 'witte' paard onderin 
de zegel van 600 I. maakt 
snel duidelijk, dat deze zegel 
ook bruikbaar is voor de ver
zamelaars van het thema 
'Paarden'. Bij nadere bestu
dering blijkt bovenin ook een 
paard te 'zweven'. Op de ze
gel van 750 I. is rechts een 
viool te zien, een ven/vijzing 

.?^"'̂ «. 
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• J2 Af 
naar het circusorkest. Dat 
maakt deze zegel ook ge
schikt voor de muziekverza
melaars. 
Bij dit onderwerp past een 
poststempel, dat op 12 april in 
het Engelse Blackpool werd 
gebruikt. De vrolijke clown in 
dit stempel is heel herkenbaar. 

Sneller, hoger en 
krachtiger 
We hebben het al eens eer
der gememoreerd: het motto 
van de deelnemers aan de 
moderne Olympische Spelen 
is Citius, Altius, Fortius ofwel 
'Sneller, hoger, krachtiger'. 
Tegenwoordig noemen we 
dat 'je grenzen verleggen'. 
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een trend die op hoogst actu
ele wijze is verbeeld in een 
Toerisme-serie die Nieuw-
Zeeland op 19 januari uitgaf. 
Deze serie, gemeld in de ru
briek 'Nieuwe uitgiften' van 
december 1993, verdient ook 
thematisch gezien de aan
dacht. 
De zegel van 45 c. toont het 
bungy-jumping (elastieksprin-
gen), de ultieme methode om 
de adrenaline in uw bloed te 
laten stromen. De plek bij uit
stek om deze waaghalzerij in 
Nieuw-Zeeland te beoefenen 
is de stad Queenstown. Jaar
lijks springen hier duizenden 
bezoekers zonder angst van 
een brug, met aan hun enkels 
een lange rubberen kabel. De 
jumpers maken een duikeling 
van wel zeventig meter. 
De zegels van 80 c. en $ 1.50 
tonen twee actieve vormen 
van ontspanning in de prach
tige natuur van Nieuw-Zee
land. Op de zegel van 80 c. 
staat een man die in de 
stroom op forel vist, terwijl op 

de zegel van $ 1.50 iemand 
bezig is aan een trektocht 
door een bergachtig gebied. 
Op de zegel van $ 1.00 is een 
snel populair geworden me
thode te zien om in korte tijd 
veel indrukken van de vaak 
onherbergzame natuur van 
een land als Nieuw-Zeeland 
te ondergaan, namelijk door 
middel van een tocht per 
speedboat. Op de zegel van 
$ 1.80 is het heli-skiën in 
beeld gebracht. Met de heli
kopter kunnen skiërs op sim
pele wijze langs berghellin
gen in de mooiste berggebie
den van Nieuw-Zeeland glij
den. 

In aanvulling op deze serie i: 
een postzegelboekje uitgeg« 
ven met tien zegels van 45 c 
dat gaat over het avontuur
lijke wildwatervaren. Het is 
thematisch gezien aantrekk« 
lijk dat bepaalde trends heel 
snel filatelistisch in beeld kur 
nen worden gebracht! 

WORDT VOOR ƒ 45,- OOK LID VAN NVTF, 
DE GROOTSTE THEMATISCHE VERENIGING VAN NEDERLAND 
Veilingen, per themagroep gerichte rondzendingen, 5 contactdagen (uitwisseling, met 
medeverzamelaars), kwartaalblad, cursussen, deskundige medewerking aan tentoon
stellingen, motiefservice 
ACHTERGRONDINFORMATIE OVER POST(WAARDE)-
STUKKEN? BIJ DE NVTF! 
Inlichtingen: Mw. B.M. Waltmann, Amethist 7, 3643 AR Mijdrecht, 
tel.: 02979-86027 

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 28,— 
FINN/AALAND 21,— 24,50 
GB 200,— 235,— 

Aankoop Ruil 

GIBRALTAR 185-
GUE/JERSEY 185,-

218 
218 

ITALIË *) 
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 RL 

OOSTENR *) 11,— 13 
SAN MA/AT O 05 0,00i 
UNO GENEVE 26,— 30,-
UNONY 
UNO WIEN 
USA*) 
ZWEDEN 
ZWITSERL 

70,— 82,-
6,70 7,i 

112,— 132,-
15,20 17,1 
94,— 110,-

Aankooplijst gratis Koopprijs in HFL per 100 munteenheden van het land voor xx-franke« 
waarde Zegels naar waarde en hoeveelheid in zakjes sorteren onder 200,- totale waardi 
20,- per land tegenbod voorbehouden 10,- DM mm aftrek voor valse of ongesorteerde 
kavels en kleinwaarden Zendingen onder 100,-alleen ruilen Ruilpnjzen inHFLfrankee 
waarde geldige hollandzegels Zonder gom landen met - en alléén deze - kopen en ruili 
WIJ voor 40% van de aangegeven prijzen Wijzigingen voorbehouden 

P H I L E U R O P E G M B & C O (20 jaar lid A P H V en IFADA) 
Postfach 36 45 Tel 00-49-6131-237341 
D-55026 Mainz Fax 00-49-6131-237342 

INTERNATIONAL CASHPOINT FOR POSTAGE MATERIAL 

■ F>ONDOM h. ®® postzegels 

4ANVANGSSET 

'second „ „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ B 

'°^^^r,Zf!" P°steegeÄ',''°>'e" de/ son ßoters»oot 18  20 3ni,?o" «^««^St 
T e / . : 0 l 0 4 t 4 3 S 8 0 > Ä f < * a n f 

'3X414 94 99 
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»OSTFRIS  OP IS  ECH WEG  ECH WEL 
' A K UW KANS VOORDAT WIJ UITVERKOCHT ZIJN  alle jaargangen zijn compleet met luchtpost en bloks 
geen zegels uit bloks) Porto  Velletjes  dienstzegels voor dezelfde scherpe prijs voorradig  en KWALITEIT  geen 
egels uit restant verzamelingen  maar alle zegels POSTFRIS UIT HET VEL  van vele landen ook oudere jaren 
'oorradig o a U S A vanaf 1932 Denemarken vanaf 1940  Finland vanaf 1918  Frankrijk vanaf 1940 enz enz 

