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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal het best georiënteerd 

opb 1 250,-

Enkele opbrengsten uit onze voorjaarsveiling (incl. opgeld): 

kavel nr. 
220 U.N.O. verzameling incl. blok 1 
226 FORMOSA presentatieboekjes in doosje 
268 DUITSLAND vanaf 1950 in albums 

inzet opbrengst 
2 5 0 - 2.300-
100 - 3.950-
5 0 0 - 4.400-

396 SIAM/THAILAND verzameling in stockboeken 8 0 0 - 11.000-
Tax 1 000,- - opb 4 OC 

Tax 300,- - opb 2 300 -

420 NEDERLAND modern postfris in doos 
458 FRANKRIJK verzameling in doos 
903 NEDERLAND verzameling in 

4 Lindner albums 
904 NEDERLAND verzameling in 

2 Davo albums 
1114 BELGIË 1843-1980 in 7 albums 
1154 SACHSEN la op drukwerkje 
1201 DUITSE RIJK 1872-1949 verzameling 

in 2 Safe albums 
1221 BUND 1949-1992-bijna compleet 

in 5 banden 
1472 OOSTENRIJK 1850-1992 verzameling 

in 6 Safe banden 
1750 CHINA kleine verzameling op bladen 
1755 ISRAËL 1950-1991 op topnummers 

na compleet 
1772 JAPAN 1871-1959 vnl. ongebruikte 

-opb 9 000,- verzameling in Leuchtturm album 
1804 WERELD 1840-1880 verzameling in 

Schwaneberger album 
7699 NEDERLAND puntstempels collectie 

in album 
7704 NEDERLAND KLEINRONDSTEMPELS 

collectie in album 
Gat 6250--opb 4 700,- 7713 NEDERLAND oude brieven in doos 

Gat 125--opb 490,-

Gat 14 000,-

1.200-
1.250-

7.000-
6.700-

Cat 175,--opb 580,-

Gat 1 000,- - opb 1 5C 

3.000- 14.000-

2.500- 13.400-
1.000 - 8.000 -

16.000-
2.500- 20.000-

1.750- 7.000-

3.000- 14.000-

100 - 3.950-

1.000- 4.900-
5.000- 16.000-

6.000,- 18.500,- Gat 2 800,-- opb 2 2C 

2.000,- 11.500,-

1.250,- 14.000,-
300,- 4.150,- Cat 6 250,--opb 4 4 

De laatste 10 jaar zijn er nog niet zulke hoge prijzen betaald 
voor collecties/partijen/dozen enz. als In onze afgelopen 
veiling. Ook u kunt van deze prijzen profiteren. Voor verkoop 
of taxatie kunt u dagelijks terecht op ons kantoor. Voor grote 
objecten bezoek aan huis mogelijk. 

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

ROKIN 60 -1012 KV AMSTERDAM - TEL. 020-6230261 - FAX 6242381 
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PHILA TELECARD 
Rodenryseweg 28A, 2651 BV Berkel en Rodenrijs. 

BESTEL-HOT-LIJN 
0 1 8 9 1 - 1 5 0 9 9 
4 LIJNEN 

TELEFOONKAARTEN? 
DAT NOOIT. 

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

achten wij van Philapost toen het verzamelen van telefoonkaarten een rage werd. Gezien het enorme aan-
il uitgiften van Telecom bedrij fen en particulieren werd dit al snel een niet te complementeren en geldver

slindend verzamelgebied met een grote kans op een uiteindelijke teleurstelling. 

MAAR ZEG NOOIT NOOIT!! 
Phila B.V. komt op veler verzoek met 

DE OPLOSSING: 
PHILA TELECARD, het verantwoorde alternatief. 

PHILA TELECARD 
Uitsluitend gebruikte telefoonkaarten (dus geen dure ongebruikte kaarten) tegen absolute 

bodemprijzen om voor weinig geld een fantastische verzameling op te bouwen. 
Een wereld gaat voor u open. En wij gaan u daarbij helpen. 

Philapost bemachtigde speciaal voor dit doel, door middel van een gigantische RUILTRANSACTIE een 
volledige voorraad gebruikte telefoonkaarten van de gehele wereld. De populairste landen met de 

mooiste motieven en de leukste onderwerpen. 

" JVÜ IS HET ZOVER" 

Speciaal voor u hebben de bevlogen medewerkers van Philapost dit ongesorteerde 
wonder voor u verwerkt tot de volgende drie unieke aanbiedingen. 

Sprookjes bestaan nog... tenzij u te lang wacht... 

100 VERSCHILLENDE TELEFOONKAARTEN VOOR SLECHTS ƒ 9 9 , -

2 0 0 VERSCHILLENDE TELEFOONKAARTEN VOOR SLECHTS ƒ 2 4 9 , -

* ^ ^ ^ J Wilt u e e n 1-KILO-BAAL-SUPER-WERELD-MIX? 

Een groot gedeelte van deze voorraad TELEFOONKAARTEN is ongesorteerd 
gebleven en tezamen met de tijdens het transport door elkaar geraakte 

bestanden door ons verwerkt tot een l-kilo-baal-super-wereld-mix. 
Hoe kan een mens het verzinnen? /j 

1 KILO-BAAL-SUPER-WERELD-MIX TELEFOONKAARTEN 
VOOR SLECHTS ƒ 1 4 9 , -

Profiteer n u Vcin deze unieke k a n s om de magie van telefoonkaarten 
te ontdekken op een wereldreis s amen met Phila Telecard. 

HET IS GEWOON NIET TE GELOVEN!!! 
Proost! 

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

Tel. 073-132157, Fax 073-147589 
BESTEL OOK BIJ: EuTopost Tilburg - Hoefstraat 9 

5046 BA - Tilburg 
Tel. 013-362761 

ank: ABN-AMRO 50.36.69.083. T.n.v. Philapost, Giro 302595 t.n.v. Philapost. K.v.K. Delft 35724. 
lilaTelecard is een initiatief van Phila B.V. Post s.v.p. naar: Postbus 96 - 2650 AB Berkel en Rodenrijs 
iveringsvoorwaarden: Betaling binnen 14 dagen, GEEN PORTOKOSTEN, incl. btw. Bij te late betaling 
ordt ƒ 10,- administratiekosten in rekening gebracht, Phila B,V, accepteert creditcards. 

*m 
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CU RA( :AC 1 
Nederlandse Antillen 
vanaf 
Foto: 

mooi gebruikt 
1 
2 
2(0) 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 A 
9 A 
12 Ba 
1 2 B 
1 D 
3 D 
5 D 
7 D 
11 F 
12 F 
13/17 
18 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
28 
29/34 
35/41 
40 los 
41 los 
42 los 
43 los 
44/56 
57/67 
69 B 
69 D 
70 B 
70 C 
71/72a (4) 
73 
74 
74a 
74b 
75/78 
82/88 
89/99 
95 los 
97 los 
100 
lOOf+Cert 
101/102 
104/13(10) 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
126/34 
136 
137 
137 A 
138/40 
141/52 
153/57 
168/77 
178 los 
179 los 
180 los 
181 los 
185/95 
192 los 
200/05 
206/08 
209/10 

" = postfns 

12,— 
175,— 

95,— 
20,— 
30,— 
85,— 
12,50 
77,— 

5,— 
25,— 

135,— 
50,— 
25,— 
52,50 
55,— 
55,— 
15,— 
55,— 

125,— 
15,— 
90 
75!— 
20,— 
27,50 
12,50 
10,— 
12,50 
12,50 
10,— 
15,— 
35,— 
26,— 
85,— 
25,— 
15,— 
45,— 
45,— 
28,— 
40,— 
18,— 
25,— 
45,— 
49,50 
52,50 

7,— 
4 ,— 

60,— 
75,— 
15,— 
45,— 
57,50 
20,— 
22,50 

1,50 
450,— 

7,50 
30,— 
25,— 
20,— 
30,— 

9,— 
15,— 
90,— 
98,— 
15,— 
25,— 
20,— 
25,— 

3,60 
35,— 
14,— 
30,— 

1 , — 
20,— 

195,— 
395,— 

58,— 
30,— 
18,75 
15,— 

7,50 

230/33 
233 los 
234/38 
239/43 
248/52 

40% r 
233 gf 

92,50 
75,— 
35,— 
30,— 
18,— 

enz leverbaar 
ook losse 
waarden 

Lp 4/16 
Lp 17a 
Lp 17b 
Lp 18/25 
Lp 39 los 
Lp 40 los 
Lp 41/44 
Lp 45/52 
Lp 53/68 
Lp 69/81 
Lp 83 los 
Lp 84 los 
Lp 85 los 
Lp 86 los 
Lp 87 los 
Lp 88 los 

Porto 
21 
2 11 
2 111 
41 
4 111 
4 l l l z f r 
51 
5 111 
6 111 
7 111 
7 l l l z f r 
81 
8 111 
9 111 
10 1 
10 11 
10 III 
11/20 
34/43 
44/60 

Cura9ao 

32,50 
30,— 
30,— 

195,— 
20,— 
35,— 
30,— 
25,— 
30 ,— 
10,— 
6,— 

12,— 
90,— 
30,— 

125!— 
125,— 

35,— 
175,— 

2 ,— 
300,— 
275,— 
125,— 

25,— 
25,— 
12,50 

225,— 
90,— 
95,— 
12,50 
12,50 
55,— 
65,— 
60,— 
68,— 

225,— 
20,— 

ongebr plakker 
1* 
2* 
3* 
4* 
5 ' 
6* 
7 ' 
8* 
9* 
10* 
11* 
12* 
1 A* 
2 A * 
3 A * 
4 A * 
7 A * 
9 A * 
5 D * 
13/17* 
18* 
19/23* 
24* 
24 A(*) 
25* 
26/28* 
29/34* 
35/41* 
42/42* 
44/56* 
57/67* 
68/70* 
68 D* 

zonder plakker, * = ongeb 

7,50 
95,— 
20,— 

105,— 
195,— 

45,— 
75,— 
65,— 

4 , — 
75,— 

175,— 
60,— 
22,50 

105,— 
30,— 

125,— 
125,— 

55,— 
375,— 

50,— 
27,50 

225,— 
22,50 
92,50 

275,— 
77,— 
95,— 

210,— 
135,— 

40,— 
75,— 
77,— 
12,— 

r met plakke 
controleerbaar Nrs NVPH Bi) opdracht boven ƒ 50 
zover de voorraad strekt Postgiro 271040 Porto ex 
zijn incl BTW Geen winkel, bezoek gaarna na telef 

J.H. ACK 
ROSENDAEL 2 -1121 HH LAh 

letto 
ïbruikt ƒ 7 5 -

69 D* 45,— 
70 D* 
73* 
74* 
74a* 
75/81* 
82/88* 
89/99* 
100* 
101/02* 
103* 
104/20* 
119* los 
120* los 
126/37* 
138/40* 
141/52* 
153/57* 
168/77* 
178/81* 
185/95* 
200/05* 

218/29* 
230/33* 

234/38* 
239/43* 
Lp 1/3* 
Lp 4/16* 
Lp 17* 
Lp 18/25* 
Lp 26/40* 
Lp 41/44* 
Lp 53/68* 
Lp 69/81* 
Lp 82/88* 

Porto 
11/20* 
21/30* 
21/30 B* 
31/33* 
34/43* 

Curacao 

275,— 
12,50 
8,— 

125,— 
375,— 

5 1 , — 
66,— 

2,50 
7,50 
3,— 

295,— 
98,— 
98,— 
75,— 

4,50 
105,— 

30,— 
20,— 

335,— 
105,— 

18,75 

50,— 
324,— 

50,— 
40,— 

124,— 
35,— 
42,50 

250,— 
115,— 

30,— 
33,— 
15,— 

375,— 

135,— 
22,50 
30,— 

150,— 
235,— 

postfns zonder 
plakker 
24** 
25** 
73** 
74** 
82/88** 
100** 
101/02** 
103** 
104/20** 
121/25** 
126/37** 
138/40** 
141/52** 
153/57** 
158/63** 
164/67** 
168/77** 
178/81** 
182/84** 
185/95** 
196/97 + 
198/99" 
200/05** 
206/08** 
209/10** 
211/17** 
218/29** 
230/33** 
234/38" 
239/43** 
2 4 4 " 
245** 
246** 
247** 

, geen teken 

32,50 
275,— 

15,— 
15,— 

145,— 
4 ,— 

12,50 
5,— 

775,— 
4 ,— 

275,— 
8,— 

185,— 
45,— 

5,50 
4,25 

32,— 
425,— 

6,— 
155,— 

3,75 
27,50 
22,50 
14,— 
3,50 

110,— 
575,— 

75,— 
65,— 

2,50 
7,70 
8,— 
2,— 

s mooi gebr 
0,00 2% korting voor conta 
tra, echter franco vanaf ƒ 2 

overleg 

ERMANN 
4DSMEE R - Tel. ( 

248/52** 
253/54** 
255/56** 
257/90** 
277/90** 
FOSFOR 

25,— 
2,50 

12,— 
20,— 
—,— 

enz tot heden 
leverbaar gaarne 
manco-opgave 

Aanbod 
jaargangen 
Antillen 
1959** 
I960** 
1961/62" 
1963** 
1964/65** 
1966/67** 
1968/69** 
1970** 
1971** 
1972** 
1973** 
1974** 
1975** 
1976** 
1977** 
1978** 
1979** 
1980** 
1981** 
1982** 
1983** 
1984** 
1985** 
1986** 
1987** 
1988** 
1989** 
1990** 
1 9 9 1 " 
1992" 
1993" 

15,— 
10,— 
12,— 
6,60 
6,50 
6,— 

1 1 , — 
7,50 
9,— 

1 1 , — 
40,50 
14,50 
13,— 
12,— 
42,50 
25,— 
42,50 
42,50 
45,— 
72,50 
60,— 
82,50 
65,— 
47,— 
65,— 
62,— 
77,— 
60,— 
72,— 
75,— 
57,50 

Postz.boekjes 
1/2** 
3/4 A(4)** 
3/4 B(4)** 
5** 
6** 
Luchtpost 
1/3** 
4/16** 
1 7 " 
18/25** 
26/40** 
41/44** 
45/52** 
53/68** 
69/81** 
82/88** 
tête-beche** 
556/58 paar 
573/75 paar 
576/79 paar 
591 paar 
654/55 paar 
791/93 paar 
815/16 paar 
899/02 paar 
947/48 paar 

ARUBA 
1986** 
1987** 
1988** 
1989" 
1990" 
1 9 9 1 " 
1992" 
1993** 

12,— 
18,— 
18,— 

5,— 
9,50 

235,— 
75,— 
66,— 

295,— 
195,— 
42,50 
32,50 
45,— 
25,— 

575,— 

15,— 
10,— 
17,50 
7,50 

12,— 
35,— 
16,— 
26,— 
10,— 

29,50 
20,50 
26,— 
25,— 
22,50 
2 1 , — 
19,50 
20,50 

0) gebr stempel met 
nt Aanbod geld 
50,00 opdracht 

g voor 
Prijzen 

D2908 - 23966 

Koop veilig, vertrouw< 
en tegen scherpe prijzei 
bij Nederlands 
grootste speciaalbedrij 

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

Altijd ± 5(X) stuks voorradig. 
OOK OCCASIONS. 

Koop rechtstreeks AF FABRIEK en verdien 
hierdoor zelf de HOGE KORTING van 10 tot 35% 

O nze gro te show ro o m is dagelij ks geopend v an 
09.00-16.00 uur en op zaterdag van 09.00-12.00 uur. 

Vervoer- en servicedienst door het gehele land. 

BRANDKASTENFABRIEK 
N.A. v.d. HOVEN en ZONEN B\ 

Bedr i j fs terre in Ziedewi j no 1, hoek Gebroken Meeldijk 
Barendrecht - tel . 01806-12988 (4 l i jnen) Telefax 01806-201 
Voor België: DROWA, Grote Baan 196, 2770 Nieuwkerke. Tel. 03775 - 4( 

X A A ^ A . Ä A Ä X A 

Internationale 

POSTZEGELVEILING 
In de zalen van "Motel Eindhoven" 

Aalsterweg 322 - Eindhoven - tel. 040-116033 

ZATERDAG 25 JUNI 
Bezichtiging v.a. 9.00 uur 
Aanvang veiling 13.00 uur 

Er worden ca. 5000 kavels geveild w.o. 

VERZAMELINGEN 
NEDERLAND 

EN BUITENLAND 
LOSSE NR'S EN SERIES 

NEDERLAND EN BUITENLAND 

Kijkdagen ten kantore 
ZATERDAG 18 JUNI 

t/m 
DONDERDAG 23 JUNI 

Bel of schnjf voor de uitgebreide 
veilingkatalogus. Deze wordt U gratis toegestuurd. 

POSTZEGEL 

D u r q 

T E G E L E N 
DE POSTZEGEL VEILING LIMBURG 

Postbus 30715930 AB Tegelen Tel. 077-737171 1 
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September 1994 
brengt o.a. 