S V AMERIKA 
vert nrs 
961 
9 6 2 
9 6 3 
964 
9 6 5 
9 6 6 
967
968
969
970

571 
)72
}73
)74
)75
Ï76
)77
378
379
380

)81 
)82 
)83 
)84 
)85 
186
187
188
189
190

191 
192

KPRES 
'ert nrs 
' 6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 

65 7 0 

71 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 

31 

3 2 

3 3 

3 4 

3 5 

3 6 

3 7 

38 
3 9 

3 0 

'1 
32

961 7 0  2 0 0 

18
17
17
20
19

122
18
80
33
33

371 8 0  370

59
86

110
4 9 
95

118
144
9 7 

197
236

57
127
30
16
31 
15

70
22 
17
24
10
33
12
16
12
4 7 

12
13
2 9 
21 
5 8 
5 4 
2 5 
2 0 
6 3 
55

15
30

NEMARKEN 
ïrt nrs 
1 

) 2 
27

112
13
>4
>5 16

18
76

5 
17
15

300

1971 
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

1971 8 0 

1981 
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1981 9 0 

1 9 9 1 
1992

FINLAND 
Yvert nrs 
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

1961 7 0 

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

1971 8 0 

1 9 8 1 
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1981 9 0 

1991 
1992

ALAND 
compleet 
1984 92

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

3 1 0 

3 9 
3 6 
4 4 
7 2 
9 8 
8 0 
6 8 
71 
7 9 
7 5 

6 5 0 

7 0 
6 5 

7 4 
3 7 

146
1 5 
3 3 
2 8 
3 3 
2 8 
2 9 
4 6 

4 6 0 

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

4 2 9 

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

5 0 5 

6 3 
8 7 

195

GRIEKENLAND 
Yvert nrs 

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

1961 7 0 

1971 
1972
1973
1974
1975
1976

1 2 1 
2 7 
7 4 
41 
1 5 
2 6 
1 6 
2 9 
3 0 
8 0 

4 5 0 

2 5 
2 5 
2 4 
1 2 
1 6 
1 9 

1977
1978
1979
1980

1971 8 0 

1981 
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1981 9 0 

1991 
1992

1 7 
1 7 
2 8 
2 2 

198

2 2 
3 2 
4 2 
3 5 
3 8 
8 3 
4 8 
9 0 
5 9 
9 2 

530 

7 6 
8 9 

GROENLANO 
Yvert nrs 
1961 7 0 

1971 8 0 

1981 
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1981 9 0 

1991 
1992

lERLAND 
Yvert nrs 
1961 
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

1961 7 0 

1971 
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

1971 8 0 

1981 
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1981 9 0 

1991 
1992

ITALIE 
Yvert nrs 

1 9 6 1 
1962
1963
1964
1965
1966
1967

125

8 5 

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

285 

8 9 
6 9 

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

345

9 8 
6 2 
21 
4 0 
6 7 
5 1 
2 7 
2 3 
2 0 
2 7 

425 

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

615 

105
7 9 

7 7 
2 0 

6 
7 
8 
8 

1 2 

1968-

1969-

1970-

1961 70-
1971 -
1972-

1973-

1974-

1975-

1976-

1977-

1978-

1979-

1980-

1971 80-
1981 -
1982-

1983-

1984-

1985-

1986-

1987-

1988-

1989-

1990-

1991 ■ 
1992

14
2 

12

9 
11 
16
17
15
19
19
60
26
52 

240

5 0 
5 3 

109
75

120
104
110
100

8 2 
140

81 ■ 
151 ■ 

MALTA 
Yvert nrs 

1971 
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

1981 
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1991 
1992

12
24
58
29
49
50
17
26
19
2 0 

7 3 
3 2 
3 6 
4 2 
54
62 
61 
3 7 
4 2 
3 9 

65
31 

NOORWEGEN 
Yvert nrs 

1961 -
1962-

1963-

1964-

1965-

1966-

1967-

1968-

1969-

1970-

1971 -
1972-

1973-

1974-

1975-

1976-

1977-

1978-

1979-

1980-

1971 80-

1981-

26-

154-

32-

26-

24-

25-

28-

29-

67-

45-

21 -
56-

28-

26-

29-

30-

26-

38-

32-

21 -

295-

27-

1982-

1983-

1984-

1985-

1986-

1987-

1988-

1989-

1990-

1981 90 

1991 
1992

39
55
40
49
45
53
61 

PORTUGAL 
Yvert nrs 

1961 -
1962-

1963-

1964-

1965-

1966-

1967-

1968-

1969-

1970-

1961 70-
1971 -
1972-

1973-

1974-

1975-

1976-

1977-

1978-

1979-

1980-

1971 80-
1981 -
1982-

1983-

1984-

1985-

1986-

1987-

1988-

1989-

1990-

1991 
1992

14
2 6 
2 7 
2 8 
46
38
2 8 
3 7 
3 9 
3 8 

41 
43 
34
78
71 
97 
92 
4 9 
59
49

60
79
78
66
64
70
5 8 
7 6 

105
110

146
167

SAN MARINO 
Yvert nrs 

1961 -
1962-

1963-

1964-

1965-

1966-

1967-

1968-

1969-

1970-

1961 70-
1971 -
1972-

1973-

1974-

1975-

1976-

1977-

1978-

1979-

1980-

1971 80-

1981 -
1982-

1983-

1984-

1985-

1986-

1987-

1988-

1989-

1990-

125
30
33

9 
7 
7 
8 
7 
7 

19

250

13
13
16
12
13
19
12
13
13

2 8 
31 
3 0 
44
38
41 
82 
6 8 
8 7 
8 4 

1991
1992

AZOREN 

1980 9 2 

MADEIRA 

1980 9 2 

7 6 
8 0 

2 1 0 

2 1 5 

SPANJE 
Yvert nrs 

1961 
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

1961 7 0 

1971 

196
165
108
58
25 
26
19
19
18
41 

665

4 9 

1968
1969
1970

1961 7 0 

1971 -
1972-

1973-

1974-

1975-

1976-

1977-

1978-

1979-

1980-

1971 80-
1981 -
1982-

1983-

1984-

1985-

1986-

1987-

1988-

1989-

1990-

17-

19-

23-

11 -
14-

18-

19-

13-

14-

12-

20-

15-

14-

26-
28-
49-
42-
34-
55-
49-
29-
68-
62-

1970-

1961 70-
1971 -
1972-

1973-

1974-

1975-

1976-

1977-

1978-

1979-

1980-

1971 80-
1981-
1982-
1983-
1984-
1985-
1986-
1987-
1988-
1989-
1990-

1981 -90 
1991 -

52-

49-

44-

48-

40-

28-

21 -
16-

15-

12-

12-
20-
19-
19-
18-
28-
27-
23-
21 -
27-

210-

25-

G R A T I S  Uw bestelling van minimaal 10 jaar en boven 150 
gulden in INSTEEKBOEK  het gehele gebied compleet en 
boven 350 gulden in OAVO A L B U M m e t gratis klemstroken 