Veiling 552 
• Het tweede gedeelte van de collectie Nederlandse Overzeese Rijksdelen, en wel 

het gedeelte Suriname, van de Heer Drs. Edwin Voerman te Rotterdam 
• Topstukken Engelse Koloniën, Duitsland, Duitse Koloniën en diverse 

Europese landen 
• Eerste gedeelte van een collectie Japanse Bezetting Ned. Indië 

) 

/^A ^ 

'■ fff \^ 

Brief 2441886 van Paramaribo naar London 

Het jaar 1995 zal ook weer spectaculair inzetten: 
Wij ontvingen voor de veiling de 
GRAND PRIX COLLECTIE NEDERLAND A M P H I L E X 1967 
Nadere details omtrent deze bijzondere collectie worden op de grote inter

nationale tentoonstelling FEPA  POST bekend gemaakt! 

Voor de a.s. september veiling kunt U dagelijks inzenden! Neemt U eens vrijblijvend contact met 
ons op! 

Uw partner voor grote en kleine verzamelingen: 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Pnnsessegracht ^  2'il4 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S 

Telefoon 070  ^65 ^8 17 of ^64 86 85  Fax 070  ^61 74 ^6 
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BOSCH & KEUNING, Postbus 1,3740 AÄ BAÄRN 
Bremstraat 11,3742 RD BÄARNTel.: 0215482211 

INHOUD 

Ackermann 
Alexander Postz handel 
Apeldoornse Postz handel 
Booklets International 
Boomstamps 
Brabantse Postz en Muntenv 
Bredenhof 
DDay 
DBC 
Dieten van 
Frankpost 
Graaff de 
Haarlem van 
Herscheit Ron 
Hollands Glorie 
Hollandse Postz veiling 
HouvKer de 

428 
461 
455 
461 
473 
489 
467 
500 
502 
429 
501 
480 
450 
488 

464 465 
479 
473 

Hoven v d 
Huls 
Kienhorst 
Kluchtpost 
Leopardi 
Limburg Postz veiling 
Lodewi|k 
Manuskowski 
Mastrigt van 
Memhardt 

Mirko Franke 
Ned Postz veiling 
Nieuwelink 
Ni|S de 
fJVTF 
Peters Theo 

428 
455 
489 
445 
436 
428 
445 
430 
486 
438 
488 
473 
426 
461 
438 
496 
495 

Philapost 
Phileuropa 
Postbeeld 
Poste La 
Posthoorn de 
Postzegelhoes t 
Profil 
Quinins 
Rietdijk 

Schipper 
Toor, van 
Trefpunt het 
USA 
Vliet van 
Voorstraat de 
Yphilex 

427 503 
502 
461 
504 
461 
461 
438 
455 
434 
455 
489 
445 
450 
437 
445 
445 
445 

1 

Giro : 

■ 
1 
■ 
P 
33530 

MANUSKOWSKI FILATELIE 

ABN/AMRO: 421286830 
VSB

1907 
1913 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

Levenr 

887474039 

60,— 
6500,— 

260,— 
1350,— 
390,— 
150,— 

2695,— 
3440,— 
1107,50 

52,50 
157,50 
345,— 
200,— 
197,50 

1275,— 
600,— 

igsvoonwaarc 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

sinds 1925 

Wagenstraat 105 
2512 AS Den Haag 

Tel/Fax:0703605147 

IHIIHHm^lHI^^^HH ■i 
AANBIEDING NEDERLAND POSTFRIS 

Hoofdnummers inclusief blokken, kerstboekje, 1 
592,50 
480,— 
495,— 
255,— 
162,50 
145,50 
197,50 
928,— 
20,50 

287,— 
3,35 

13,75 
2,15 

25,— 
202,50 

27,25 

1949 2009,— 
1950 226,50 
1951 75,— 
1952 193,50 
1953 94,50 
1954 118,25 
1955 66,— 
1956 151,50 
1957 73,— 
1958 40,75 
1959 42,— 
1960 61,50 
1961 21,75 
1962 40,— 
1963 28,— 
1964 10,— 

1965 50,— 
1966 17,50 
1967 142,50 
1968 26,— 
1969 67,50 
1970 38,50 
1971 30,— 
1972 30,— 
1973 30,— 
1974 30,— 
1975 16,25 
1976 33,— 
1977 18,25 
1978 15,50 
1979 13,75 
1980 17,50 

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

<erstvellen 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

onder ƒ 100, 

Dir: J G van Beek 
K.vK Den Haag-131595 1 
BTW: NL. 03/0956.61.104 1 

97,— 
15,— 
25,50 
30,— 
28,75 
30,— 
75,— 
58,— 
50,— 
47,50 
78,50 
70— 

--!-ƒ 1,6C 

Aanbieding 
van de 
maand 

Tralieserie 
postfris 
356/373 

175 — 
porto. 
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Me jaargang, juni 1994 
iummer819 

^et Maandblad Philatelie, waarin opgeno-
Tien De Philatelist, is een uitgave van de 
)nafhankeli)ke Stichting Nederlandsch 
Haandblad voor Philatelie te Den Haag 
n dit maandblad zijn - buiten verant-
voordelijkheid van de redactie - de offici-
le mededelingen van de Nederlandse 

iond van Filatelisten-Verenigingen opge-
lomen 

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

loofdredacteur: Aad Knikman AIJP 
IS 20,1273 CD Huizen 
elefoon 02152-54391 
elefax 02152-40926 

idvertentie-acquisltle: Bosch & Keuning 
^ostbus 1, 3740 AA Baarn 
elefoon 02154-82341 
elefax 02154-11431 

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

dreswijzlgingen 
dreswiizigingen moeten worden opge-
even aan de secretaris van de vereniging 
f afdeling waarvan de ontvanger lid is 
Heen individuele abonnees (zij die het 
lad rechtstreeks aan de Stichting beta-
n) zenden een adreswijziging naar de 
dministrateur (adres zie boven) 

bonnementen 
r zi|n twee wijzen van abonneren 
een collectief abonnement voo( aange-

oten verenigingen het abonnement 
]or leden is in de contributie inbegrepen 
, een individueel abonnement Het abon-
ïmentsgeld moet bij vooruitbetaling 
orden overgemaakt 
binnen Nederland f 36 - op giro 

305485 van de Stichhng Nederlandsch 
aandblad voor Philatelie te Dordrecht, 
voor België Bfr 750 - op giro 000-

Ï50882-33 van de penningmeester van 
t maandblad Philatelie te Brussel, 
in het buitenland f 62 50 (incl port) op 
zelfde rekening als vermeld onder 2a 
s het abonnement op 1 apnl of 1 juli in-
lat moet een evenredig bedrag tot het 
nd van het jaar worden gestort Abon-
menten per 1 oktober zijn slechts mo-
lijk in combinatie met een abonnement 
) de daaropvolgende jaargang 

izegging abonnement 
n individueel abonnement kan per 31 
cember worden beëindigd door een 
hriftelijke opzegging die uiterli/k op 30 
»i'emfierbij de administrateur moet zijn 

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

rmelding van de gewenste nummers 

stuur 
orzitter ir G A H van Driel 
Cretans drs S W D Veenstra 
elofsstraat 31, 2596 VK Den Haag 
nningmeester H P G van der Lienden 

ivoorzitter 
A van der Flier AIJP 

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

lage 
000 exemplaren 

ISSN-nummer 
0166-3437 

/BBor 
van de internationale uitgevers-

eniging van postzegelcatalogi en 
••tzegelti/dschriften ASCA T 

In dit nummer Philatelie 
van "mz 

bruikl in Bohemen Mornvic 
en SileziË leel vaker voorko
men dan Hongaarse ugelb ge 
bruikl in Sluvrakije Wam Slo
wakije was een tandbouwgc 
hicd waar veel minder bneven 
werdeD geschreven dan m het 
geindusinaLsecrde en welva 
rende Tyechiè 
Met hel loenciiicn var de be 
langstelling voor de posige 
schiede nis kreeg men ook 
ineer aandacht voor de voorlo
per! \ roegcr begon ccn ver 
/jmeling Leüand mei Yven 
nummer I tegenwoordig ïicn 
ue s[eed> vaker dal ook de in 

aandacht der kooperi op dat 
de vredespint/egels bij voor 
keur naa.«i de gebezigde fnin 
keerugelï op de ie verzenden 
jukken 7ijn te plakken, doch 
dar a) \ow frankenng gecncr 
Ici waarde beulten Hoewel 
deze zegel in de Dienstorder 
aJs pon:fget wordt aangeduid. 
IS het dal uiteraard mei ook al 
werden dc/e ugeU door de 
past vcrkochl Bekende vre-
deiizegelt uya verder de 
Zwitserse uilgifien van na de 
Ecr,te en Tweede Wcrcidoor 
log Vooral de laatste i<> een 
pnjage ^ n e geworden 

Voor het laatst in 'Philatelie': de rubriek Filatelie van A 
totZvan onze erevoorzitter, mr. A. van der Flier. Bijna 
vier jaar lang werden de lezers van dit blad nnet goed 
gedoseerde porties wetenswaardigheden wegwijs 
gemaakt in de wondere wereld van het postzegel-
verzamelen. 

439/440 
Soms is het emissiebeleid van PTT Post ondoorgron
delijk. Vaderlandse instellingen van een eeuw oud 
wordt het voorrecht van een 'eigen' postzegel zo nu en 
dan onthouden, maar bij commecieel interessante 
onderwerpen kan het beleid ook opmerkelijk soepel 
zijn. We danken er de 'maanlanding-zegel' aan... 

447/448/449/450 
Het is deze maand vijftig jaar geleden dat de invasie 
van de geallieerden in Normandië zich voltrok. Dat 
deze gebeurtenis - die het einde van de Duitse over
heersing van Europa inleidde - ookfilatelistisch is en 
wordt herdacht ligt voor de hand. Meer daarover in 
'Thematisch panorama' en 'Wij lazen voor u' 

462 en 496/497/498/499 

En verder: Volledige li I I o I I I ^ 

Wat is oranje toch een mooie l<leur 
- geen wonder dat er een (in veel 
opzichten bijzondere) Nederlandse 
voetbalzegel is verschenen. 

Albums 452 

u n U n i i #11 AA-i Uit de wereld van de filatelie 432/433 
H U p n O l i a n u ! 4 4 1 Agenda van filatelistische gebeurtenissen 435/436 

Filatelie van A tot Z 439/440 
Verzamelgebied Mederland 441/442/443 
Automaatstroken 444/445 
Vragenrubriek 446 
De eerste stap op de maan 447/443/449/450 
Luchtpostnieuws 451 
Nederlandse stempels 451 
Verschijningsvormen van postzegels en voordrukalbums ....452/453/454 
Het zonnestelsel in een woonkamer in Franeker 456/457/458/459 
Postzegelnieuws uit Essen 460/461 
Wij lazen voor u 462 
Dag van de Jeugdfilatelie in Soest 463 
Zeestraat 82 466 
Bondspagina's 468/469 
Nieuwe postzegelboekjes 470/471 
Arthur Meyer: 'Er verschijnen teveel Nederlandse zegels' 472/473 
Papierdikte bij de emissie-1864 474/475/476/477/478/479 
De koers van Coerts 481/482 
Verenigingsnieuws 483/484/485/486 
Rein van Willigen en zijn Disneyzegels 487/488 
Nieuwe uitgiften 490/491/492/493/494 
Thematisch panorama 496/497/498/499 

Hoe gaan de albumfabrikanten 
met samenhangende zegels om? 
Een bescheiden inventarisatie. 

Eisinga 456 
Een slinger in de bedstee? Nee, 
daar wilde mevrouw Eisinga niet 
aan. Gelukkig kwam het prachtige 
planetarium van Franeker er tóch. 



Uit de wereld van 
de filatelie 

'Textiel op postzegels' in het 
Nederlands Textielmuseum 

Verdienstelijke filatelisten verlenen 
elkaar Van-Lentetrofee 
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Van 12 mei tot en met 25 sep
tember is in het Nederlands Tex
tielmuseum, Goirkestraat 96 te 
Tilburg de tentoonstelling Textiel 
op postzegels \e zien. 
Op de entresol van het museum 
zijn de interessantste gedeelten 
te zien uit de collectie van de 
Werkgroep Textiel op Postze
gels. Het gaat om een unieke 
verzameling van zegels op het 
thema textielmotieven. De ge
noemde werkgroep werd ruim 
vijtentwintig jaar geleden in En
schede opgericht, als onderdeel 
van de Stichting Textielgeschie
denis. De werkgroep - textiel
deskundigen en filatelisten -
stelt zich niet uitsluitend tot doel 
een filatelistische verzameling op 
het gebied van de textiel bijeen 
te brengen. De postzegel vormt 
slechts het vertrekpunt voor een 
speurtocht naar de samenhang 
van de textiel met de natuur en 
onze samenleving. De presenta
ties van de werkgroep zijn daar
door vaak meer museaal dan fi-
latellstisch van aard. 
De zegels in het Nederlands Tex
tielmuseum laten een grote ver
scheidenheid aan thema's zien, 
van textielgrondstof tot eindpro-
dukt. Ook andere thema's komen 

Diefstal in Ruurio 
en Enkhuizen 
In de vroege uren van 15 april 
1994 is bij een filatelist te Ruurio 
een inbraak gepleegd. Daarbij 
werd onder meer het volgende 
ontvreemd: 
- twee insteekalbums (64 zwarte 
bladen) met een zwart omslag; 
in deze albums zaten postzegels 
en blokken van Nederland 
(NVPH-nummers 1-100 met 
plakker; 101-200 met plakker en 
postfris, 201-heden postfris), in
clusief luchtpostzegels, 
- twee insteekalbums (64 zwarte 
bladen) met rood/bruin omslag; 
in deze albums zaten postzegels 
van Indonesië (uitsluitend post
fris, 1949-1990), inclusief portze-
gels, RIAU, diensten Irian Barat. 
Als u meent over inlichtingen te 
beschikken die verband houden 
met deze diefstal of met de ont
vreemde collectie, neemt u dan 
contact op met brigadier A. Ool-

Textielontwerp van Paul Nash (Cherry Or
chard) op een zegel van 26 p van Groot-
Brittannie uit 1982 

aan bod, zoals de haute-couture, 
textiele kunstuitingen, de ge
schiedenis van de werktuigen en 
gereedschappen en de betekenis 
van de uitvinders en pioniers 
voor het textielvak. 
Het Nederlands Textielmuseum 
is van dinsdag tot en met vrijdag 
van 10 tot 17 uur geopend. Óp 
zaterdag, zondag en feestdagen 
is het museum van 12 tot 17 uur 
open. De toegang (volwassenen) 
bedraagt f 7.50. 

horst van de Regionale Politie 
Noord- en Oost-Nederland, tele
foon 05735-2211. 

Op zaterdag 30 april werd een 
verzamelaar te Enkhuizen van 
zijn verzameling op het thema 
'dieren' beroofd. De grotendeels 
postfrisse collectie was onderge
bracht in Leuchtturm- en Davo-
albums, waarvan de bladen zijn 
voorzien van klemstroken; er zijn 
gedeeltelijk omlijningen met 
zwarte inkt aangebracht. Onder 
meer complete vellen met die
renzegels, misdrukken van post
zegelboekjes en eerstedagenve-
loppen (opgeborgen in Lindner-
albums) werden ontvreemd. Ook 
zegels met als thema bloemen, 
sport, ruimtevaart, auto's, trei
nen en schepen werden door de 
inbrekers meegenomen. 
Als u inlichtingen meent te kunnen 
verstrekken die verband houden 
met deze inbraak, neem dan con
tact op met de gemeentepolitie te 
Enkhuizen, telefoon 02280-12555 
(vragen naar de heer Schot). 

Bert Buurman - nog steeds blij 
en dankbaar met de Wallerme-
daille die hij op 23 april kreeg -
was enorm verrast toen hij vrij
dag 29 april ook nog eens de 
Van Lentetrofee kreeg. Het was 
zijn collega-filatelist en -publicist 
D. de Vries die hem de onder
scheiding overhandigde waarna 
De Vries - op zijn beurt even
eens compleet verrast - van Bert 
Buurman dezelfde prijs kreeg! 
De Vries die - naast zijn enthou
siasme voor de filatelie in het al
gemeen - van zich laat spreken 
door zijn activiteiten in de stu-

Postzegelboekjes 
ontvreemd 
Op 12 mei jl. werd bijeen be
stuurslid van de Utrechtsche 
Philatelisten-Vereeniging inge
broken. Behalve zijn privéverza-
meling werd ook een groot aan
tal (deels nog niet gelopen) 
rondzendboekjes ontvreemd. De 
volledig gevulde boekjes zijn ge-

De gestolen boekjes tiebben op de kaft het 
beeldmerk van de gedupeerde vereniging, de 
UPhV 

diegroep Frankrijk, wist niet be 
ter dan dat alleen Bert Buurma 
deze avond met de Van Lente-
prijs werd onderscheiden. 
Op deze originele manier krege 
twee mensen die hun sporen ir 
de filatelie hebben verdiend, ee 
onderscheiding die - zoals de 
voorzitter van de Vereniging vc 
Postzegelverzamelaars Hollan-
dia, G.C. van Balen Blanken, hf 
nog eens verwoordde - 'wordt 
verleend aan personen die zich 
in de ruimste zin van het woon 
verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de Nederlandse filatelie'. 

nummerd van 4687 tot en me 
4890 en dragen - net als de ai 
dere boekjes - het vignet van 
U.Ph.V. De nummers op de 
boekjes die al in de rondzendi 
zijn geweest lopen van 36001 
en met 3800. De uitnamesten 
pels in deze boekjes lopen vai 
toten met31. 
Als u meent iets aangeboden 
krijgen dat van deze diefstal a 
komstig is, neem dan onmidd 
lijk contact op met de directei 
rondzendingen van de U.Ph.V 
(telefoon 030-310185) of met 
politie in Houten (03403-720( 

Twee voorbeelden van uitnamestempels, 
de boekjes die al in omloop zijn geweest' 
nen dergelijke stempels worden aangetro 

De heren D de Vries (links) en B Buurman (rechts) feliciteren elkaar met de zojuist door ï 
m ontvangst genomen Van-Lentetrofee (toto F 
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lederlands bekendste majoor opent 
oorjaarbeurs De Philatelist 

Vogelzegels van Suriname van 
opdrukken voonien 

p 19 maart jl. werd de voorjaars-
Dstzegelbeurs van de Amster-
jmse vereniging De Philatelist 
lopend. Dat gebeurde op bijzon-
:re wijze: Nederlands bekendste 
)gerdes Heils-majoor, mevrouw 
M. Bosshardt, nam de lion-
iurs waar. Haar aanwezigheid 
as heel toepasselijk, want De 
Matefef presenteerde op de he
uste avond een expositie onder 
titel Het Leger des Hells op 

jstzegels, verzorgd door de le-
jn mevrouw majoor T.J. Hartjes 

en de heer Bert Buurman, bijge
staan door kolonel Heindsdijk. 
Na de officiële opening bewoog 
de postzegelende majoor zich 
nog geruime tijd geanimeerd tus
sen de leden en standhouders. 
Voor september heeft De Philate-
//sf wederom een prominent Ne
derlander 'op het programma' 
staan: de bekende violist Theo 
Olof, die een (ongetwijfeld muzi
kaal getinte) tentoonstelling zal 
openen. 

i en jong geboeid door de filatelie rechts majoor Bosshardt, links een jeugdig lid van De 
'latelist (foto Paul Eysinga/'De Philatelist') 

rtikel schrijven? Denk vooral 
an de doelgroep! 
vierde Schrijfwedstrijd van 
Nederlandsche Vereeniging 
1 Postzegelverzamelaars 
MPV) heeft de jury aan het na-
iken gezet. Wat is het doel 
^ publikaties in verenigings
den? Wat beogen de schrij-
s? Een aantal inzendingen 
s van een hoog en tegelijker-
zó verschillend niveau dat 
voornaamste criterium werd: 

Ik artikel is het beste op de 
Igroep gericht? 

gene Wittenberg uit Hille-
Ti won met zijn artikel De 
lly van Monte Carlo de eer-
prijs (de zogenoemde 

VO-prijs) in de categorie 
t beste filatelistische artikel, 
;chreven door een lid van de 
PV'. Wittenberg kreeg zijn 
s voorde directe benade-
3 en de kunst om zijn eigen 
oei voor zijn hobby te ver
orden, zonder daarbij te ver
en in oubollige en overbodi-
mededelingen. De tweede 
s ging naar Henk Breimer 

uit Apeldoorn, die met zijn in
zending Marianne, symbool 
van Fran/fr/y/f journalistiek hoog 
scoorde maar de doelgroep 
minder aansprak dan Eugene 
Wittenberg. Een eervolle ver-

NEDERLANDSCHE 
VEREENIGING VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS 
1884-1994 

110 JAAR ACTEF 
De - inderdaad actieve - NVPV ziet haar ju
bileumjaar ook postaal omlijst dankzij dit 
machinestempel dat door PTT-Post werd in
gezet 

melding ging naar Folkert Brui
ning voor zijn artikelenreeks 
Een reis naar tiet Ottomaanse 
Rijk. 
Auke Visser uit Apeldoorn kreeg 
de prijs voor de meest werven
de publikaties, verzorgd door 
een lid van de NVPV en gepubli-

Naar pas onlangs bekend is ge
worden heeft de postadministra-
tie van Suriname de vogelzegel 
van f 15.- bedrukt met een nieu
we waarde van f 5.-. 
Verder heeft Suriname de ver
schijning aangekondigd van drie 
vogelzegels met doorbalkte 
waarde (45, 55 en 60 cent); deze 
zegels zijn bedoeld als zegels 
zonder waarde-aanduiding, gel
dig voor de frankering van stuk

ken die respectievelijk voor Ne
derland (45) en Suriname (55) 
bestemd zijn. De zegel met de 
doorbalkte waarde 60 cent dient 
als aanvullingswaarde voor de 
tweede gewichtstrap van een 
binnenlandse brief. 
Een en ander is meegedeeld 
door de agency van Suriname, 
International Postal Agencies 
op Guernsey (Groot-Brittannië). 

Mosaphil Maastricht: nationale 
tentoonstelling van 1995 
De nationale postzegeltentoon
stelling van 1995 wordt gehou
den in Maastricht. Dit filatelis-
tisch festijn wordt op 12,13 en 
14 mei in het MECC te Maas
tricht gehouden. Alle ingrediën
ten voor een geslaagde manifes
tatie zijn volgens de organisato
ren aanwezig. 
De 75-jarige postzegelvereniging 
'Zuid-Limburg' tekent voor de or
ganisatie van de tentoonstelling, 
die de naam Mosaphil Maastricht 
7595 meekreeg. De expositie 
wordt in samenwerking met de 
Nederlandse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen gehouden en 
zal maar liefst 1.250 tentoonstel-
lingskaders omvatten. Er wordt 
een groot aantal handelaren ver
wacht. Ook zullen verscheidene 
postadministraties acte de pre
sence geven. De expositie zal 
gratis toegankelijk zijn. 
De openingsmiddag - 1 2 mei 
1995 - zal in het teken staan van 
het jubileum van de organiseren
de vereniging; tijdens een recep
tie kan het bestuur met het 75-
jarig bestaan worden gefelici
teerd. Op zaterdag hebben niet 
alleen de gebruikelijke activitei-

MOSA 
Tiiir 

MAASTRICHT 

ten als jurering, palmares en be-
kertezingen plaats: ook typische 
Bondsactiviteiten als de Algeme
ne Vergadering en het Bondsdi
ner spelen zich die dag af. Op 
zondag 14 mei wordt een grote 
veiling gehouden. 
Verzamelaars die hun collectie 
op deze tentoonstelling in cate
gorie 1 willen tonen kunnen zich 
inschrijven. Als u uw naam en 
adres doorgeeft aan het secreta
riaat van Mosaphil Maastricht 
7995 krijgt u het eerste bulletin 
en een inschrijfformulier toege
zonden. Het adres van het secre
tariaat luidt: 'Mosaphil Maas
tricht 1995', p/a Postbus 26, 
6240 AA Bunde. Let u er wel op 
dat het voorlopig aanmeldings
formulier uitertijk op 14 oktober 
1994 op de bus moet. 

ceerd in de algemene media. Uit 
het juryrapport: 'Zijn persbe
richten lieten geen kans onbe
nut om aandacht te vestigen op 
de filatelie en haar vele moge
lijkheden. Hoewel het uitgangs
punt het vijfenzeventigjarig be
staan van de Philatelisten Ver
eeniging Apeldoorn was, is de 
publiciteit niet verzand in terug
blikken. Visser greep de kans 
aan om de vele deelgebieden uit 
de filatelie onder de aandacht te 
brengen.' 
In de derde categorie ('niet-leden 
van de NVPV') won A.P. de Goe
de uit Bathmen met zijn artikel 
Het weer en de post 
De prijzen werden 7 mei in 
Utrecht uitgereikt door Victor 
Hafkamp (hoofdredacteur Post

zegel Revue), die samen met 
Aad Knikman (hoofdredacteur 
maandblad Philatelie) en Aart 
van Soest (NVPV) de jury van 
de Schrijfwedstrijd vormde. 
De afdeling West-Friesland van 
de NVPV haalde in 1993 de 
meeste leden binnen en won 
daarmee de eerste prijs in de 
ledenwerfactie van de NVPV. 
Zaterdag 7 mei overhandigde 
drs. S.J.M. Kaarsemaker, di
recteur PTT Post-Filatelie deze 
afdeling een jaarcollectie bij
zondere Nederlandse postze
gels en een aantal andere ze
gels. Hoewel de NVPV nu ruim 
4.200 leden telt, is dit aantal 
niet genoeg om te spreken van 
'winst'; de teruggang bleef ech
ter beperkt. 
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'iRietclijk 
UW COLLECTIE (GEDEELTELIJK) VERKOPEN 
tijdens onze voorjaarsjubileumveiling in april zijn alle 
records 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. 

Bel voor het maken van een afspraak 
of meer informatie 070-3647957 

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

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

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

7 5 JAAR IN D I E N S T DER PHILATELI 
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igenda van f ilatelistische 
ebeurtenissen 

pgaven voor deze rubriek in het 
ili/augustusnummer 1994 moeten 
iterlijk op 1 juli aanstaande in het 
ezit zijn van de redactie van 'Phila
ilie', Lis 20,1273 CD Huizen, 
oewel deze agenda met veel zorg 
ordt samengesteld, kan de redactie 
iet garanderen dat de genoemde 
venementen ook op de aan haar op
egeven data en tijdstippen doorgang 
nden. 

'ilatelistische 
entoonstellingen 
Nog tot en met 19 juni: 
ir Aar. Historisch hang en sluitwerk, 
;positie van oud hang en sluitwerk 
I postzegels op dit thema, verzameld 
)or Gerard van Winden (zie 'Philate
' van december 1993) Historisch 
useum, Westkanaalweg118 Ope
ngsti|den woensdag, zaterdag en 
ndagmiddag van 14 tot 16 uur, toe
. n g f 2 

Nog tot en met 30 augustus: 
nsterdam. Een reis door Israel, ex
isitie van To Radstaat in het postze
Ikabmet van het Bijbels Museum, 
irengracht 366 (bij het Spui) Ope
igstijden van dinsdag tot en met za
"dag van 10 tot 17 uur en op zon en 
istdagenvan 13 tot 17 uur 
Nog tot en met 25 september: 
burg. Textiel op postzegels, wisselex
sitie van de Werkgroep Textiel en 
stzegels Nederlands Textielmuseum, 
'irkestraat 96 Openingstijden van 
isdag tot en met vrijdag van 10 tot 17 
r en op zaterdag zondag en feestda
1 van 12 tot 17 uur Toegang f 7 50 
IJog tot en met 26 november: 
ede De wereld in postzegels, ten
instelling van miniaturen (Cinderel
5) m gemengde technieken, vervaar
d door Wim Haenen Expositieruim
/an de Openbare Bibliotheek, Hes
iweg2 Openingstijden op dinsdag 
vrijdagvan 14 tot 20 uur, op 
ensdag van 14tot 17 30 uuren op 
iderdagvan 10 tot 12 en van 14 tot 
30 uur Zie ook 'Philatelie' van okto
■ Il, pagina 605 
:5 en 26 juni: 
aselk (België). Mosafila en Juweel 
Filatelie Limburg, tentoonstelling 

irganiseerd door de Maaseiker 
;tzegelvereniging De Malpos C C 
iterolmen, 10tot17 uur Inlichtin

P Creten, P P Rubenslaan 7, Bus 
i3680 Maaseik (België), telefoon 
3289563138 
6 tot en met 25 augustus: 
ml (KoreaZuid). Philakorea 94, m
lationale tentoonstelling georgani
rd door de Philatelic Federation of 
ea Korea Exhibition Center (Pacific 
) Informatie Philakorea 94,100 
)ngno, Chongnogu, Seoul 110

Korea 
Den 11 september: 
hl (Duitsland). Wiehiposta 94, ten
istelling (Rang 3) in de aula van 
Sc/?u/ze/7?/'umWiehlBielstein In
:ingen Ulrich Jobsky Hohenweg 
D51674Wiehl 
3,17 en 18 september: 
abrück (Duitsland). Bahnphilex 94, 
natische tentoonstelling (Rang 2) 

met internationale deelneming, georga
niseerd door BriefmarkenSammler
Verein 'Niedersachsen' Stadthalle Os
nabrück, Schlosswall 19 Openingstij
den op 16/9 en 17/9 van 10 tot 18 uur 
enop18/9van10tot17uur Inlichtin
gen KarlHeinz Riedger, Erlenweg 29A, 
D49214 Bad Rothenfelde, Duitsland 
• 17 tot en met 23 oktober: 
'sGravenhage. Fepapost 94, interna
tionale tentoonstelling (FEPAlanden) 
onder patronaat van de Federation of 
European Philatelic Associations 
(REPA), georganiseerd door de Stich
ting Filatelie Handelarenstands en 
postadmmistraties Thema's Moderne 
filatelie. Vrouw en filatelie. Jeugd en f i
latelie Informatie Prins Hendriklaan 
101,3583 EJ Utrecht, telefoon 030
510263, fax 030544483 
• 20, 21 en 22 oktober: 
Benoryn (ZuidAfrika). Benoni 94, na
tionale postzegeltentoonstelling, geor
ganiseerd door de East Rand Philatelic 
Society Lokatie nog onbekend Inlich
tingen Organiserend Comité Benoni 
94, Postbus 12282,1504 Benoryn 
(ZuidAfrika) 
• 28, 29 en 30 oktober: 
Bremerhaven (Duitsland). Brejubria 8, 
bilaterale jeugdtentoonstellmg (Duits
land/Nederland), georganiseerd door 
de Jungphilatelisten des Verein der 
Briefmarkensammler Bremerhaven 
e V Scholencentrum 'Carl von Os
sietzky', GeorgBuchnerStrasse Ope
ningstijden op 28 en 29/10 van 10 tot 
18 uur en op 30/10 van 9 tot 16 uur 
Inlichtingen Horst W Jeske, An der 
Muhie 85, ü27570 Bremerhaven 
(Duitsland) 
• 29 en 30 oktober: 
Bocholt (Duitsland). Schutzenhaus 
Stadt Bocholt, KaïserWilhelmstrasse 
25 Openingstijden op 29/10 van 11 
tot 18 uur en op 30/10 van 10 tot 17 
uur Informatie Wolfgang Cremer, 
Serturnerstrasse 58, D4290 Bocholt 
(Duitsland) 

1995 

• 10,11 en 12 maart: 
IJmuiden. Noordzeepost 95, tentoon
stelling (categorie 3) ter gelegenheid 
van het 60jarig bestaan van de Post
zegelvereniging 'IJmuiden' en het 25
jarig bestaan van de jeugdafdeling 
Sporthal IJmuidenOost, Tiberiusplein 
6 Ca 300 kaders Openingstijden op 
10/3 van 20 30 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 
Inlichtingen G Swets, Koningin Em
mastraat 1,1975 BL IJmuiden, tele
foon 0255016574 
• 18 en 19 maart: 
Borne. Philatwente 95, propagandaten
toonstellmg in Cultureel Centrum De 
Bijenkorf, Marktstraat 23, 7622 CP 
Borne Openingstijden op beide dagen 
van 10 tot 17 uur Inlichtingen mevr 
M G G Pragt, StroomEschlaan 79, 
7623 CW Borne, telefoon 074663725 
• 22 en 23 april: 
Weert. Postzegeltentoonstelling (cate
gorie 3), georganiseerd door de afde
ling Weert van Philatelica Bisschoppe
lijk College Inlichtingen JC Willems, 
Irenelaan29 6006 HB Weert, telefoon 
0495034357 
• 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 Porfostem
pel Bondscommissaris L M A Cran
del, Semestraat 18,1966 VG Heems
kerk, telefoon 0251034676 
• 12,13 en 14 mei: 
Maastricht. Mosa Phil 95, nationale 
postzegeltentoonstelling georgani
seerd door de Philatelistenvereniging 
ZuidLimburg ter gelegenheid van haar 
75jarig bestaan Mecc Maastricht Ca 
1 250 kaders, handelaren, postadmi
nistraties Algemene Vergadering van 
de Nederlandse Bond van Filatelisten
Verenigingen en Bondsdiner op zater
dag 13 mei Veiling op zondag 14 mei 
Inlichtingen Secretariaat Mosaphil 95, 
p/a Postbus 26, 6240 AA Bunde Aan
melding sluit op 15 oktober 1994 
• 14 tot en met 17 september: 
Osnabrück (Duitsland). 0snapost95, 
tentoonstelling (Rang 1) georganiseerd 
door BnefmarkenSammlerVerein 
'Niedersachsen' Inlichtingen Udo 
Grosse Kracht, Gesmolder Strasse 44, 
D49084 Osnabrück (Duitsland) 