1972-

1973-

1974-

1975-

1976-

1977-

1978-

1979-

1980-

1971 80-

1981 -
1982-

1983-

1984-

1985-

1986-

1987-

1988-

1989-

1990-

1991 
1992

5 9 
5 0 
4 4 
9 2 
6 7 
25 
2 3 
21 
2 8 

63
28
35
3 4 
3 3 
35 
5 2 
48
60
51 

430

6 7 
9 2 

VATICAAN 
Yvert nrs 

1981 -
1982-

1983-

1984-

1985-

1986-

1987-

1988-

1989-

1990-

1991 
1992

21 
25
56
77
55
95

135
95
96

124

115
92 

IJSLAND 
Yvert nrs 

1961 -
1962-

1963-

1964-

1965-

1966-

1967-

15
15
7 

19
57
11 
17

1991 
1992

ZWEDEN 
Yvert nrs 

1961 
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

1961 7 0 

1971 
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

1971 8 0 

1 9 8 1 
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1981 9 0 

1991 
1992

8 3 
7 6 

2 5 5 
2 0 
2 8 
1 5 
3 5 
31 
4 3 
4 7 
5 0 
8 8 

5 9 9 

3 9 
71 
7 2 
7 7 
3 8 
3 5 
31 
41 
4 4 
3 5 

4 7 5 

7 0 
4 7 
5 8 
6 7 
6 8 

123 
8 0 

1 0 1 
110
128

8 3 9 

121 
118 

ANDORRA Frans 
Yvert nrs 

1961 
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

125
3 

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

MONACO 
Yvert nrs 

1961 -
1962-

1963-

1964-

1965-

1966-

1967-

1968-

1969-

1970-

1961 70-
1971 -
1972-

1973-

1974-

1975-

1976-

1977-

1978-

1979-

1980-

58-

64-

32-

35-

18-

153-

33-

47-

44-

61 -

35-

73-

126-

198-

100-

78-

99-

123-

111 -
124-

1971 80- 1049-
1981 -
1982-

1983-

1984-

1985-

1986-

1987-

1988-

1989-

1990-

133-

199-

152-

162-

168-

195-

161 -
208-

195-

161 -

1981 90 1696-

1991 -
1992-

196-

149-

OOK 
COMPLETE 
JAREN VAN 
Andora Spaans 
Australië Canada 

Gibraltar Israel 
Japan en Nieuw 
Zeeland 

Idere Speciale Postfris aanbiedingenzie Philatelie Maart biz 164enApnlblz 307 KILOWAAR de beste kwalitert en de laagste pnjsInsteekboeken zie Philatelie Maart biz 164 
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Vragen-
rubriek 
Heeft u een vraag voor deze rubriek of weet u het antwoord op één 
van de in de Vragenrubriek gestelde vragen? Stuur dan een be
knopt briefje aan 'Philatelie', Lis 20,1273 CD in Huizen (eventueel 
met afbeelding). Vragen die interessant zijn voor een breed publiek 
worden doorgaans geplaatst, zo mogelijk met het bijbehorende ant
woord. Bedenkt u wel dat er veel aanbod is voor deze rubriek; het 
kan dus geruime tijd duren voor uw vraag wordt geplaatst. 

Surinaams KLM-
stempel? 

V in mijn verzameling bevindt 
zich een zegel van Suriname 
die een opmerkelijk stempel 

draagt: de datumaanduiding 
IV. 1961 en het KLIVl-embleem. 
Wat is dit voor een stempel? 
J. Ebbes, Dordrecht 

AHoogstwaarschijnlijk gaat 
het om een gelegenheids-
stempel, geplaatst op de ze

gel van een envelop ter gelegen
heid van de eerste vlucht Parama
ribo-Amsterdam. De 'ouderwets' 
aandoende Wilhelminazegel in het 
type-Hartz was in Suriname nog tot 
en met 31 december 1962 geldig. 

Postfrisse vellen: 
hoe opslaan? 

VEen vraag die me al geruime 
tijd bezig houdt is: hoe kun je 
vellen postfrisse zegels het 

beste bewaren? 
P. Noest, Boskoop 

ADe redactie (maar wie zijn 
wij...) zweert bi) pergamijnen 
zakken die aan twee zijden 

(boven en rechts) open zijn. We 
doen niet zuinig: één vel per zak. 
Belangrijk is om te zorgen voor 
een gelijkmatige omgevingstempe
ratuur (niet te droog, maar zeker 
niet vochtig) en voor goede zuur
stoftoevoer. Éénmaal per halfjaar 
de vellen voorzichtig uit de zakken 
nemen (en weer terugstoppen, ui
teraard) kan geen kwaad. Leg niet 
teveel vellen op elkaar. 

Zegels met opdruk 
'Bonn' 

V Ik ben in het bezit van enkele 
zegels (zie bijgaand voor
beeld) die de opdruk Bonn of 

Bonn 1936 laten zien. Ik kan deze 
in de Yvert-catalogus niet vinden. 
Kunt u mij op weg helpen? Heb

ben deze zegels waarde? Onder 
welk hoofdje vallen ze te rang
schikken? 
J.F. Welling, Doesburg. 

AOok in de gerenommeerde 
Michel Spezial-Katalog 
Deutschland kunnen wij de 

door u bedoelde opdruk niet vin
den. Dat doet het vermoeden rij
zen dat het om een particuliere op
druk gaat. Mochten er lezers zijn 
die hierover meer kunnen vertel
len, dan houden we ons aanbevo
len voor hun opmerkingen. Red. 