Attentie! 
Meldingen voor deze rubriek kun
nen uitsluitend schrifteli/k worden 
doorgeven aan de redactie van 'Phi
latelie', Lis 20,1273 CD Huizen Al
leen evenementen met een (in 
hoofdzaak) filatelistisch karakter 
worden opgenomen Denkt u er aan 
dat uw melding minimaal zes we
ken vóór de verschijningsdatum 
van het gewenste nummer bij ons 
binnen moet zijn' 

Redactie 'Philatelie' 

Filatelistische 
ruildagen 
• 16 juni: 
Nunspeet. Molijn de Groot, 1922 Te
lefoon 0341252990 
• 18 juni: 
Waddinxveen. Ontmoetingskerk, 
Groensvoorde 3,13 3017 Telefoon 
018296440 
Zutphen. CJV, Paardewal 35,13
15 45 Telefoon 0575015579 
• 19 juni: 
BerkelEnschot. De Druiventros, Bos
schewegll 1013 Telefoon 04242
84259 
Essen (Duitsland). Grote zaal, Saalbau 
Essen, 1017 Inlichtingen Rolf 
Schneider, Huttropstrasse 54, D
45138 Essen (Duitsland) 
• 25 juni: 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 5355, 

1317 Telefoon 085456195 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honigstraat 3, 
10 3015 30 Telefoon 0836029241 
• 26 juni: 
KaalheideKerkrade. De Jreets, Kaal
heidersteenweg 105,1417 Telefoon 
045415088 
• 2 juli: 
Gouda. De Regenboog, Scholenpad, 
1416 30 Telefoon 018296440 
Putten (GId). 't Voorhuis, Voorthuizer
straat 14,1017 Telefoon 03494
52484 
• 16 juli: 
Katwijk. Zwanenburg, Zwanenburg
straat 2,1016 Telefoon 01718
24717 
Zutphen. CJV, Paardewal 35,13
15 45 Telefoon 0575015579 
• 23 juli: 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 5355, 
1317 Telefoon 085456195 
• 24 juli: 
KaalheideKerkrade. De Jreets, Kaal
heidersteenweg 105,1417 Telefoon 
045415088 
• 20 augustus: 
Zutphen. CJV, Paardewal 35,13
15 45 Telefoon 0575015579 
• 27 augustus: 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 5355, 
1317 Telefoon 085456195 
üldenzaal. De Zon, Bentheimerstraat 
1,1017 Telefoon 0541013640 
• 28 augustus: 
KaalheideKerkrade. De Jreets, Kaal
heidersteenweg 105,1417 Telefoon 
045415088 

Postzegel
veilingen 
• 15 en 16 juni: 
Zürich (Zwitserland): Hongari/e, Euro
pa, Verre Oosten Christie's, 502 Park 
Avenue, New York, NY10022 
• 15 en 16 juni: 
Londen (GrootBrittannië): Wereldcol
lecties Christie's, 502 Park Avenue, 
New York, NY 10022 
• 18 juni: 
Gouda. Collectie Voerman Boeken
land. Postbus 337, 2800 AH Gouda, te
lefoon 0182072030, fax 01820
72070 
Gouda. Poststukken Boekenland, 
Postbus 337,2800 AH Gouda, telefoon 
0182072030, fax 0182072070 
• 22 en 23 juni: 
New York (Verenigde Staten): Vere
nigde Staten Christie's, 502 Park Ave
nue, New York, NY 10022 
• 2 juli: 
Alkmaar. Hollandse Postzegel & Mun
tenveiling, Herculesstraat 29,1076 RZ 
Amsterdam, telefoon 0206712914 
• 13 juli: 
Londen (GrootBrittannië): Gemene
best Chnstie's 502 Park Avenue, New 
York, NY 10022 
• September: 
Zoetermeer. Japanse bezetting Neder
landslndie en ZO Azie etc Tempo 
Doeloe, Postbus 454, 2700 AL Zoeter
meer, telefoon 079512444, fax 079
512123 
• 13 en 14 september: 
Londen (GrootBrittannië): GrootBrit
tannie/Gemenebest Christie's, 502 
Park Avenue, New York, NY 10022 
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• 21 september: 
New York (Verenigde Staten): Vere
nigde Staten. Christie's, 502 Park Ave
nue, New York, NY10022. 

Nieuwe emissies 
Nederland 
• 1 juni: 
Wereldkampioenschappen voetbal 
1994; zegel (met tab) van 80 cent. 
• 13 juni: 
Beursgang KPN; een zegel van 80 cent. 
• 14 juni: 
ANWB/Wereldruiterspelen; twee postze
gels in gecombineerde uitgifte; waarden 
70 en 80 cent (prijs van de sene: f 1.50). 
• 15 augustus: 
Tweede Wereldoorlog; waarden 
70 cent ('Nederlands-lndië') en 90 cent 
(Operatie IVIarket Garden, 1944). 
• 13 september: 
Vuurtorens waarden 70, 80 en 90 cent 
• 17 okiober: 
Fepapost94 (blokje); velletje met drie 
waarden van de emissie die van 22 fe
bruari 1994: 70+60,80+70 en 
90+80 cent (pri|s van het blokje: f 4.50). 
• 9 november: 
Kinderpostzegels; waarden 70+35, 
80+40 en 90+35 cent (prijs van de se
ne: 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 twintigmaal 
55 cent (prijs van het velletje: f 11.-). 

Nederlandse Antillen 

• 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* 

• 15 juni: 
100 jaar Olympische Spelen en We
reldkampioenschappen voetbal; emis
sie plus souvenirvelletie (twee waar
den). 
• 7 september: 
Vlinders. 
• 1 oktober: 
Fepapost 94; emissie plus souvenirvel-
letje. 
• 12 oktober: 
UPAEP. 
• 10 november: 
Jeugdzorg, (onder voorbehoud) 

*; geen opgave zegelwaarden verstrekt 

Voorzitter Britannia geëerd 
met gouden Bondsspeld 

De heer Van Teijlingen (links) ontvangt de gouden Bondsspeld uit handen van 
Bondsvoorzitter P.F.A. van de Loo (foto: G.C. van Balen Blanken, Bussum 

Op vrijdagavond 27 mei jl. 
werd in De Bilt de gecombi
neerde tentoonstelling van de 
Studiegroep Britannia en de 
Nederlandsche Vereeniging 
van Aero-Philatelisten 'De 
Vliegende Hollander' 
geopend. Die gelegenheid 
werd aangegrepen om de 
voorzitter van Britannia, de 
heer G.C. van Teijlingen, de 
gouden Bondsspeld uit te 
reiken. De honneurs werden 

IJ 

waargenomen door 
Bondsvoorzitter P.F.A. van 
de Loo, die de vele filatelisti 
che activiteiten van de lau 
reaat opsomde. Tot de verdi 
ensten van de heer Van Tei 
jlingen behoort onder meer 
een 25-jarig bestuurslids 
maatschap van de 
Studiegroep Britannia, terwij 
hij ook al vele jaren voorzitte 
is van de afdeling Boskoop 
van de NVPV. 

mmm 

( f MT ' 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENLAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 05486-55855 
FAX nr. 05486-55088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 72 
Zaterdag 2 juli 1994. 
aanvang 12.00 uur, in „Ons Gebouw" Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 1 juli van 14.00 - 22.00 uur en op de veilingdag van 
8.30 uur-11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 

In deze veiling veel uniek materiaal. 

Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 

INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 73, te houden op 24 september 1994. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over 
opbrengst van uw kollektie. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 
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WERELD-
KAPIOENSCHAP 

VOETBAL 
Met de aankoop van dit schitterende setje, 
serie en blok scoort u altijd. 

UNITED STATES 
POSTAL SERVICE 

VRAAG ER NAAR BIJ UW HANDELAAR 
of schrijf naar: PO. BOX 184, NL-3300 AD DORDRECHT 

Jersey Sports er zijn 
vele 

sporten ^ 

postzegels 
verza
melen 
is er 
een 
van 

Voor meer 
informatie 

ga naar 
uw 

handelaar 

S^ 
w^mmmum 

OQp: 

bMVlJA 5': iLAWlJA 10 

LATVDA 200 

Semaj» Olimpiskas spek-*» 
Lillehamnierc 94 
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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 Bel 02290-47953 
onze fax 02290-47953 
gratis I Winkel/kantoor adres: 
prijslijsten. I Breed 29B/29R, 1621 KA Hoorn. 

JA! 
JA! 
JA! 

JA! 
JA! 
JA! 
JA! 

JA! 

MICHEL DUITSLAND 1994/95 
Michel cat Duitsland 1994/95 kleur 740 biz (8 |uli) 

cat Oost-Europa 1994/95 (8 lull) 
spec cat Oostenrijk 1994 met brieven 
spec cat Zwitserland 1994 met brieven 
spec cal Duitsland 19941550 biz 
cat Azie 1994 2 delen 2200 biz 

Hermes (eng) spec cat Griekenland/Cyprus 1994 kleur 486 biz 
Scott cat USA/Brit Commonweallti 1994 
Yang (eng) spec cat VR Cliina 1994 kleur 153 biz 
Whyte (eng) catalogus Ierland 1994 kleur 77 biz 
Gibbons spec cat Groot Brittannie 1994 (Concise) 250 biz 
Bale (eng) spec cat Israel 1994 330 biz 
Carmel (eng) cat Israel 1993/94 kleur 124 biz priizen in $ 
Seven Seas (eng) spec cat Australie/Christmas/Norfolk/Oocos/Papua Nieuw Guinea 

1994 200 biz (met FDC en postwaardestukken) 

AANBIEDINGEN 
Seven Seas spec cat Australie/Geb 1992 180 biz 
Jugomarka spec cat Joegoslavie/Geb 1992/93 kleur 364 biz 
Unificato (Ital) spec cat Italie/Geb 1993 kleur 530 biz 

vd Heuvel spec trandboek emissie Juliana Regina 1969-1986115 biz 
Weeber/v d Brink trandboek emissie Beatrix kleur 24 biz 
Facit (eng) stempel en brievencat Zweden 1600 1992 379 biz 
Puiko (turks) catalogus Turkije 1994 kleur 344 biz 
Unitrade (eng) spec cat Carrada-1994 447blz 
ACS (eng) catalogus Nieuw Zeeland 1995 kleur 55 bIz 
Spineanu(roem)spec cat Roemenie2delen(1984 + suppt 1991)550bIz 

3400 
64 00 
39 00 
4150 
76 00 

120 00 
74 00 

125 00 
32 50 
25 00 
39 80 
82 50 
3150 

42 50 

2950 
37 50 
40 00 

57 50 
15 00 
92 50 
4500 
32 50 
1850 
6000 

HOEKSTROKEN 
(voorheen Veha)-doorzichtig en zeltklevend voor tiet vastzetten van blok
ken kaarten brieven boekjes toto s etc op albumbladen Monster gratis 
100 sluks/ 7 — 
1000 sluks ƒ63 — 

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/60 mm per 100 6 50 per 1000 49 50 115/160 mm 
62/62 mmperlOO 6 — perlOOO 5 6 — 130/200mm 
65/102 mmperlOO 6 — per 1000 5 5 — 165/215mm 
85/117 mmperlOO 7 — perlOOO 63 — 
Glastieldere Hoezen voor bnetkaarten 107/150 mm 

voor Nederlandse FDC s 190/100 mm 

per 100 l o 
per 100 14 — 
per 100 l e 
per 100 22 — 
per 100 9 — 

perlOOO 9 0 -
perlOOO 126-
perlOOO 144-

perlOOO 198-
perlOOO 8 0 -

Prijswijzigingen voorbel iouden Prijslijsten grat is Orders tot ƒ 150 - plus ƒ 5 - verzend
kosten Orders tot ƒ 35,-, alsmede levering aan nieuwe klanten uitsluitend tegen 
vooruitbetaling Giro 1253414 - ABN/AMRO 47 36 54 717 

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

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

VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling Groot of klein, 
het maakt niets uit 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos 

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel 03465-6 35 75 - Straatweg 1 22, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 



ZlP-Zwe 

Samenstelling: 
Mr. A. van der Flier 

fiMtelie7 
van> i to t^ 

Amerikaanse postzegel met op de velrand propaganda voor de ZlP-code 

ZlP-code. De Amerikaanse 
tegenhanger van onze postco
de is de ZIP Code; ZIP staat 
daarbij voor Zoning Improve
ment Plan. Van januan 1964 
af - beginnend met Yvert-
nummer 757 - hebben de 
meeste in de Verenigde Staten 
in vellen uitgegeven zegels op 
de rand een reclameveldje 
waarop Mr. Zip, de mascotte 
van dit plan, staat en de aan
wijzing Use ZIP Code. In de 
Verenigde Staten worden deze 
veldjes meestal verzameld 
met een aanhangend blok van 
vier zegels. 

Gelegenheidsstempel 1983: 30 jaar 
Comité Zomerpostzegels 

Zomerpostzegels. Sinds 1935 
geeft de Nederlandse PTT ze
gels uit met een toeslag voor 
'sociale en culturele zorg': in 
de wandeling Zomerzegels. In 
1940 werd de serie extra lang: 
omdat binnen de looptijd van 
de reeks het briefport van 5 
naar l'h cent ging werd een 
extra waarde toegevoegd. 
Tussen 1941 en 1947 verhin
derden de oorlogsomstandig
heden de uitgifte van de Zo
merpostzegels, maar sindsdien 
vormen ze een vast punt op de 
jaarlijkse emissieprogram
ma's. Sinds 1953 bestaat een 
speciaal 'Comité Zomer
postzegels'. Bij de presentatie 
van de Zomerzegels van 1983 
werd het dertigjarig bestaan 
van dit comité gevierd en ook 
met een bijzonder stempel 

herdacht. De serie van 1964 
werd ook als 'maximumkaart' 
- zie aldaar - uitgegeven met 
het toepasselijke stempel 
'Dieren' (zie Clichévernieti-
ging). Ook verder is nog wel 
wat niet-filatelistische franje 
om de Zomerzegels versche
nen. 
Zondagspost. Heel lang vond 
men het normaal dat post ook 
op zondag besteld werd. Het 
eerste filatelistische geregi
streerde verzet daartegen vin
den we in België, waar vanaf 
1893 de zegels werden voor
zien van een aanhangsel (zie 
Aanhangsels) waarmee de af
zender kon verzoeken de brief 
niet op zondag te bestellen. 
Ook in Nederland ontstond 
verzet tegen de toen nog ge
bruikelijke zondagsdienst; in 
1912 werden door PTT de eer
ste etiketten uitgegeven met 
de tekst Niet bestellen op zon
dag. Tot 1916 was de prijs 1 
cent per velletje van 50, daar
na werden ze gratis verstrekt. 
In 1919 werd de zaak omge
draaid, wilde men gewone 
brieven of briefkaarten toch 
nog op zondag besteld zien, 
dan moest men een etiket 
plakken met de tekst Bestellen 
op zondag. Die etiketten wa
ren duurder: tien voor één 
cent. Er bleven dus nog wel 
zondagsbestellingen, en dat 
zou zelfs duren tot april 1940, 
zij het wel in afnemende mate. 
In 1926 kwam er weer een eti
ket, ditmaal met een wat uit
gebreidere tekst: Bestellen op 
zondag, als ter plaatse een be
stelling is. In kleinere plaatsen 

was het dan vaak mogelijk om 
's zondags tussen 8 en 9 uur 
de zaterdags aangekomen post 
- toen kwamen ook veel dag
bladen nog per post - af te ha
len op het postkantoor. In 
1934 werd het laatste etiket 
uitgegeven, waarvan de tekst 
vermeldde in welke plaatsen 
nog zondagsbestellingen mo
gelijk waren. Voor andere be
stemmingen had het plakken 
daarvan dus geen zin. De prijs 
bleef tot het einde van het ge
bruik gelijk: tien voor één 
cent. De zondagsdienst van de 
VYT en de desbetreffende eti
ketten zijn summier behan
deld in 'Philatelie' van 1978 
(pagina 658) en heel uitvoerig 
in Filatelie Informatief (4050-
1/77). 
Zone-wisseling. Het verslagen 
Duitsland werd in 1945 door 
de geallieerden verdeeld in 
'zones' (zie ook Bizone). In 
Mecklenburg-Vorpommern 
(postdirectie Schwerin) werd 
een deel van de Engelse zone 
alsnog aan de Russen toegewe
zen. Hiervan bestaan merk
waardigerwijze filatelistische 
bewijsstukken: briefkaarten 
met Engelse tekst, overdrukt 
met teksten in het Russisch. 
Dit is des te merkwaardiger 
omdat in de Russische zone 
zelf geen Russisch op zegels of 
kaarten gebruikt mocht wor
den. De Potschta-zegel van 
Dresden werd immers meteen 
door de Russen verboden. 
Zuivering. Zie Ontsmetting. 
Zwartdrukken. Zwartdruk-
ken zijn vooral bekend van 
Oostenrijk, waar de postadmi-
nistratie ze aan de pers ver
strekt, geplakt op speciale bla
den met gegevens over de 
nieuwe emissies. Het gaat om 

ongetande, in zwart gedrukte 
exemplaren vervaardigd van 
de originele drukplaat. Mi
chels Spezial-Katalog van 
Oostenrijk geeft er noteringen 
van. 
Ook van andere landen zien 
we wel eens in zwart afge
drukte zegelbeelden. Alleen 
wanneer deze van de originele 
drukplaat afkomstig zijn heb
ben ze - althans voor gespeci
aliseerde verzamelaars - fila-
telistisch belang. Foto's van 
nieuwe emissies zoals ze door 
vele postadministraties aan 
persorganen worden verstrekt 
zijn géén 'zwartdrukken'. 

USE MEFTNER 1B78 19G8 

REPUBLIK ÜSTERREICH 

Hierboven een z^artdruk van een 
Oostenrijkse zegel, aflcomstig van 
een aan de pers verstrekt infor
matiebulletin 

Zwarte lijst. Veel postadmi
nistraties geven meer zegels 
uit dan voor het postverkeer 
nodig is; dit in de hoop dat de 
verzamelaars ze zullen kopen. 
Soms worden er dan ook nog 
speciale voorwaarden aan ver
bonden, bijvoorbeeld uitslui
tend één blok bij tien series of 
iets dergelijks. 
De georganiseerde filatelie is 

De meeste voorkomende door de 
post verkochte zegeltjes met de tekst 
'bestellen op zondag' 

5SS'?'-°™™B'!T"f Postcard 
ADDRESS ' » " ' ^ ' 
{Empfänger] 

Briefkaart uit Mecklenburg, oorspronkelijk met Engelse tekst, maar in het Cyril
lisch overgedrukt toen Mecklenburg bij de Russische zone werd gevoegd 
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Zwartdruk van Franse postzegels; ook deze zwartdruk werd - net ah het 
voorbeeld op de vorige pagina - aan de pers verstrekt, maar toch vond (in 
tegenstelling tot de Oostenrijkse zwartdrukken) geen catalogisering plaats 

tegen deze praktijken fel ge
kant, maar verzamelaars zijn 
vaak geneigd die spullen toch 
te kopen, in de hoop dat het 
'wat wordt'. En degenen die 
in 1935 de toen fel bekritiseer
de 'intellectuelenserie' van 
Luxemburg (Yvert-nummers 
259-273) kochten hebben daar 
inderdaad geen slechte koop 
mee gedaan. Althans financi
eel, want filatelistisch gezien 
is dit beslist geen interessante 
serie. 
In het kader van de strijd te
gen dergelijke 'schadelijke 
uitgaven' heeft de Federation 
Internationale de Philatelie 
(FIP) besloten een zwarte lijst 
aan te leggen. De daarop voor
komende zegels mogen niet 
worden tentoongesteld op ten
toonstellingen die onder aus
piciën van de FIP worden ge
organiseerd. Sommige catalo
gusuitgevers hielpen mee door 
in de catalogus de 'verboden' 
uitgaven met een 'wybertje' te 
merken. Zulke 'wybertjes' 
waren bijvoorbeeld een tijd
lang te vinden in de Michel-
catalogus, die ze bij alle 
Sperrwerte van de DDR 
(Sperrwerte: zegels die in be
perkte oplage werden uitgege
ven en die door 'in
geschreven' verzamelaars in 
het binnenland 'op de bon' ge
kocht mochten worden). Het 
systeem werkte in de praktijk 
echter niet en de 'wybertjes' 
verdwenen weer. Deel 7 van 
de Yvert-catalogus van 1993 
voorziet bijvoorbeeld een 

groot aantal series van Para
guay van een dikke stip en 
beeldt de zegels niet af omdat 
het om emissions abusives 
(schadelijke uitgiften) gaat. 
Michel noteert diezelfde se
ries echter zonder enig be
zwaar. Omdat het hier eigen
lijk alleen maar om 'moderne 
plaatjesseries' gaat is de kans 
dat ze in een tentoonstellings
collectie belanden niet zo 
groot. Hoogstens bij themati
sche collecties bestaat daar 
nog een beetje gevaar voor. 
De door de FIP verstrekte 
'Richtlijnen' wijzen er duide
lijk op dat bij voorkeur 'echte' 
zegels en stempels getoond 
moeten worden. Het is voor de 
verzamelaars in feite een 
kwestie van gezond verstand 
geworden: hoe minder maak
werk en hoe minder 'twij
felachtige' uitgiften hoe beter. 
Want wie bijvoorbeeld de 
Leaders of the world van Tu
valu (Yvert-nummers 223-30) 
in een verzameling 'spoorwe
gen' zou willen tentoonstellen 
moet rekening houden met 

aanmerkingen van de jury. 
Ook al staat bij die zegels in 
dezelfde editie van Yvert géén 
dikke stip. Leest u hierover 
ook eens wat de heer Van den 
Bold schrijft in zijn Handboek 
voor de thematische filatelie. 
Zweefvliegpost. De zweef-
vliegsport is bij onze ooster
buren steeds heel populair ge
weest. Het was wel een dure 
sport en om anderen daarin te 
laten meebetalen bedacht men 
dat bij zweefvluchten ook post 
tegen betaling kon worden 
meegenomen. Dit leidde tot 
een hele serie 'zweefvlieg-
postzegels' die in de jaren 
1923 tot 1930 het licht zagen. 
Vaak waren het overdrukken 
op luchtpostzegels uit de in
flatietijd, die ongestempeld 
nog in grote voorraden aanwe
zig waren. In de gespeciali
seerde Michel-Duitslandcata-
logus worden ze vermeld, 
maar in feite zijn ze alleen van 
belang voor gespecialiseerde 
luchtpostverzamelaars. 
Zwendeluitgiften. Net als 
vervalsingen zijn zwendeluit
giften een oud en weinig ver
heffend onderdeel van de fila
telie. Soms zijn het pure fanta
siezegels (zie aldaar). Maar la
ter zijn ook postzegels uitge
geven voor bepaalde onbe
woonde eilanden of werden 
bestaande zegels voorzien van 
opdrukken - maar ook dan niet 
door de posterijen. 
Voor een onervaren verzame
laar is het soms moeilijk het 
kaf van het koren te scheiden, 
daar de verkopers natuurlijk 
nooit zullen toegeven dat ze 
rommel verkopen. Men ziet 
soms zelfs kans de zegels 'op 
brief' ergens de poststroom 

binnen te sluizen, zodat ze 
netjes via de brievenbus bij de 
geadresseerde aankomen. Zo 
kreeg 'Philatelie' ooit, netjes 
via de Nederlandse PPT die ze 
op de normale wijze uit het 
buitenland had ontvangen, ze
gels van Redonda. Dat land -
een onbewoonde rots ergens 
in het Caribisch gebied, zult u 
in geen postzegelcatalogus 
vinden en de zegels zijn ook 
niet in onze nieuwtjesrubriek 
opgenomen. Maar het zag er 
op die manier wel vertrou
wenwekkend uit. Ik herinner 
me dat vele jaren geleden in 
een filatelistische televisie
uitzending als 'nieuwtjes' 
werden gemeld: 'Europa-ze
gels van de Griekse eilanden'. 
Ook dat bleek later pure 
zwendel te zijn. 
Dat we er zelfs in Nederland 
mee te maken hebben gehad 
moge blijken uit de afgebeel
de Uitgave ten bate van het 
Nederlandse Reddingsfonds 
uit 1943. Aan wie we deze 
zwendel te danken hebben 
weten we helaas niet. Een op
roep in de vragenrubriek in 
'Philatelie' leverde niets op en 
van de poststukkenveiling 
waar een dergelijk stuk werd 
aangeboden kreeg ik nooit 
antwoord op de vraag waar 
het vandaan kwam. 

Dit is de laatste aflevering van 
Filatelie van A tot Z. Het ligt 
in de bedoeling de afleverin
gen van deze rubriek te bun
delen in een boek dat 
waarschijnlijk dit najaar zal 
verschijnen. We houden u 
hierover via de kolommen 
van 'Philatelie' op de hoogte. 

Redactie 

UITGAVE TEN BATE VAN HET 

Nederlandsch Reddingsfonds 
Eerstedagaistempeling 21 November 1943. 

CARITAS BENEFICIUM HOMINI EST! 
INSCHRIJVINGSPRIJS ( 1 0 -

Zegel van Redonda, op een gewone 
brief via de PTT aangekomen, maar 
toch duidelijk een zwendeluitgifte 

Nederlandse zwendeluitgifte: Nederlandsch Reddingsfonds uit 1943. Wie de 
bedenker was van dit fraais is nooit opgehelderd 
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^eizamelgebied 
lederland 

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

)ranjenaarde 
vereldkampioenschappen 
foetbal1994 
joms, als bepaalde gebeurtenissen 
laartoe aanleiding geven, kan PTT Post 
ifwijken van het vastgestelde emissie-
irogramma en overgaan tot uitgifte van 
sen extra postzegel. Het feit dat Neder-
jnd deelneemt aan de wereldkampioen-
chappen voetbal in de Verenigde Sta-
3n vindt PTT Post nu - geheel in de 
)lympische traditie - belangrijker dan 
vinnen. De speciale, onvoorziene voet-
alzegel die vier jaar geleden werd ge
rukt (maar nooit uitgegeven) lag im-
lers klaar voor het geval de Nederland-
e ploeg kampioen zou worden. Helaas 
ing het feest niet door en moesten de al 
eproduceerde zegels op één enkel vel 
a worden vernietigd. 

ilgemene gegevens 
litmaal behoefden we niet op winst van 
)ranje te wachten en werden we op 
juni getracteerd op een grootformaat 
egel van 80 cent, ontworpen door Ri-
hard Sluijs uit Den Haag. De zegel sluit 
auw aan bij het ontwerp van de specia-
i telefoonkaart ter gelegenheid van de 
ereldkampioenschappen voetbal. Niet 
D bijzonder, want ook de telefoonkaart 
door Sluijs ontworpen. 

m ruimte te vinden voor wat concrete 
formatie - lees: de data waarop de 
edstrijden in de voorronde gespeeld 
orden - is gekozen voor een tab (aan-
angsel) links van de eigenlijke postze-
3l. Op die tóö vinden we het programma 
ït Oranje in Orlando moet afwerken: 
ederland-Saoedi Arabië 20.6. -
4/01.30u, België-Nederland 25.6. -
4/18.30u en Marokko-Nederland 29.6. -
i/18.30u. Het oorspronkelijke idee om 
3 zegels in vellen van vijftig te drukken 
)n door de toevoeging van de tab niet 
orden ven/vezenlijkt; het zijn nu loketvel-
n van dertig (3 bij 10 zegels) geworden, 
pmerkelijk is dat er vier nog levende 
ederlanders op de zegel zijn afgebeeld, 
vee van de vier Oranjeklanten zijn her-
nbaar: Barcelona-speler Ronald Koe-
an en (van achteren gezien, met rug
immer 7) Ajaxied Mare Overmars. 

'uktechnische bijzonderheden 
3 zegels zijn gedrukt in vijfkleuren ras-
rdiepdruk op de Goebel-pers en wel in 
ibbelvellen van tweemaal 3 bij 10 ze-
ils. Gebruikt zijn de kleuren geel, ma-
inta, blauw, zwart en paars. De druk-
hting is R(echts). 

ilrandbijzonderheden 
sicijfers zijn gedrukt in zwart en lopen 
ks van 1 tot 10 en rechts van 10 tot 1. 
iskruizen staan onder en boven kolom 
tab-gedeelte) van het linkervel, en on

der en boven kolom 3 (tab-gedeelte) van 
het rechtervel. 
Op bovenrand van het linkervel staan de 
volgende registerblokken: 

kleur 

verticaal: 
paars 
magenta 
zwart 
blauw 
magenta 
geel 
magenta 
schuin: 
magenta 

boven kolom 

2 (tab) 
2 
2 
2 

3 (tab) 

Boven zegel 3 van het linkervel zijn twee 
horizontale balken zichtbaar, opge
bouwd uit qua intensiteit verlopende 
stukjes: kleuren gemengd, respectieve
lijk zwart. Eenzelfde soort balk zit boven 
zegel 1 van het rechtervel in het paars. 
Rechts van zegel 18 op het linkervel (of

wel links van zegel 16 op het rechtervel) 
zit een zwarte, uit twee stukken opge
bouwde verticale snijlijn. 
Een zwarte 'L' of 'R' gevolgd door vijf '1 '-
en (van links naar rechts geel, magenta, 
blauw, zwart en paars) vinden we onder 
zegel 30. Op de ondervelrand, rechts on
der de aanduiding L11111,z\\ een zwart 
markeringsblokje, dat dient om de date
ring en de nummering van de vellen op 
de juiste wijze te laten verlopen. 
Op de bovenvelranden is een met de 
//i/cyef aangebrachte cijfercombinatie te 
zien, bestaande uit drukdatum, order-
nummer en veltelnummer. De in Haar
lem aanwezige geperforeerde modelvel-
len zijn niet van zo'n cijfercombinatie 
voorzien; een geperforeerd oplagevel 
draagt de aanduiding 27-APR-94 
7116/000000718. Stadiavellen bleken tot 
mijn grote verbazing te zijn voorzien van 
28-APR-94 7116/00000061775 (linker
vel), respectievelijk 00000061780 {rech-
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tervel). Die verbazing had niet alleen be
trekking op het grote verschil in veltel-
nummers (ruim zestigduizend!). Ook het 
feit dat er al een tweede drukdatum 
wordt vermeld is interessant. 
De modelvellen zijn voor akkoord gete
kend op 27 april 1994; het PTT-order-
nummer is 7116. Bij de modelvellen is 
het rechtervel het linkervel en het linker-
vel het rechtervel. De tekst Artikelnum
mer 100284 staat onder zegel 28. Er is 
geen vermelding Aanvang verkoop:... 
aangebracht! Op het moment dat ik de 
zegels te zien kreeg (3 mei) was de uit
giftedatum dan ook nog niet vastgesteld. 
Een uitgiftedatum vóór het begin van de 
wereldkampioenschappen ligt uiteraard 
wel voorde hand. 
Verdere velrandbijzonderheden dan de 
hier genoemde heb ik niet kunnen note
ren. 
De cijfers en letters van de aanduiding 
100284, de datum en de drukvormnum-
mers wijken af van de rest van de belette
ring: ze zijn opgebouwd uit rechthoekige 
blokjes. Ze zijn door de Heli-computer ge
genereerd; de overige aanduidingen zijn 
in de standaardbelettering aangebracht. 

Rasters 
De kleur zwart is heel fijn gerasterd met 
een raster dat een stand heeft van onge
veer 45/45 graden. De overige kleuren 
zijn gerasterd met een min of meer dui
delijk staand (magenta, paars) of liggend 
Wybertje (blauw), dat wat grover is. Geel 
heeft een vrij grof raster met iets minder 
steile hoeken dan zwart. 
Als we een meting verrichten volgens de 
zogenoemde indirecte methode (aantal 
punten per millimeter horizontaal en ver
ticaal) dan levert dat bij deze zegels het 
volgende op: 

kleur 

zwart 
geel 
blauw 
magenta 
paars 

punten 
horVver. 

15/12 
6 / 7 
6.5/10 
10/7 
10 /7 

hoek lijnen 
met horizon 

-45/45 
-40/40 
-30/30 
-60/60 
-60/60 

De kleur oranje op de zegels is opge
bouwd uit geel plus magenta. 

Tanding 
De zegels hebben scheerperforaat 
12.80:13.75 (16[tab] plus 32 tanden hori
zontaal, 22 tanden verticaal). De perfora
tie loopt in boven- en ondervelrand twee 
gaten door; in de zijranden loopt de per
foratie geheel door. Restantjes van de 
perforatiegaten zijn aan de gomzijde 
naar rechts toe omgeklapt. 
Tussen linker- en rechtervel zit een ko
lom met 'zegels' in het formaat 75 bij 32 
millimeter (48 tanden horizontaal, 22 tan
den verticaal). De afmetingen van tab en 
postzegel zijn respectievelijk 25 bij 32 
millimeter en 50 bij 32 millimeter. 

Papier en gom 
Het voor deze emissie gebruikte papier is 
fosforescent rasterdiepdrukpapier van 
Harrison and Sons, HS3 1630/7%, dat 
aan de beeldzijde onder ultraviolet licht 
wit oplicht en nalicht (fosforesceert) en 
dat aan de gomzijde niet wit oplicht en 
dof blijft. 
De papierrichting is <->, het papierdoor-
zicht lllp met als glansdiagonalen -60/40. 