Theresienstadt en 
Jo Spier O 

VVan de heer Wiebenga, di
recteur van de Redding 
Maatschappij, ontving ik een 

kopie van een bericht uit het de
cembernummer 1993 van 'Philate
lie', 
Het ging om een ingezonden brief 
van J.W. Brunner uit Zwijndrecht 
die zich afvroeg of mijn vader, Jo 
Spier, de Theresienstadt-zegel 
van 1943 ontworpen heeft. tHet 
doet me plezier zijn vraag te kun
nen beantwoorden. 
Ik kan de heer Brunner zeggen dat 
het absoluut zeker is dat de be
wuste zegel niet van mijn vaders 
hand is. In 1942/43 deed de SS 
nog alles om de schijn te wekken 
dat Theresienstadt een soort Kur
ort was, waar de gedeporteerden 
van een vredige, allerplezierigste 
oude dag konden genieten. Veel 
oudere Duitse Joden geloofden 
deze leugens en gaven de SS al 
hun geld om niet in 'het Oosten', 
maar in Theresienstadt terecht te 
komen; van deze mensen heeft 
geen enkele de oorlog overleefd. 
De voor en door de SS gemaakte 
postzegel van 1943 was, zoals an
dere dingen van dien aard, be
doeld om dit bedrog geloofwaardi
ger te maken. 
Wie de ontwerper was weet ik ook 
niet. Wij (vader, moeder en drie 
kinderen, waarvan ik de oudste 
ben) kwamen op 28 april 1943 in 
Theresienstadt aan en zijn daar, 
tot we bevrijd werden door de 
Russen, opgesloten geweest. In 
de dikke twee jaar van onze ge
vangenschap heb ik de postzegel 

nooit gezien. Uitgaande of binnen
komende post bestond niet. leder 
contact met de buitenwereld was 
onmogelijk; daar stond bovendien 
de doodstraf op. Waarvoor de be
wuste zegel dan wél gebruikt werd 
weet ik met; pas na de oorlog heb 
ik een foto van de zegel in een 
boek gezien. 
In de lente van het vorig jaar was 
het precies een halve eeuw gele
den dat wij naar Theresienstadt 
werden getransporteerd, en mijn 
broer wilde het na vijftig jaar nog 
eens zien - maar niet alleen. Op 
een prachtige lentedag - alles 
stond in bloei - kwamen we buiten 
Theresienstadt aan. We herken
den de toren van de garnizoens-
kerk van verre en verbaasden ons 
erover hoe liefelijk en mooi de on-
middelijke omgeving van de ves
ting was. Ook van het bestaan van 
de bergen (ze staan op de Zulas
sungsmarke) hadden we geen en
kel vermoeden, want van achter 
de enorme, hoge vestingmuren 
hadden we nooit iets van 'buiten' 
gezien. Het stadje zelf is vrijwel 
onveranderd gebleven: verlopen, 
smerig en kapot. De grote kazer
nes zijn leeg en met verroeste ket
tingen afgesloten. Zelfs de kamp
nummers staan nog op de muren. 
Maar je ziet er geen SS met hon
den meer, geen tyfus en ongedier
te, geen angst, en geen 65.000 
zieke en verhongerde mensen sa
mengeperst in een stadje waar 
vroeger - en nu weer - driedui
zend zielen wonen. Zelfs de 
spoorrails waarover de talloze trei
nen naar Auschwitz vertrokken lig
gen er nog, zij het overa/oekerd 
met onkruid. 
Maar van de buitenkant ziet het er 
nog precies zo uit als op de post
zegel, en dat zal in 1943 ook wel 
zo geweest zijn. 
Peter E. Spier 
New York (Verenigde Staten) 

Theresienstadt en 
Jo Spier O 

VToen ik in 'Philatelie' de brief 
van de heer Brunner las 
dacht ik: 'Hé, ergens in mijn 

bijzonder ongeorganiseerde ar
chief heb ik nog een boekje dat 
over de Theresienstadt-zegel 
gaat.' Tot mijn eigen verwondering 
had ik dat boekje snel te pakken, 
maar ik vond er tot mijn spijt niet 
de naam van de ontwerper in. 
Ik kocht het boekje destijds tegelijk 
met een aantal velletjes met Zu
lassungsmarken, die uiteraard al-

Theresienstadt 

Eine philatelistische Studie 

von 

Theodor Mobs 

lemaal vals bleken te zijn - zoal; 
vrijwel alles wat van deze zegel 
de markt komt vals is. Het zij zo. 
Uiteraard zou het interessant zi] 
als zou blijken dat Jo Spier de 
Theresienstadt-zegel heeft ont
worpen, maar zijn werk een bee 
kennende heb ik het gevoel dat 
niet zo is. 
T. Vrijdag 
Glengarriff (Ierland) 

AHartelijk dank voor de toe
zending van het boekje Tl 
resienstadt - Ein philatelii 

sehe Studie van Theodor Mobs. 
De inhoud maakt duidelijk dat -
was dat oorspronkelijk wèl de b( 
doeling - de Zulassungsmarke 
niet aan gedeporteerden in Thei 
sienstadt werden uitgereikt. Ze 
werden daarentegen ter hand gi 
steld aan die bewoners van Böh 
men und Mähren (Bohemen en 
Moraviè) die een pakje naarTh( 
resienstadt wilden zenden - het 
geen overigens maar eenmaal f 
twee maanden mocht. 

Raadselachtig 
jubileum? 

VDe afgebeelde kaarten ziji 
volgens de erop gedrukte 
tekst uitgegeven in het Ju 

leumjaar 1898. Het is mij niet di 
delijk welk 'jubileum' de Vereen 
ging Moed, Beleid en Trouw (d« 
uitgever van de kaarten) nu pre 
cies voor ogen had. Slaat de pc 
sage over 'de eigenaardigheid ( 
zer bnefkaart' hierop? Ook vraj 
ik me af of er lezers zijn die iets 
meer weten over de op de twee 
kaart vermelde firma Fera/erda 
Tieman. 
T. Dotinga, Rheden 

JUBILEUMJAAR 
VEREENIGING 

MOED, BELEID EN TROU' 

INHULDIGING 

K O N I N G I N W I L H E L M I N A I 

JUBILEUMJAAR 1898 
VEREEN IGING 

MOED BELEID EN TROUW 

UITGEOFVn« TBrt QCLEGOmiMU VAS DE 

INHULDIGING 

K O N I N G I N W I L H E L M I N A ] . 