Beursgangzegel 
van 80 cent 
Op 13 juni jl. - zo was althans de planning 
bij het ter perse gaan van 'Philatelie' -
verscheen een zegel van 80 cent ter ge
legenheid van de beursintroductie van 
Koninklijke PTT Nederland. Het ontwerp 
van de zegel is afkomstig van KPN's af
deling Kunst & Vormgeving, meer exact: 
van de grafici Paul Hefting, R.D. ('Ootje') 
Oxenaar en Julius Vermeulen. 

Drukteclinische bijzonderheden 
De Beursgangzegel is gedrukt in loketvel-
len van 10 bij 10 zegels. Er werd gebruik 
gemaakt van de vierkleuren Roland Favo
rit 362 offsetpers. De zegels zijn gedrukt 
in 'enkele' drukvellen van honderd zegels. 
Er werden vijf kleuren toegepast: zwart, 
goud, rood, groen en blauw. Het beeldfor
maat van de zegel is enigszins onge
woon: 39 bij 39 millimeter, het formaat 

van de Oranjevrouwen-zegel van 1990. 
Randverschijnselen 
De randverschijnselen zijn als volgt. Tel 
cijfers zijn gedrukt in blauw en lopen van 
1 tot 10 (links), respectievelijk van 10 tot 
1 (rechts). Paskruizen staan in de vier 
hoeken naast de rijen 1 en 10. Ver links 
van de rijen 1, 2 en 3 is een aantal krab
bels te zien (onder meer Jos en RF). Ver 
rechts zien we een aantal horizontale 
strepen. Krabbels, strepen en paskrui
zen zijn overigens op de in Haarlem aan 
wezige oplagevellen niet zichtbaar. 
Onder de zegels 99 en 100 staan vijf '1 '-
en in de kleuren zwart, goud, rood, 
groen en blauw (van links naar rechts). 
Onder de zegels 91 en 92 staat de tekst 
Artikelnummer: 100283. Op de ondervel 
rand is één Brunner-balk aangebracht 
die uit alle kleuren is opgebouwd, met 
uitzondering van goud. Onder deze 
Brunnerbalk is een egaal gouden balk te 
zien. De beide Brunnerbalken zijn op de 
schoongesneden loketvellen niet zicht 
baar. 
De in Haarlem aanwezige (ongeperfo
reerde) modelvellen zijn op de volgende 
data voor akkoord getekend. Stadium-
vellen waarop drie kleuren zijn vertegen 
woordigd (rood, groen en blauw) werden 
op 28 februari 1994 geaccordeerd; er 
zijn twee versies: met krabbels etc. 
naast rij 2 en een donkere blauwe linker
bovenhoek bij elke zegel, respectievelijk 
met krabbels etc. naast rij 3 en een lich 
tere blauwe linkerbovenhoek. Op 4 
maart 1994 werd een vel goedgekeurd 
dat behalve de drie genoemde kleuren 
ook het goud bevatte; dit modelvel heeft 
'2' als plaatnummer voor het goud. De 
linkerbovenhoek is vanaf dit stadiumvel 
lichter. Op 19 april 1994 werd een vel 
geaccordeerd dat alle (5) kleuren bevat 
op dit vel zijn de krabbels etc. in drie 
'etages' (goud, zwart en blauw) te zien 
naast de de rijen 1 tot en met 3. Goud 
heeft ook hier plaatnummer '2'. 
Bij de oplagevellen (de vellen die aan 
de loketten komen) komt zowel plaat 
nummer ' 1 ' (goud) als plaatnummer 
'2' (goud) voor. Dit betekent dus dat 
zowel de plaatnummercombinatie 
7 n 7 7 als de combinatie 727 71 is ge
distribueerd. 
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lasters 
'oor het rasteren van drie kleuren -
lauw, rood en groen - werd gebruik ge
laakt van rastermaat 100 blauw onder 
5 graden, rood onder 45 en groen on-
er O graden De zwarte en de gouden 
leur bleven ongerasterd 

'anding 
ie oplagevellen hebben kamperforaat 
3V313V3 (26 tanden honzontaal, 26 
inden verticaal) Dne van de vier vel-
inden zijn geheel doorlopend geperfo-
;erd, de ondervelrand is met doorgeper-
)reerd 
en groot deel van de oplage was al ge-
erforeerd voor dat de laatste kleur (-
/vart voor de tekst yun; 1994) er op werd 
angebracht 

'apier en gom 
et voor deze emissie gebruikte papier 
fosforescent offsetpapier van Harnson 
ld Sons, HS6 1630/7%, dat aan de 
Beldzijde onder ultraviolet licht wit op-
;ht en nalicht (fosforesceert) en dat aan 
3 gomzijde wit oplicht, maar met nalicht 
uoresceert) 
e papiernchting is <-> en het papier-
Dorzicht IS lllq met als glansdiagonalen 
5/45 
et IS voor het eerst sinds jaren dat we 
ipierdoorzicht lllq weer eens tegenko-
en lllq kan worden herkend aan de 
jidelijke doorzichtdiagonaal van -40 
et gebruikelijl« lllp heeft -i-40, lllq is 
js gewoon het spiegelbeeld van lllp 
e gom is door Joh Enschede aange-
acht D2b 

erdenking Tweede 
Wereldoorlog 
D15 augustus verschijnen twee Neder-
idse gelegenheidszegels, gewijd aan 
! Tweede Wereldoorlog Het gaat om 
jn zegel van 80 cent (Nederlands-Indie 
»41-1945) en een van 90 cent (Opera-
Market Garden) 

gemene gegevens 
;ide zegels zijn ontworpen door Henk 
ïrseille uit Amsterdam Op 3 mei was 
een de zegel van 80 cent klaar, op 
ze zegel is een bruine voetstap en 
Dper te zien tegen de achtergrond van 
n gele bamboe-omheining 

uktechnische bijzonderheden 
! Tweede-Wereldoorlogzegels zijn ge-
jkt in vierkleuren rasterdiepdruk op de 
)ebel-pers in dubbelvellen van twee-
lal 10 bij 10 zegels Bij het drukken 
!rd gebruik gemaakt van de kleuren 
el, bruin, roodbruin en zwart De druk 
hting IS B(oven) 

'Irandbijzonderheden 
Icijfers zijn gedrukt in zwart en lopen 
<s van 1 tot 10 en rechts van 10 tot 1 
skruizen staan links en rechts naast rij 
an het linkervel, en links en rechts van 
9 van het rechtervel Het modelvel in 
ariem was zo krap schoongesneden 
t daar vrijwel mets meer van de pas-
iizen te zien is, slechts de stadiavellen 

laten aan de rechterzijde nog iets zien 
Het modelvel van de zegel van 80 cent 
(geperforeerd) werd voor akkoord gete
kend op 25 apnl 1994 Het PTT-order-
nummer is 6683 Bij het modelvel is het 
rechtervel het bovenvel en het linkervel 
het benedenvel De tekst Artikelnummer 
700273 staat onder de zegels 91 en 92, 
Aanvang verkoop 15 augustus 1994 
vinden we onder de zegels 93 en 94 
In de velrand die zich tussen linkervel en 
rechtervel bevindt komen registerblok-
ken voor 

kleur 

honzontaal 
zwart 
bruin 
roodbruin 
magenta 
geel 
bruin 

schuin 
bruin 

boven : onder 

96 
96 
97 
97 
98 
99 

99 

Een zwarte 'L' of 'R', gevolgd door vier 
'1'-en in de kleuren geel, bruin, roodbruin 
en zwart (van links naar rechts) vinden 
we onder zegel 100 
Op de rechtervel randen, ter hoogte van 
de rijen 4 tot en met 6 (dat wil zeggen 
rechts van de telcijfers 7, 6 en 5) is een 
met de inkjet aangebrachte cijfercombi
natie aangebracht, bestaande uit druk-
datum, ordernummer en veltelnummer 
BIJ de modelvellen gaat het om de cijfer
combinaties 25-APR-94 
6683/000004324 (rechtervel), respectie
velijk 25-APR-94 6683/000004327 (lin-
ken/el) en 25-APR-94 6683/000004328 
(rechtervel), respectievelijk 25-APR-94 
6683/000004331 (linkervel) 
De stadiavellen in Haarlem hebben met 
alleen hogere veltelnummers maar ook 
een andere drukdatum 26-APR-94 
6683/000049106 {rechtervel) en 26-
APR-94 6683/000049109 (linkervel) 
Naast rij 3 van het rechtervel zit een ver
ticale balk, opgebouwd uit in intensiteit 
toenemende stukjes in de kleuren bruin, 
bruinrood en geel Eenzelfde soort balk 
zit rechts van rij 5 van het rechtervel in 
het zwart Deze balken zijn alleen zicht
baar op de stadiavellen 
Het 'stuurbalkje' ten behoeve van de vel-
nummenng moet aan de linkerkant heb
ben gezeten, het is echter met meer 
zichtbaar 
Verdere velrandbijzonderheden zijn met 
meer waarneembaar 
De cijfers en letters van het tekstelement 
100273, de datum en de drukvormnum-
mers wijken af van de rest van de belet-
tenng ze zijn opgebouwd uit rechthoeki
ge blokjes Deze karakters worden door 
de Heli-computer gegenereerd De ove-
nge aanduidingen zijn in de standaard-
belettenng aangebracht 

Tanding 
Het vel heeft scheerperforaat 14 12% 
(25 tanden honzontaal, 16 tanden verti
caal) De perforatie loopt in de zijranden 
twee gaten door, boven- en ondervel
rand zijn geheel doorlopend geperfo
reerd Restantjes van de perforatiegaten 
zijn aan de gomzijde naar beneden toe 
omgeklapt 
De kleur zwart is heel fijn gerasterd met 
een raster dat een stand heeft van onge
veer 45/45 graden De andere kleuren 

hebben een mm of meer duidelijk lig
gend (bruin) of staand Wybertje (rood
bruin) dat wat grover is Geel heeft een 
vnj grof raster met iets steilere hoeken 
dan zwart 
Meting volgens de indirecte methode 
(aantal punten per millimeter honzontaal 
en verticaal) levert het volgende resul
taat op 

kleur 

zwart 
geel 
roodbruin 
bruin 

punten 
hor./ver. 

12/15 
8/7 
10/6 5 
7/10 

hoek lijnen 
met horizon 

-45/45 
-50/50 
-60/60 
-30/30 

Het voor deze emissie gebruikte papier 
IS fosforescent rasterdiepdrukpapier van 
Harnson and Sons, HS3 1630/7%, dat 
aan de beeldzijde onder ultraviolet licht 
wit oplicht en nalicht (fosforesceert) en 
dat aan de gomzijde met wit oplicht en 
dof blijft De papiernchting is T , het pa-
pierdoorzicht lllp met glans -45/45 

80 cent Tien voor 
uw brieven'-zegels 
Uit het gehele land bereiken mij meldin
gen van nieuwe combinaties van cilin-
dernummers op de velletjes van 10 ze
gels van 80 cent, door PTT Post uitgege
ven onder het motto Tien voor uw brie
ven Er IS een nieuwe oplage gemaakt, 
waarvan het modelvel op 17 februan 
1994 voor akkoord werd getekend Het 
PTT-ordernummer is 6671 
De eerste rij velletjes hebben de cilinder-
nummers R2A1A1A1A, de tweede 
R2B1B1B1B, de derde L2B1B1B1Ben 
óe\/\erdeL2A1A1A1A 
BIJ de eerste oplage waren de vier cilin
ders met alleen '1 '-en genummerd, bij de 
tweede oplage heeft het modelvel dus 
de combinatie 2111 m vier vananten De 
combinatie 2121 is echter ook al gemeld 
in alle vier de vananten In totaal bestaan 
nu twaalf vananten van het velletje Tien 
voor uw brieven^ 
Het voor de tweede oplage gebruikte pa
pier IS fosforescent rasterdiepdrukpapier 
van Harnson and Sons, HS3 1630/7%, 
dat aan de beeldzijde onder ultraviolet 
licht wit oplicht en nalicht (fosforesceert) 
en dat aan de gomzijde met wit oplicht 
en dof blijft De papiernchting is t, het 
papierdoorzicht lllp met glans -60/40 
Perforatiegaten van het scheerperforaat 
zijn aan de gomzijde naar rechts omge
klapt De druknchting is R(echts) 

Zegel van f 2.-In het 
type-Beatrix Inversie 
Op 15 mei 1994 is de zegel van f 2 - in 
het type-Beatnx inversie (artikelnummer 
100197) uit het assortiment gehaald (ge
meld in het interne PTT-blad Sa//e 18/94, 
punt 1 2) Na de zegel van 75 cent is dit 
de tweede waarde van deze emissie die 
uit de reeks is gelicht 
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Automaat-
Stroken 
In memoriam 
Werner Simon 
In november jl. overleed in 
Memphis (Tennessee) Wer
ner Simon op de leeftijd van 
86 jaar. Simon was een pio
nier van het automaatstrook-
verzamelen. Hij publiceerde 
samen met S.D. Barfoot in 
1953 The Meter Postage 
Stamp Catalogue en samen 
met David Walsh in 1976 The 
United States Postage Meter 
Stamp Catalogue. Beide wer
ken zijn voor gevorderde ver
zamelaars in de gehele we
reld standaard-naslagwerken 
geworden. 
Werner Simon werd in Duits
land geboren en vluchtte aan 
het eind van de jaren dertig 
voor het Nazi-geweld naar de 
Verenigde Staten. Bij een be
zoek aan de Verenigde Sta
ten heb ik Werner Simon le
ren kennen als een fijn mens, 
een groot verzamelaar en Es
peranto-propagandist. 
Hij ruste in vrede. 

IVlichel ATM-
Katalog 
verschenen 
Op 29 april jl kwam de Michel 
automaatstrokencatalogus 
(Automatenmarken-Spezial-
Katalog 1994) uit. De auteur 
van dit werk is de bekende 
Zwitserse automaatstroken-
handelaar Markus Seitz. In 
ruim 170 pagina's worden 
van alle 41 postadministraties 
die automaatstroken hebben 
uitgegeven de emissies be
handeld. Dat gebeurt in alfa
betische volgorde. Er worden 
catalogusprijzen vermeld voor 
postfris, gestempeld (ook eer-
stedagstempelingen), eer-
stedagenveioppen en stroken 
op brief. 
De catalogus kost DM 32.- en 
is bij de vakhandel verkrijg
baar. 

CeBIT '94-
nieuwtjes 
Op de grootste computer
beurs ter wereld, de Ce
BIT 94 in Hannover, toonden 
diverse strokenautomaat-pro

ducenten hun nieuwste mo
dellen. 
Klüssendorf AG toonde een 
kleine wandautomaat en de 
beide printers. Deze printers 
worden ook toegepast in stro
kenautomaten van andere fa
brikaten (bijvoorbeeld de 
Spaanse IBM-automaat). 
Frama AG toonde een proto
type waarbij automaatstroken 
met een 'postzegeluiterlijk' 
van een waardebedrukking 
worden voorzien. In plaats 
van transportgaatjes is een 
markering aangebracht om 
door middel van een fotocel 
de juiste afsnijding te krijgen. 
Het prototype zou nog in 
Zweden getest moeten wor
den. 
De Franse fabriek Monétel 
SA toonde een Portugese au
tomaat met kaartlezer. De 
CeBIT-automaat leverde Por
tugese automaatstroken met 
y4ntv/ado-opdruk. 

Nieuwe Stroken 
België 
Ten gevolge van de opname 
in voordrukalbums van knop-
waardenseries van bijzonde
re Frama-uitgiften is er een 
stormloop op deze series ont
staan, waarbij de prijzen voor 
de verschillende speciale 
reeksen variëren van DM 19.-
tot DM 95.-. 
Na de tariefsverhoging van 3 
januari 1994 levert de Regie 
der Posterijen in België series 
uit in de waarden 13, 16, 30 
en 34 BFr. 
Na de verdwijning per 1 janua-

Belgische 0000-strook van het type-
Klussendorf 

Belgische ""-teststrook van het type-
Klussendorf 

ri jl. van de Belgische Klüssen-
dorf-strokenautomaten zijn en
kele variëteiten op de markt 
gekomen, te weten 0000-
waarden (afbeelding 1) en 
""-teststroken (afbeelding 2)' 

Duitsland (Berlijn) 
Ook van de Berlijnse Klüs-
sendorf-automaatstroken 
worden nu 0000-waarden en 
****-teststroken aangeboden. 

Duitsland 
De eerste /Vag/er-automaat-
stroken op het groene ge
waarmerkte papier versche
nen in Duitsland op 14 april 
1992. Ze trokken weinig aan
dacht van verzamelaars en 
handelaren door het geringe 
verschil met de Klüssendorf-
automaatstroken. De auto
maatstroken werden door de 
filatelistische dienst nog tot 1 
april 1994 verkocht. 
De op de eerste dag gestem
pelde automaatstroken (met 
stempel Bonn, Berlin of een 
van de zes standplaatsen) 
zijn gezochte automaatstro
ken geworden. De Sanssou-
c;-automaatstroken daarente
gen zijn op grote schaal door 
de handelaren/verzamelaars 
ingekocht. 
Opl juli 1993 kreeg Duits
land vijfcijferige postcodes 
(Postleitzahle). Dit had inge
wikkelde consequenties voor 
de kwitanties die door de 
K/üssendorf-strokenautoma-
ten worden verstrekt. Er zijn 
vier varianten mogelijk: 

Bedrukking Achterzijde 
standplaats (adressen 

Versandstellen) 
a. 4-cijferige PLZ 4-cijferige PLZ 
b. 4-cijferige PLZ 5-cijferige PLZ 
c. 5-cijfenge PLZ 4-cijferige PLZ 
d. 5-cijferige PLZ 5-cijferige PLZ 

De plaatsing van nieuw kwi
tantiepapier en de ombouw 
van de strokenautomaat vie
len meestal niet samen, 
waardoor alle vananten voor
komen bij de diverse stand
plaatsen. 

Hongkong 
Op 1 maart jl. werden de bei
de Frama-strokenautomaten 
in Hongkong in het kader van 
het Chinees Nieuwjaar (we 
zijn nu in het Jaar van de 
Hond aangeland) voorzien 
van nieuw gewaarmerkt pa
pier. De Frama-automaat 
heeft een cliché met hond ge
kregen (afbeelding 3). 

Samenstelling: 
P. Houdewind 
Postbus 609 
2270 AP Voorburg 

Frama-stroken uit Hongkong met eei 
cliche dat een afbeelding van een ho 
laat zien, boven twee stroken met he 
stempel Hongkong, onder stroken di 
ontwaard zijn met het stempel Tsim 
Sha Tsui 

Nederland 
In de vorige aflevenng van 
deze rubriek heb ik enkele 
nieuwe automaatstroken-
waarden aangekondigd die 
na de tariefswijziging in de 
K/üssendorf-automaten en 
PTT-Post Filatelie verkrijg
baar zouden zijn. 
De juiste datum van uitgifte 
nog n/ef vastgesteld. 

Portugal 
De CfouzeZ-automaten in 
Portugal leveren nu ook kw 
tanties. In een supermarkt i 
een strokenautomaat ge-
plaast met kwitantienumme 
070. 

Spanje 
Na de Zwitserse Frama- er 
Duitse K/üssendorf-stroken 
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utomaten werd de Portuge-
e Prosefecn/sa-automaat 
net extra ster) bij de filatells-
sche dienst gebruikt voor de 
astellingen van de speciale 
utomaatstrokenemissies 
iranada 93, Expo Sevilla en 
Olympiade Barcelona. 
)aarna werd kortstondig tiet 
rototype Inesc met acht-
aaldsdrukker getest. Het 
ou gaan om een Portugees 
rodukt. 

esc-automaatstroken 

De Xacoöeo-automaatstro-
ken zijn op 12 januari 1994 
gedurende twee uur met deze 
automaat gedrukt; de oplage 
Is fieel klein omdat de auto
maat traag werkte (afbeelding 
4). 

Een tweede prototype dat 
werd getest was van IBM-Es-
pana en was In gebruik van 
31 januari tot 11 februari 
1994. De Xacobeo-auto-
maatstroken van deze IBM-
automaat hebben vier cijfers. 

Turkije 
Er Is in Turkije een nieuwe 
Frama-automaat met num
mer 09-02 opgedoken. 

Tunesië 
Sinds 4 februari 1994 wordt In 
Tunesië nieuw gewaarmerkt 

papier met teksten in Ara
bisch schrift gebruikt. 

Verenigde Staten 
Op 19 februari 1994 werd de 
tweede serie Postal Mailing 
Centers (PMC's) geplaatst, 
ditmaal van het fabrikaat Uni
sys. De eerste automaat werd 
op 19 februari 1994 in Merri-
field (VA) In gebruik geno
men, terwijl op 21 februari 
nog vijf L/n/sys-automaten 
werden geplaatst, te weten bij 
de volgende postkantoren: 
Herndon Post Office, 590 
Grove Street, Herndon VA 
West McLean Branch, 1544 
Springhill Road, McLean VA 
Trade Center Station, 300 S. 
Pickett Street, Alexandria VA 
Manassas Post Office, 1800 
Reddy Drive, Woodbridge VA 
De automaatstroken uit de 

Unisys-automaten lijken op 
de stroken uit de ECA-Gard-
automaten, maar verschillen 
qua drukmethode en grootte; 
ze zijn verticaal getand (af
beelding 5). ledere vieren
twintigste zegel heeft een 
plaatnummer Al 1. 

Unisys-sirook 

^ O S T Z E G E L H A N D E L LODEWIJK 
raagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd In alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
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. 

^ostzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 03465-50618 
b.g.g. 06-52861008 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

SPANJE 
NUMMERING EN PRIJZEN) 

Ykihilex 

GRATIS PRIJSLIJSI 
* * / * / © 

NUMMERING EN PRIJZEN VOLGENS MICHEL CATALOGUS 

Postfach 1948 
D 48580 Gronau Did. i4d 

GRATIS PRIJSLIJSTEN VAN: 
LIECHTENSTEIN 
SAN MARINO 
VATICAAN 
ITALIË 
JOEGOSLAVIË 
GRIEKENLAND 
TURKIJE 
MONACO 
BULGARIJE 

EN ZEER UITGEBREID 
VERZAMELINGEN EN PARTIJTJES 

VAN VRIJWEL ALLE LANDEN 
zeer uitgebreid, redelijke prijs, n a opgave van land(en) gratis 

toezending, gebr., ongebr., postfris, vele landen gespecialiseerd. 

POSTZEGELHANDEL G.L. VAN TOOR 
POSTBUS 16 4240 CA ARKEL 01831-1978 

NEDERLAND en O.R. 
BELGIË 
LUXEMBURG 
DUITSLAND en GEB. 
ENGELAND en KOL. 
FRANKRIJK 
OOSTENRIJK 
ZWITSERLAND 
SCANDINAVIË 

HONGARIJE 
POLEN 
ROEMENIË 
RUSLAND 
TSJECHO-
SLOWAKIJE 
KROATIË 
PORTUGAL 
SPANJE 

POSTZEGELHANDB. - VBUNGHUIS „DE VOORSTRAAT" 

di 6]uli0900-20.00 Kijkdag vr Sjuli 1700 Sluitingschiftelijke 
WO 7 juli 09 00-18.50 Kijkdag muntenveiling 
ï " n I"!! H„ n„ i? 9S fiä"wä^9 '̂ ^̂  \lï.\m^ Deze maand geen algemene verzamelbeurs in 
do 8 )uli 10 00-16 30 Na-Veiling verband met de vakantie. 

Inlichtingen voor tafelreservering of veilingcatalogus 
038-211045 Voorstraat 23 8011 MK Zwolle 

GELEGENHEIDSENVELOPPE 
er gelegenheid van de Open Dag Koninklijke Luchtmacht op de 
liegbasis Leeuwarden verzorgt de postzegelvereniging. 'Kluchtpost' 
p 2 juli 1994 een gelegenheidsenveloppe, gefrankeerd met één 
an de zegels van 80 cent uit de sehe 75 jaar burgerluchtvaart en 
oorzien van een speciaal gelegenheidsstempel. 
;nv.: Nr. 1 KLM; Nr. 2 Fokker; Nr. 3 NLR. 

»e enveloppe(n) is/zijn verkrijgbaar; 

) Door overmaken van ƒ2,50 per enveloppe op giro nr; 2015238 
t.n.v. pzv. 'Kluchtpost' te Leeuwarden. De enveloppe wordt ver
stuurd met getypt etiket. Indien prijs wordt gesteld op blanco 
enveloppe dient per bestelling ƒ1,00 extra te worden overge
maakt. Bij bestelling Nr. van gewenste enveloppe vermelden. 
Tijdens de Open Dag 2 juli 1994 op VIb. Leeuwarden, 

VLIEGBASIS LEEUWARDEN 

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

Bij ons heeft u continu keuze uit ca. 350 partijen postzegels, 
bestaande uit verzamelingen, stokboeken, dozen, etc. 
Voordat deze partijen naar diverse veilingen gaan, stellen wij 
onze (a.s.) klanten in de gelegenheid deze kavels tegen 
inzetprijzen te kopen. Ook zichtzendingen zijn mogelijk, vraag 
vrijblijvend onze voorraadlijst of breng een bezoek aan: 
PZH W. van Vliet 
Ugchelseweg 50 
7339 CK Ugchelen (Apeldoorn) 
tel. 055-416108 
(uiteraard hebben we ook los materiaal in voorraad (brieven, stock 
Engeland enz. enz.) 

Geopend do -14.00-18.00 
vrij-14.00-18.00 
za-10.00-16.00 
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Vragen
rubriek 

een vertaling kan worden ge
maakt Is er iemand onder uw le
zers die weet wat de inscriptie be
tekent' 

IHeeft u een vraag voor deze rubriek of weet u het antwoord op één 
van de m 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. 

Een proef die niet 
bestaat? 

VA! zeker een jaar of vijftien 
ben ik op zoek naar een 
kleurproef in het Cijfertype 

van 1889, en wel de zegel van 2 
cent m grijsgroen van Curasao In 
het eerste Proevenboek van Kor
teweg uit 1934 wordt deze proef al 
genoemd Ook later, in de jaren 
1966 en 1988  namelijk in de pu
blikaties van Van Dieten  komt 
deze proef ter sprake In alle proe
venboeken staat de bewuste proef 
genoteerd onder nummer 13b 
Nu IS het opmerkelijke dat ik deze 
proef noch op tentoonstellingen, 
noch in veilingcatalogi ooit ben te
gengekomen Ten einde raad heb 
ik mij gewend tot het PTTmu
seum, waar mevrouw M Erkelens 
mij alle medewerking heeft ver
leend Het blijkt dat deze proef niet 
m het PTTmuseum en al evenmin 
bij de PTT in Haarlem aanwezig is 
Mijn vraag is nu heeft iemand 
deze proef ooit gezien of heeft ie
mand deze kleurproef in zijn be
zit ' Ik moet hierbij aantekenen dat 
een advertentie in het blad van Po 
& Po geen enkel resultaat oplever
de, ook navraag bij Van Dieten le
verde mets op Eigenlijk twijfel ik 
ten zeerste aan het bestaan van 
de bewuste kleurproef Daarom 
zou ik bijzonder erkentelijk zijn als 
iemand me de oplossing van dit 
raadsel zou kunnen verschaffen 
J.F.K. Vollmer, Abbekerk 

Embargo 
geschonden? 

VSchendt 'Philatelie' het door 
de VN afgekondigde han
delsembargo op Servië, een 

embargo dat ook door Nederland 
wordt gerespecteerd' Die vraag 
rijst bij lezing van het februannum
mer1994 In de uitstekende ru
bnek Filatelie van A totZvan mr 
Van der Flier op bladzijde 88 wordt 
een definitie van 'verboden zegels' 
gegeven, die daarbij opmerkt 
'Vandaag de dag zijn de nieuwe 
uitgiften van Joegoslavie/Servie in 
feite verboden waar, op grond van 
het door de Verenigde Naties in
gestelde handelsembargo is elke 
handel met dat land verboden 
Wie deze zegels koopt steunt in 
feite de Servische oorlogsmachi
ne' Om het nog scherper te stel
len ' en steunt indirect de volke
renmoord op Bosnische moslims' 
Hoe kom ik er bij dat 'Philatelie' in
direct het handelsembargo van de 
Verenigde Naties schendt, zult u 

vragen' Dat gebeurt via adverten
ties van postzegelhandelaren Op 
bladzijde 127 van het februannum
mer vinden we een annonce waar
in onder meer Servische zegels 
worden aangeboden, terwijl op 
bladzijde 156 een andere hande
laar hetzelfde doet Hoe kunnen 
deze handelaren Servische zegels 
kopen en verkopen als er een in
ternationaal handelsembargo van 
kracht i s ' Door deze advertenties 
in 'Philatelie' op te nemen steunt 
uw blad de Servische oorlogsma
chine indirect 
Overigens moet u mijn opmerking 
ook weer met al te zwaar opne
men, want hoe minder onze hobby 
met politiek te maken krijgt, des te 
liever het mij is 
R.F. Ligtvoet, As (Noorwegen) 

ANavraag bij de Centrale 
Dienst voor In en Uitvoer te 
Groningen maakt duidelijk 

dat uw gevoel u met bednegt De 
heer Nanmnga van deze dienst 
deelt mee dat als het om levenn
gen aan Servië gaat alleen voor 
medicamenten, levensmiddelen 
en humanitaire goederen een ont
heffing kan worden verleend Voor 
de invoer van alle Servische Pro
dukten  postzegels incluis  geldt 
een handelsembargo 
De spelregels zijn dus duidelijk, 
maar de praktische uitwerking 
voor 'Philatelie' helaas met Als 
een handelaar 'Servische postze
gels' aanbiedt is het immers nog 
maar de vraag of het om moderne 
Servische zegels gaat danwei om 
zegels van het 'oude' Servië 
(18661918) of van het door Duits
land bezette Servië (19411943) 
Zelfs als het moderne zegels be
treft kan de situatie onduidelijk 
zijn, bijvoorbeeld als de vraag 
moet worden beantwoord of Servi
sche zegels die een handelaar 
rechtstreeks betrekt van een bui
ten Sen/ie gevestigde agency ook 
onder het handelsembargo vallen 

Uttar Pradesh en 
Japan 

V in een oud nummer van 'Phi
latelie' (juli/augustus 1986) 
vond ik een vraag over een 

onbekende Indiase zegel In een 
latere 'Philatelie' vond ik het ant
woord het bleek om een zegel uit 
de deelstaat Uttar Pradesh te gaan 
Helaas was een deel van de in het 
Hindi gestelde zegeltekst door het 
zware stempel onleesbaar 
Zelf heb ik al jaren vijf van deze 
zegels in mijn bezit Op deze ze
gels IS de Hinditekst geheel vrij 
van stempels, zodat er wellicht 
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Ik ben verder in het bezit van een 
Japanse(') z«gel die in geen en
kele catalogus vermeld wordt Is 
er misschien iemand die iets meer 
weet over deze zegel' 
IW.R. Heringa, Appingedam 

Proeven van 
Hongaarse zegels? 

V Ik heb onlangs de hand kun
nen leggen op een reeks 
waarvan de bijbehorende do

cumentatie vermeldt dat het om 
een Ungarische ProbeAusgabe 
gaat Ik kan deze zegels of vignet
ten echter in geen enkele catalo
gus terugvinden Kan een van de 
lezers van 'Philatelie' mij mis
schien verder helpen' 
J. Poorthuis, Middelburg 

Problemen met 
FDC's 

V Ik verzamel eerstedagenve
loppen van Sunname en de 
Nederlandse Antillen, waarb 

ik de couverts sorteer aan de ham 
van erop gedrukte uitgeversvignet 
ten Dit betekent echter dat ik van 
sommige emissies al negen ver
schillende enveloppen heb 
Nu zou ik graag willen weten of ie 
mand weet wie de uitgevers van 
deze couverts zijn en  voor mij is 
dat de belangrijkste vraag  in we 
ke penoden de diverse envelop
pen zijn uitgegeven De vignetten 
op de enveloppen bestaan onder 
meer uit de aanduidingen Palm, 
Lion en Centra Tekentjes die 
voorkomen zijn onder andere een 
kompas en soort hoefijzer 
Ik hoop dat een van uw lezers mij 
kan helpen 
Th.M. van Zonneveld, Edam 

Problemen met 
drie zegels 

VDne probleemgevallen leg il 
u voor, in de hoop dat de le
zers van 'Philatelie' er iets 

meer over weten 

1 Nederland nummer 17 geen 
punt in de rechteronderhoek, is 
deze variëteit bekend' 

2 Denemarken, dienstzegel num 
mer 6, volgens de Michelcatalo
gus met het drieringsstempel nur 
mer 2 Stadt Hamburg Wat is de 
periode van gebruik van de dne
nngsstempels' En hoe kan zo'n 
stempel op een dienstzegel voor 
komen' 

3 NederlandsIndie nummer 
286C Waar iigt de plaats 
Bandjar' 

 » < ■ ■ « ■ 

G.F. Dekkers, Bakkum 



Opnieuw op een postzegel: 
de eerste stap op de maan 
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Op 5 mei werd een Nederlandse postzegel uitgegeven die 
gewijd is aan de eerste landing van de mens op de maan 
in 1969. Aan die landing ging een lange voorgeschiedenis 
vooraf die vooral wordt gekenmerkt door de wedloop tus
sen de Verenigde Staten en de Sovjetunie. 