OndergttpoU-iukii offreeien hunnen begun si ige ra en enkelen 
ni .dfro ' ' '^2t „(NHUi-DIGIMGS BRIEFKAART ' je 1 

P^-Eigenaardigheid dezer bnel kaart en liet door de Ver- ' ' 
CLiiiguig .Mo.D, BKLFIO E \ TitouW beoogde goede doel zullen 
den leier w<;l bekend zyii 

'* ' HSogaehtcnd 'eekenen 
6 September 1898 ^ i--] R W l l R D A 'w- TI I - ,MAN 

^ 
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FRANKPOST B.V 
VEERSEDIJK 59 - H.I.AMBACHT (tel. 01858-18074) 

(aan de snelweg Rotterdam-Gorinchem, vlak bij de WATERTOREN) 

FANTASTISCHE 
20-KILO-BALEN 

de volgende landen zijn momenteel 
leverbaar 

AUSTRALIË 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND (type A of B) 
FINLAND 
NEDERLAND 
NIEUW-ZEELAND 
NOORWEGEN 
SKANDINAVIE 
USA 
WERELD 
WEST-EUROPA 
ZWEDEN 

700,-
750,-
650,-
350,-
900,-
400,-
850,-
850,-
900,-
425,-
600,-
900,-
750,-

ALLEEN IN DEZE MAAND: 
20-KILO-BAAL WERELD 

ƒ 500,-
(i.p.v. ƒ 600,-) 

Leveringsvoorwaarden: Alleen na vooruitbetaling of onder rembours. 
Boven ƒ 150,- vrij van alle kosten. 

GIRO: 4891639 / BANK: 49.55.57.439 
!!Vraag onze nieuwste lijst van méér dan 32 pagina's!! 



422 / Philatelie mei 1994 

KLEINE ANNONCES 
alleen voor abonnees 

Brieven onder nummer sturen aan PHILATELIE 
Postbus 1, 3740 AA Baarn 

N B Wilt u met vergeten uw naam, adres, woonplaats en 
evt telefoonnummer in de vakies in Ie vullen en als 

Advertentieruimte mee te telleni Ook punten, komma's en 
andere leestekens tiebben recht op nun eigen vakje en 

moeten dan ook ieder apart in een vakje ingevuld wordeni 
(voor bon zie wikkel) 

Aangeboden 
700 /egels W-Luropa veel git 
H W en 4pl series f 10- , giro 
13'^0Ü84 BoeUkes Baroniehot 100, 
Helmond 

Rep Suriname zegels + FDC s l/m 
1982 voor 25% 198^ t/m heden voor 
35% Zegels 91 voor f 4 9 - en 92 
voor ƒ 49 , - J Kool, Purmerend 
Tel 02990-36823 

Zegels, brieven, lokale uitgaven 
Rusland, Bdltische staten, ex-Sov-
jetrep , Oost-Europa, Co22 Engels, 
Frans. Boissevain Nijverheidsstraat 
24 Veendam 

1 Kg afgeweekte postzegels hete we
reld met groot iormaat voor slechts 
ƒ 6 5 , - incl ver/ giro 6698416 t n v 
J Koning te Monster Tel 01749-
42731 

Frankrijk, België, Monaco 1849-
1980 v a K) ct/Yv Fr Gratis prijs
lijst Rogge. Postbus 53056, 1007 
RBA'dam 

Vraag priislijst kilowaar: M Luij-
pen B Mooystr 32A. 1901 ET Cas-
iricum (Winkel en lid NVPH) 

Catalogus/prijslijst Prehist. dieren. 
WWF, mineralen fietsen ƒ 7,50 per 
stuk giro 3360508, M Luijpen, B 
Mooystr 32A Caslricum 

Nederland posttris en gebruikt 
Vraag de gratis prijslijst aan' Anno 
'1852' Postbus 2934, 7301 EH 
Apeldoorn 055-552174 

180 kilo div kantoorpost. div al
bums stokb, party ** * O Postzegels, 
br ond nr P 896, Bureaublad 

17 Jaarsets 1976-92 ƒ 500,- Tel 
01747-83568, J Hut, Hoek van Hol
land 

D.D.R. - Postfris/gebruikt zegels -
blokken - streifen kleinbogen - los 
se sperwaarden v a 45 ent de Mrk -
Vraag lijst Stuur uw manko's naar 
H Jansen - Ro/enstraat 57 7601 
AM Almelo, tel 05490-11220 

Japanse be/etting en revolutie peri
ode Nederlands Indie, Weense druk
ken Indonesië L E Vosse Vinken-
baan3 1851 TB Heiloo 

Frankrijk, 2 Davobanden met cas
settes + Ibladen 1940 t/m 92 ƒ 150,-
Nieuwst Alkmaar 072-3324, v 
Doorn 

Noorwegen 350 versch of 250 
versch grf ƒ21 .50 Giro 1153084 
G van der Ven. Genneperweg 73. 
Eindhoven 

PTT-mapjes Nederland voor de 
frankeerwaarde Stuur uw manconrs 
naar P Boer PB 5272. 3008 AG 
R'dam 

BRD+Berlin 500 ETB 1975-1987 
T e a b C H Klomp Muntinglaan 5, 
9727 JT Groningen 050-265354 

2000 Wereld ƒ 38 - 300 Ruimte
vaart ƒ 2 3 , - 400 muziek ƒ 51 - 300 
klederdrachten f 5\- 500 vogels 
ƒ 48 . - 500 bloemen ƒ 37,50 Jac 
van Welsenis, Coloniastraat 57, 
3024 TA Rotterdam Gironr 
65I3551 

Partijtjes Ned + OG, elke week 
nieuwe aanbiedingen Altijd goed
koop Th Verheijen. 02155-23837 

Roemenie xx/x/o verzameling, ook 
in gedeelten of series te koop. laag 
geprijsd Tel 010-4522740. de Neef 

Duitsland: 900 versch (75% 
BRD/Berlin) vele series -t- HW 3 5 -
J Klem pLirmcrcnd Giro 3630317 

Zwitserland 100 versch ƒ 3 00, 200 
versch f 10.00 300 versch ƒ 2 0 00. 
400 versch ƒ40,00 Giro 3654413 
t n V E V d Stap. Delft 

Nederland, België Frankrijk 1848-
1970 Gratis uitgebreide prijslijst 
Rogge Pb 53056, 1007 RB Amster
dam 

Te koop gelopen poststukken en 
ruimtevaartcovers rekeningen en 
oude documenten Vraag into Tel 
01815-5036 Bnggeman 

Nieuwtjes: van de meeste West-Eu
ropese landen o a Engeland, Oos-
tenri|k, enz Alles nominaal -l- 10% 
Tel 020-6993179 H O Landegent, 
Jupiter 107, 1115 TL Duivendrecht 

Philatelie 1972-1993 gedeelt naald-
banden Totaal ƒ 100.- Pietersen, 
Gendringen Tel 08356-85042 

Relatiefolders PTT ' 68-83 met ze
gels, eerste-dag-stempels en hand-
tek Ontwerpers, pro-fil's 1-67 met 
gest zegels T e a b De Jong, Den 
Haag 070-3252567 

Postzegelverzameiing catalogus
waarde ƒ 43531,65 voor het hoogste 
bod onder nummer P895 van dit 
blad 

Verenigd Europa **, O en FDC 
Cept, meelopers, Europafrique, 
brugparen, ongetande, etc Gratis 
prijslijst bij Hame Baken, Pb 1291, 
5004 BG Tilburg, 013-684615 
Mancolijsten welkom 

Finland, Portugal. L'burg, Ierland 
fo 10 p Yfr O** BIJ grotere afna
me korting 02943-3388. Dam Loe-
nen 

Complete motiefseries bloemen, 
dieren ruimtevaart treinen, sport, 
etc Spec aanbiedingen Vraag info 
en prijslijst' Beslist de moeite waard 
Ook Nederland postfns P Antonis-
se. Velmolenweg 11 5401 HL 
Uden Tel 04132-68333 na 18 00 

Archiefkast /80x90x50 2 deurs 
brandvrij ƒ 1425- Baarspul. Ro-
/enstr l i .H ' sum 035-284082 

14(X) Postzegels wereld met grf en 
motief stort ƒ 15,- op giro 3673081 
of m brief J Meesters. Balbaostr 
36 5223 RM Den Bosch 

Ned. plr gebr vanaf 30% Sur Ant 
pfr gebr vanaf 25%. tel 05990-
13425. Kuipers 

Postzegels, poststukken (postfris/ge
bruikt) van Polen, Rusland m ruil 
voor postfrisse nieuwtjes NI Janusz 
Gabryelewicz skr Pogzt 73 RL 60-
951 Poznan 7 (Duits) 

Zweden 1200 versch 140.- idem 
grootf 800 119.- giro 5445643/che-
que T Kwakkel, KI Doesburg 2 
8181 ZL Meerde 05782-3297 

Filatelie per pc gratis 3 5 inch disk 
DSOFT, Postbus 2261, 7500 CG En
schede. 

Rode kruis en zomerboekjes van 
1983-1990 a ƒ 4 5 0 Tegen uitgifte 
prijs Post/egels V 1977-1991 Ook 
gebruikt J Nijland Gravenzande 
tel 01748-15413 

Gratis prijslijst landensamenstellin 
gen Grotere samenstellingen aan 
trekkelijke prijzen Tevens gevraagd 
verzamelingen buitenland PZH v 
Wienngen0!134-3116 

'Stamp-Aid' Kantoorpost Nederl. 
I Kg Mix met 30% GRF (mcl 
toeslag) ƒ 35,- . 1 Kg GRF (mcl 
toeslag) ƒ 100- , '/: Kg f 60.-
5 Kg KLF ƒ 25 - (porto + ver/ 
extra) Meer Info SEF/Slamp-Aid 
Tel 02975-40164 giro 46 49 344 

Verzamelt U brieven, briefkaarten, 
FDC's, covers, e d , dan is dit mis
schien wel interessant voor U Ik 
verstuur geregeld lijsten met enkele 
honderden kavels Van alle delen 
van de wereld, ook zeer zeldzame 
Ook een zeer ruime verzameling van 
E O -brieven Alles met verrassende 
kortingen' Gratis aanvragen bij W 
Visscher Postbus 40221 7504 RE 
Enschede Tel 053 776509 (tussen 
18 00 en 21 00 uur) 

GRATIS CATALOGUS. Kleine 
kavels gericht op de verzamelaar 
Veel losse zegels, geen partijen U 
koopt de zegels die U wilt hebben 
Marktgerichte prijzen Probeert U 
het eens' Grebbe Philatelie Nieu
we Veenendaalscweg 177, 3911 MJ 
Rhenen 

Nederland - Ver Europa ***/0 
Stuur uw nummers, u ontvangt mijn 
prijs F Ghyben. Zonegge 1916. 
6903 GV Zevenaar 08360-29241 

Gratis prijslijst kilowaar en kleine 
kavels J Stienstra, Ambachtsheren-
laan 113, 2722 CZ Zoetermeer, tel 
079-314633 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
Hongarije, Albanië, Bulgarije, 
Tsjechoslo wakije PZH Robert 
Wiktor Hodgesstr 13, 6135 CS Sit
tard Tel 046-512751 Ook nieuw
tjes' 

500 W.Europa ƒ 15 - 100 Wereld 
ƒ 20,- Enkel grf p/100 st Belgie 
ƒ 15.- Denem ƒ 15,- Duitsl 
ƒ 15,- Engel ƒ 1 5 - IJsl ƒ 45 , -
Zweden f 1 5 - Austr ƒ 15,-
NZland ƒ 15,- RSD Middenmeer. 
Lindelaan 23, 1775 GK Midden-
meer Giro 2300785 

7000 Verschillende postfrisse mo
tieven. Lijsten tegen ƒ 2,50 in post
zegels Schaetzle AG. Postfach 337, 
CH-8832 Wollerau Zwitserland 

Ned. plr en gebruikt, series los 
boekjes, rolt port enz v a 30% 
Vraag gratis prijs! 02153-11397 H 
Thiel 

Kilowaar: Finland. Noorwegen De
nemarken of Zweden, 50% herden
kingszegels Zend ƒ 20,- in een brief 
of op gironummer 1624853 en ont
vang 200 gr franco thuis Corres
pond in English Lennart Runfors 
Gotlandsgatan 1 S-602 17 Norko-
ping. Zweden 

Prijslijsten Albanië Bulgarije N-
Korea (ook n ' ) Mongolië Polen 
Ts] -Slow , Hongarije, paddestoelen 
treinen, enz f 1,60 F B Dijkstra 
S Valkemastrjitte 4 9088 BD Wir-
dum Tel 05105-51913, Fax 
05105-51212 

Ned. en OG. zeer uitgebreide prijs 
lijst pf, gebr aut FDC, etc N de 
Neef Pb 143, 7700 AC Dedems-
vaart 

West-Europa (Aland t/m Zwits) 
Ver Eur en VN Alleen postfr Van 
elk land (40') is 'n gratis lijst (-
Yertnrs) aan te vragen R Hout
kamp, Statendaalder 41 2353 TH 
Leiderdorp OP=OP 

Profil Molief/nieuwtjes voor 
Handl /wederverk /verzamelaar Tel 
02290-47953, fax 02290-47953. 
Vraag onze lijsten 

Phila-serviceü Uw adres voor mo
tief en Oost-Europa (Albanië Bal
tische Staten en DDR!!) Na ont
vangst %an Uw mancolijst ontvangt 
U. geheel vrijblijvend een prijsop
gave Phila-service Postbus 944 
6800 AX Arnhem 

Veldpost-censuur-krijgsgev. post. 
Div. landen - J Hoogakker Post 
bus 181 7040 AD s-Heerenberg 

Poststukken met uw thema Billijk 
en goed Zichtzending geen koop
plicht H Mennes Ro/enhofstr 22 
7439 AB Steenenkamer 05700-
16255 

Profil. Partijen scherpe prijzen Ne
derland voor Handl /wederver-
kop /verzamelaars Tel 02290-
47953, fax 02290-47953 Vraag 
onze lijsten 

Gevraagd 
FDC's, met en zonder adres van E! 
t/mE5 G Pertien Valentyn 5 3972 
XJ Driebergen Tel 03438-13050 

D.E. pn tend iv bonnen ruilen tegen 
zegels 1 punt tegen 1 postz Mevr 
A Onink Zonnebloemstraat 14 
4461 PL Goes Postz voor antw 
in si graag 

Alles van de Dominicaanse repu
bliek Verz pt nieuwtjes, etc Tel 
020-66325441 Aanb P de Wit In-
sulindeweg 609 1095 CZ Amster
dam 

Ik zoek O Ned. en oude ansich
ten/filmsterren Ik bied aan oude 
FDC/oude stempels Ned Alleen 
ruilbasis NVPH Regt, 072-337863 

Frankeer-geldige postz. Nederl. 
onafgew / z gom / Posttris 50-80% 
Ook blokken, PZM PZB Info brief 
op aanvraag Telef 02975-40164 

Herdenkingsenveloppen met speci
ale stempeling van St Vrienden 
MLM nrs 1 en 2 (1985), Traditie 
kamer MLD nrs 1 t/m 5, Mars et 
Aistoria nrs 1 en 2, en Nationale 
Vlootdagen 1989, 1990 en 1991 
H G Hamaker Laan van Poot 420 
2566 DM Den Haag 

Rode Kruis. Alles op het gebied 
Rode Kruis-Philatelie Hele wereld 
J Schotel Borgerderstr 2 9527 TD 
Bronneger 

Filmsterkaarten en kauwgomplaat-
jes van Dons Day, Romy Schneider 
Brigitte Bardot en andere sterren uit 
de jaren 50 079-42353], 
Neuteboom 

Afrikaanse Staten, gebruikt mo
dem/klassiek, mooi gebruikt (geen 
voorafsl) Alle landen en eilanden in 
Afrika Aanbiedingen aan Noorda, 
Jacob Marisstr 26 1058 HZ Am
sterdam (020-6143559) 

Lundy Island Pw-stukken voor 
1950 Betaal mm ƒ 10-p/s tuk W 
Ros, Eksterstr 28, 1742 ET Scha
gen 

Posttnsse verzameling Luxemburg 
Liechtenstein Zwitserland H T 
Hospers Tel 05280-68642 

Engeland frankeergeldig met gom 
ƒ 2 20/£ Jersey+Guernsey ƒ 2 -/£ 
Brouwer Leeuwarden tel 05H-
886836 

Stadspost poststukken 25c-1,50 st 
E Horn. B B weg 4, 9551 TZ Sel-
lingen 05992-2506 (+ porto-vergoe
ding) 

Klein rondstempels Nederlai 
Volledig op zegel Aanbiedingen; 
F Pluym, L v Meerdervoort 9 
Den Haag tel 070-3548779 of O' 
3688710 

Firmaperforaties hele wert 
Koop of ruil (veel ruilmateriaal a 
wezig) Los op stuk, partijtjes 
Manssen Laan der Ver Naties 
3844 AD Harderwijk Tel 034 
17980 

Siam-Thailand klassiek mod 
PFR en mooi gebruikt Cools 
Merelsingel 22, 3291 VH Stryen 

Firmaperforaties in Europese 
gels Elk aantal is welkom Prijs 
gave aan D Scheper, Hogelanc 
2264 JX Leidschendam 

Bied minimaal ƒ 500,- voor pu 
stempels op de Eerste Emissie I 
van Nederland Foto's met vra 
prijs aan A Gabrielse Poste Rest 
te Postkantoor Middelburg 

Zwitserse hotelzegels, hotel-mot 
zegels, hotelsluitzegels, hotelp 
stempels P van Soest, Heemra; 
singel 217A R'dam 

Diversen 
Golf is populair! Nu volledig j 
lustr catalogus Golf op postzeg 
Inl Swing time Phil p/a Rob 
Tuyl Bartokhof 16 2402 GE 
phen aan den Ri|n 

Ruilen: u ontvangt 300/400 
grootf / 300 Zweden groott 
18- /25,- /21,- in Frankeerg Nee 
Kwakkel, Klein Doesburg 2 
ZL Heerde 05782-3297 

Postzegelvereniging 'Telstar' 
ten Gld Grote jaarlijkse nalio 
postzegelbeurs, 2 Juli a s 
huys Voorthuizerstraat 14 Pu 
Beperkte tafel reservering (ƒ 15 -
tafel) Alleen na schriftelijke toe 
z i n g t e m 6 6-94 Inl 03494 52 

Israel: postfrisse zegels met la! 
koop, en verzorging van abo 
menten Inl A Bouwense 
01100-12762. Goes 

Deskundige uitkaveiing van uw 
lektie bij AA v/a Meij-veilinge 
Den Haag Taxaties, executies 
en verkoop Wij zijn gevestigd \ 
bij de uitvalswegen en N S Stal 
en veilen in eigen pand 
3825037/3856599 Abonn ka 
gus ƒ 20,- p/jr op giro 5282831 

Bestelbon gratis demo-disk P.C. software 
Ja stuur mij de volgende P C software toe Kruis aan en stuur deze bon naar D 
Postbus 267, 2650 AG Berkel (ZH) Betaling o gestort op giro 2548620 (dan d 
bon met insturen), biigesloten o betaalkaart o cheque o frankeergeldige Nede 
landse postzegels Disketteformaat o 3,5 o 5 25 Informatie 01891-16135 

Filatelie {postzegelverzamelmgen) 
Numismatiek {munten/bankbiljetten) 
Chameleon (zelf te configureren^ 
Autokost {autokosten beheer) 
Beleggen {aandelen/optie beheei) 
Voetbal [competitie, standen enz) 
Bankgiro {giro- en bankrekeningen) 
Shareware {9 Mb Ned/Eng op 3,5 HD) 

0 / 6 9 
o ƒ 69 
o ƒ 99 
0 / 6 9 
o ƒ49 
o ƒ49 
o ƒ49 
o ƒ29 

o 
o 
o 
o 
o 
0 
o 

Demo Gr 
Demo Gr 
Demo Gr, 
Demo Grt 
Demo Gr, 
Demo Gr 
Demo Gr 
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3ESTEL-HOT-LIJN 
)1891-15099 
[ LIJNEN 

PHILAPOST BESTEL-EAX-LIJN 
01891-18321 

MAILORDER OP MAAT VOOR DE FILATELIST 
Roden^ryseweg 28A, 2651 BV Berkel en Rodenrijs. 

Wij zijn intens blij dat definitief in ons midden is gekomen: 

PHILAPOST 
Na 9 maanden blijde verwachting is het dan zover. 

Berkel en Rodenrijs, mei 1994 

Het Philapostverhaal is alweer 9 m a a n d e n Jong. Misschien niet helemaal onterecht om de vergelijking te 
trekken met een zwangerschap: en thous iasme, duizelingen, bli jdschap, pijn, het opgeven van de 
studeerkamer, nieuwe vloerbedekking 

Va een turbulen te periode - w a n t wie h a d verwacht da t zoveel verzamelaars voor Philapost zouden 
ilezen - zijn in tussen alle voorbereidingen getroffen voor een leven vol geluk en spanning . 

/anzelfsprekend is de "geboorte" van Philapost niet gegaan zonder vallen en ops taan . Zo moeten wij er 
teeds achter zien te komen wa t er bij u leeft, wa t u verzamelt en w a a r u waarde a a n hecht . 

De prijslijst bijvoorbeeld, waarui t heel veel k lan ten nabestell ingen hebben gedaan, blijkt een groot suc
ces te zijn. Alleen, soms gaat succes gepaard met een grote werkdruk en onvoldoende 'kant en klare' 
voorraad. Dit, terwijl ons motto eigenlijk is: "Vandaag besteld, morgen in huis' . 

3m een constante lijn te k u n n e n behouden, zodat u exact weet waar u a a n toe ben t met Philapost 
' aan wij de komende m a a n d e n een aanta l belangrijke veranderingen doorvoeren. 
^ääst deze veranderingen zal het service-niveau s terk worden uitgebreid, zéér s terk mogen wij wel 
;eggen, m a a r hierover h o u d e n wij u nog een klein beetje in spanning . 
Vel k u n n e n wij u alvast zeggen dat wij u vanaf september 'FULL-SERVICE' gaan bieden op het gebied 
^an postzegels. 

PHILAPOST ON THE MOVE' 
.S. Bezoek graag n a uw telefoontje. Wij ru s t en van 17.00 tot 8.30 uu r . S tuu r t u geen bloemen m a a r 

»el of schrijf ons en vraag n a a r onze folder met speciale Philapost-aanbiedingen. 

NOG EVEN ALLE PHILAPOST BESTSELLERS OP EEN RIJTJE: 
De 'Super-kennismakings-nazomer aanbieding' van 
f 99,- . 
Philatelie september 1993, pagina 511 

Je 'Super-doos' van ƒ 249,- . 
'hilatelie oktober 1992, pagina 675. 

)e 'Super-Sinterklaas-aanbieding' van ƒ 111,-. 
'hilatelie november 1993, pagina 713 en Philatelie 
lecember 1993 full-colour, pagina 835. 

Je 'Winter drie-in-een-klapper' van ƒ 399, - en de 
i'inale Kerstknallers naar keuze. 
'hilatelie december 1993, pagina 821. 

De Drie-collecties van ƒ 49 , - en Wonder-doos van 
ƒ 499,-. 
Philatelie januari 1994, pagina 79. 

De 'Bestsellers van Philapost' 
Philatelie februari 1994, pagina 121. 

De 'Voor elk budget een Philapost-pakket' van 
ƒ 11 , - tot ƒ 444,- . 
Philatelie maart 1994, pagina 255. 

De * 1000 maal' van ƒ 239 , - en 'Veel voor Weinig' 
van ƒ 89,- . 
Philatelie april 1994, pagina 259. 

Raadpleeg uw oude maandbladen voor meer Informatie of vraag de folder aan 

zie ook onze advertenties op pag. 339 (1e pagina) en pag. 380-381 (middenpagina's) 

Jank: 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. Post s.v.p. naar: Postbus 96 - 2650 AB Berkel en Rodenrijs. Leveringsvoorwaarden: Betaling 
linnen 14 dagen, GEEN PORTOKOSTEN, incl. btw. Bij te late betaling wordt ƒ 10,- administratiekosten in rekening gebracht. 



mei 1994 

Postzegßlveiling 
Wiggers de Wies bv 
G. J. Garritsen beëdigd taxateur. 
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Een selectie uit de collectie Frankrijk cat.waarde ruim Yvert frs. 1.000.000,
die in onze jubileumveiling  15, 16 en 17 november  ter verkoop komt. 

r 
[f 
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Indien U de verkoop van Uw collectie overweegt kunt U voor een vrijblijvend 
advies omtrent veilingmogelijkheden altijd contact met ons opnemen. 

Singel 282  1016 AD Amsterdam 
Telefoon: 0206249740 