Op 20 juli 1969 Amerikaanse 
tijd (in Nederland was het 
toen al 21 juli 03.49 uur) zette 
de Amerikaanse astronaut 
Neil Armstrong als eerste 
mens voet op de maan. Na 
deze stap sprak hij de histori
sche woorden One small step 
for man, one great leap for 
mankind. Deze woorden 
staan (vertaald in het Neder-
ands) ook op de postzegel 
i/an 90 cent die op 5 mei werd 
jitgegeven: 'Een kleine stap 
l/oor 'n mens, maar 'n enorme 
stap voor de mensheid.' De 
tekst op de postzegel gaat 
/ergezeld van de voetafdruk 
/an Armstrong, een televisie-
jeeid en de historische da-
um 21 7 69. Hoewel het ont
werp enigszins clichématig is, 
spreekt de voorstelling aan 
;n is het beeld duidelijk. 

inloop tot de 
uimtevaart 
)e mens heeft er altijd van 
edroomd zich van de aarde 
)s te kunnen maken en te 
unnen vliegen als een vogel. 
1 de Griekse mythologie 
rerd deze droom Icarus fa

ll toen hij zich met zijn 
leugels te dicht bij de zon 
aagde, smolt de was die als 
lakmiddel was gebruikt, 
aarna hij in zee stortte. Leo-
ardo da Vinci ontwierp in de 
ijftiende eeuw al een soort 
iegmachines waarbij hij uit
ing van observatie van vo

gels in hun vlucht. Maar het 
duurde nog eeuwen voor de 
droom werkelijk in vervulling 
ging. Toen wilde de mens 
meer: de ruimte lonkte. In de 
vorige eeuw schreef Jules 
Verne zijn beroemde roman 
Van de Aarde naar de Maan 
(1865). In deze eeuw werd die 
utopie waar: de mens vero
verde de ruimte en wel in een 
heel snel tempo. Op het mo
ment van de maanlanding 
was het tijdperk van de ruim
tevaart nog maar twaalf jaar 
oud. 
De aanloop voor die revoluti
onaire ontwikkeling duurde 
echter langer. De meeste ont
dekkingsreizigers uit het ver
leden hadden geen scherp 
omlijnde ideeën over het 
einddoel van hun reis. Colum
bus wist alleen maar dat hij 
naar het westen wilde en 
kwam uiteindelijk goed te
recht. In de onmetelijke ruim
te is het vinden van de weg 
veel en veel moeilijker. Be
langrijke bijdragen in de ver
kenning van de ruimte lever
den onderzoekers als Brahe, 
Copernicus, Galilei, Kepler en 
Newton. 

De onmisbare 
(ruimte)ral(et 
De wieg van de moderne ra-
kettechniek stond in de Ame-

Links het Internationaal Geofysisch Jaar 
wedloop om de verovenng van de ruimte 
Russen Spoetnik-1 

rikaanse staat Massachu
setts. Op 16 maart 1926 lan
ceerde Robert Goddard 
's werelds eerste door vloei
bare brandstof aangedreven 
raket. De raket haalde slechts 
een hoogte van dertien meter 
en legde daarna een baan af 
van bijna zestig meter. De 
snelheid was nog geen hon
derd kilometer per uur. Toch 
was deze lancering een groot 
succes. De raket van God
dard bracht het ruimteonder
zoek een grote stap verder. 
Goddard wordt dan ook wel 
de 'vader van de Amerikaan
se ruimtevaart' genoemd. 
De raket heeft echter een 
veel oudere geschiedenis. De 
Chinezen - bekend als ze 
waren met het buskruit - ge
bruikten in 1232 raketten te
gen de Mongolen (zie de ze
gel van Ascension, Yvert-
nummer 139). Vliegende 
vuurpijlen, afgebeeld op een 
zegel van Venda uit 1991, 
worden tegenwoordig in mo
derne vorm in groten getale 

Vier mannen die een belangrijke rol speelden bij de ontwikkeling van de r 
vaart Tiolkovski, Oberth, Goddard en Von Braun 

(IGJ) was een belangrijk keerpunt in de 
Rechts op 4 oktober 1957 lanceerden de 

tijdens de jaanwisseling de 
ruimte in geschoten. In de pe
riode tot kort voor de Tweede 
Wereldoorlog werd in Rus
land Konstantijn Tsiolkowsky 
bekend door zijn theorieën 
over de benodigde vloeibare 
brandstof voor de ruimtera
ketten. Een andere bekende 
naam uit deze periode is die 
van Hermann Oberth, die in 
1923 de sluimerende belang
stelling van de Duitse weten
schapsmensen in de ruimte
vaart wakker schudde met 
een boek over de ruimtevaart: 
Per raket naar de interplane
taire ruimte. 
Onder het bewind van Adolf 
Hitler wierp Duitsland zich 
met een enorme inzet op de 
ontwikkeling van de raket. In 
1937, toen de oorlogsdreiging 
al duidelijk merkbaar was, 
werd in het diepste geheim 
een onderzoekcentrum ge
sticht bij Peenemünde, een 
klein vissersdorp aan de Balti
sche kust. De gevolgen zou
den verschrikkelijk zijn, vooral 
voor de Engelse bevolking. V-
1 en V-2 waren verantwoor
delijk voor de dood van dui
zenden mensen. De V-1 was 
eigenlijk een vliegende bom, 
een onbemand straalvlieg
tuig. De V-2 was de eerste 
moderne raket. Door de ont
wikkeling van dit oorlogstuig 
werd de basis gelegd voor de 
moderne ruimtevaart. 
Sleutelfiguur in Peenemünde 
was een jonge en eerzuchtige 
raketdeskundige, de inge
nieur Wernher von Braun. Hij 
en talloze andere geleerden 
werkten dan wel aan de ont
wikkeling van dodelijke oor
logswapens, maar meer uit 
een zuivere hartstocht voor 
het raketwezen dan uit geest
drift voor de Duitse oorlogsin
spanningen. De V-2 was het 
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grote voorbeeld voor zowel 
de Amerikaanse als Russi
sche rakettenbouw. 
Toen eind 1944 duidelijk werd 
dat het einde van de ooriog in 
zicht kwam, gaven de meeste 
wetenschapsmensen er de 
voorkeur aan te vluchten voor 
de Russen. Zij gingen naar 
gebieden die in Amerikaanse 
en Britse handen zouden val
len. Toen Peenemünde op 5 
mei 1945 capituleerde voor 
de Russische infanterie, wa
ren ook daar de raketexperts 
gevlogen! Via een geheime 
operatie (codenaam Operatie 
Paperclip) werden zij overge
bracht naar de Verenigde 
Staten. 

De verovering van 
de ruimte 
Het einde van de ooriog mar
keerde meteen het begin van 
de wedloop tussen de Vere
nigde Staten en de Sovjet
unie in de verovering van de 
ruimte. Hoewel de Amerika
nen beschikten over de be
langrijkste experts en de Rus
sen slechts een klein aantal 
topmensen aan het werk kon 
zetten, was Rusland wel veel 
meer mindere goden rijker 
geworden: deskundige inge
nieurs en technici, die capa
bel waren om V-2's te bou
wen. In de eerste jaren na de 
ooriog ging aan beide zijden 
de ontwikkeling van intercon
tinentale raketten door. Een 
keerpunt in de wedloop was 
het Internationaal Geofysisch 
Jaar (IGJ), dat van juli 1957 
tot december 1958 werd ge
houden. Het IGJ was bedoeld 
als symbool van een wereld
omvattende samenwerking 

op het gebied van het ruimte
onderzoek. Eén van de pro
grammapunten die het meest 
tot de verbeelding sprak, was 
het streven een kunstmaan in 
een baan om de aarde te 
brengen. In 1955 kondigden 
zowel de Amerikanen als de 
Russen aan dat ze een po
ging wilden wagen. De echte 
wedloop was begonnen! Vele 
deskundigen in Amerika re
kenden erop dat de Russen 
hun kunstmaan zouden lan
ceren op 17 september 1957, 
precies honderd jaar na de 
geboorte van Tsiolkowsky. 
Maar die dag gebeurde er 
niets. Vier oktober 1957 werd 
de historische datum: op die 
dag lanceerden de Russen 
Spoetnik-1. De naam 'Spoet
nik' betekent 'reisgenoot'. 
Deze Russische prestatie be
tekende een forse deuk in het 
Amerikaanse prestige en 
schudde de Amerikanen wak
ker. De presidenten Dwight 
Eisenhouwer en na hem John 
F. Kennedy lieten er geen 
twijfel over bestaan dat Ame
rika de ruimtewedloop moest 
winnen. Wernher von Braun, 
die aan het hoofd stond van 
het Amerikaanse ruimteon
derzoek, sprak de Amerika
nen moed in met de volgende 
woorden: 'Wij zullen de strijd 
op sportieve wijze opnemen 
en de verioren tijd inhalen'. 

De mens in de 
ruimte 
De zelfverzekerde woorden 
van Wernher von Braun rie
pen de wedloop geen halt toe, 
integendeel: de Russen gin
gen des te harder door. Daar 
kwam nog bij dat de Amerika-

De verrichtingen van de Gem/ra werden ook herdacht op een Poolse zegel (links) 
Wostok Ven Wostok VI waren gelijktijdig 'm de lucht', laatstgenoemd ruimtevaar
tuig vervoerde de eerste vrouw in de ruimte, Valentina Teresjkova 

Linksboven in de beginfase van de bemande ruimtevaart werden proefdieren ge
bruikt Rechts Joen Gagarin was de eerste Man in Space Linksonder de Amenka-
nen bleven met John Glenn met lang achter 

nen alle ontwikkelingen open
baar maakten, tenwijl bij de 
Russen geheimzinnigheid 
troef was. Het aantal kunst
manen in de ruimte nam ge
staag toe. Het waren jaren 
van ingespannen onderzoe
ken en veel experimenten. 
Beide landen hadden hun zin
nen gezet op een ruimtereis 
door een mens. Met dieren 
werd die weg gebaand. De 
Russen werkten met ratten en 
honden, de Amerikanen met 
apen (Sam en Miss Sam) en 
muizen. Het Russische hond
je Laika offerde zijn leven voor 
de ruimtevaart; de honden 
Belka en Strelka keerden be
houden op aarde terug. 
Tegenspoed aan beide kan
ten ten spijt wist begin 1961 
iedereen dat de eerste ruim
tereiziger niet lang meer op 
zich zou laten wachten. En 
weer zouden de Russen de 
race winnen! Op 12 april 
1961 lanceerden de Russen 
's werelds eerste ruimteschip, 
de Wostok ('Wostok' betekent 
oosten) met aan boord ma
joor Joeri Alexewitsj Gagarin. 
Hoewel Gagarin's vlucht een 
grote tnomf voor de Russen 
was, brachten de Amerikanen 
slechts drieëntwintig dagen 
later ook een mens in de 
ruimte: Alan B. Shepard, die 
op 5 mei 1961 in een Mercury 
het heelal werd ingeschoten. 
De vlucht duurde maar vijftien 
minuten. Shepard bereikte 
een hoogte van 186 kilome
ter, maar maakte geen rondje 
om de aarde, zoals Gagarin 
deed. De Russen waren dus 
niet écht ingehaald. Dat ge
beurde pas op 20 februari 
1962, toen John Glenn Jr. 

aan boord van de Friendship 
7drie onwentelingen rond de 
aarde maakte. President Ken 
nedy was opgetogen, vooral 
omdat de gehele wereld er 
getuige van was geweest. 

Leren leven in de 
ruimte 
Met de overgang van onbe
mande naar bemande ruimte 
vaart was de wedloop nog 
lang nietten einde. Kennedy 
had op 25 mei 1961 aange
kondigd dat de Amerikanen 
'vóór het einde van dit decen 
nium' een vlucht naar de 
maan en terug zouden ma
ken, maar dat was letteriijk 
gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Eerst moesten zow< 
de Russen als de Amerika
nen nog aan de weet komen 
hoe de mens zich in de ruimi 
zou kunnen handhaven. De 
inspanningen in de jaren 
1961 tot 1965 waren dan ooi 
grotendeels op dit onderdoe 
gericht. Langdurige vluchten 
koppelingsoperaties en ruim 
tewandelingen aan beide 
kanten zorgden er voor, dat 
het doel - een landing op de 
maan - langzaam maar zek( 
binnen bereik kwam. De ruir 
tewandeling van Alexei A. ü 
onow in 1965 betekende eei 
nieuw hoogtepunt. Ook de 
eerste vrouw deed haar intr« 
de in de ruimtevaart: de Rus 
sische kosmonaute Valentin 
V. Teresjkowa. 
Teresjkowa bestuurde in 
1963 de 1/1/osto/cW tijdens 
achtenveertig omwentelinge 
om de aarde. De Russen 
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'oordat een mens voet op de maan kon zetten, werd door beide grootmactiten een aantal verkenningsvluchten uitgevoerd, 
eze zegels getuigen daarvan 

laakten in die periode ge
iruikvan Wostoks en Wos
hods ('opgang'). De Ameri
anen stapten na de afwikke
ng van het Mercu/yproject 
ver op de Gemini's. Het Ge
liniprogramma omvatte 
waalt vluchten, die duidelijk 
laakten dat de mens be
tand was tegen langdurige 
ewichtloosheid en dat hij in 
taat was om te werken in de 
jimte. De astronauten waren 
laar om aan de reis naar de 
laan te beginnen! 

loofdrolvoorde 
Ipollo 
en menselijk retourtje naar 
e maan zou ongeveer acht 
agen vergen. In die tijd zou
en de astronauten een aan
il vrij ingewikkelde ma
oeuvres in de ruimte moeten 
itvoeren. 
1 dit hoofdstuk van de ruimte
aart was een hoofdrol weg
slegd voor de Amerikaanse 
polio. De Apoilo bestond uit 
'ie modulen, te weten: de 
srvicemodule (het dienst
jmpartiment), de comman
Dmodule (het moederschip) 
1 de maanmodule (de maan
oep of LM, Lunar Moduié). 
et /\po//oproject trad in wer
ng in 1966, het tiende jaar 
m het ruimtetijdperk. Het ac
ïnt in de maan race kwam 
eeds meer op de Amerika
5n te liggen. De Russen ke
in bepaald niet passief toe, 
aar volhardden nog steeds 
hun politiek van strikte ge
Jimhouding. 
a drie vluchten met de Apoi
was de tijd rijp voor de eer
9 bemande /4po//ovlucht. 
3 generale repetitie voor de 
ooiio 4 op 27 januari 1967 
) lanceerplatform nummer 
■ had een dramatisch ver
3p. Door een brand in de 
bine kwamen de astronau

Apollo 8 en Apollo 9 op zegels van Je
men (boven) en Roemenie) 

ten Grissom, White en Chaf
fee om het leven. Het Ameri
kaanse ruimtevaartprogram
ma kwam in één klap tot stil
stand. Pas achttien maanden 
later kreeg het y4po//oproject 
een vervolg. 
Maar ook in de Sovjetunie 
sloeg het noodlot wreed toe. 
In 1967 stortte de kosmonaut 
Vladimir Komarow neer in zijn 
Sojoez /capsule. 
De nieuwe start van de Ame
rikanen verliep goed: de ver
nieuwde /4po//ocapsule bleek 
te voldoen en vooral de vlucht 
van de Apoiio 8, eind 1968, 
werd een groot succes. Tien 
omwentelingen rond de maan 
maakten duidelijk dat het 
einddoel in zicht kwam. Nadat 
bij de vlucht met de Apoiio 9 
de Lunar Moduie met succes 
was getest, volgde op 18 mei 
1969 de generale repetitie 
voor de maanlanding. Ameri
ka was gereed voor de lan
ding op de maan. 

'De Eagle is 
geland!' 
Op 16 juli 1969 was het zo
ver. De Apoiio 11 werd van 

dank.' En na een bijna zes 
uren durende inspectie van 
de Eagie zette Armstrong, 
via de televisie gadegesla
gen door miljoenen mensen 
op aarde, als eerste mens 
voet op de maan. Toen zijn 
linkervoet het maanopper
vlak raakte, sprak hij de be
roemde woorden die nu ook 
zijn vastgelegd op de Neder
landse herdenkingszegel. 

Thema blijft 
boeien 
Natuurlijk kan de geschiede
nis van de 'verovering' van 
de maan niet in één artikel 
worden vastgelegd. Deze 
belangrijke episode in de 
geschiedenis van de ruimte
vaart was in werkelijkheid 
veel en veel omvangrijker 
en boeiender. Vandaag de 
dag vinden we de ruimte
vaart zó gewoon dat de rei
zen van de Amerikaanse 
ruimteveren al lang geen 

^■•«•vn^nvm^n 

De kroon op het werk van de Amenkaanse ruimtevaarders de Apollo 11missie 
brengt een mens op de maani 

Cape Kennedy gelanceerd 
met aan boord de 38jarige 
Neil Alden Armstrong als ge
zagvoerder en de 38jarige 
Michael Collins en de 39jari
ge Edwin Eugene 'Buzz' Al
drin als bemanningsleden. 
Armstrong en Aldrin zouden 
de maan betreden, tenwijl 
Collins in het moederschip 
Coiumbia zou achterblijven. 
Op 18 juli begon de Eagie 
('adelaar') ofwel de Lunar 
Moduie zijn driedaagse tocht 
naar de maan. Op zondag
morgen 20 juli had de eigen
lijke landing plaats. Om 4.17 
uur raakte de LM de maan
bodem. Armstrong gaf de 
volgende melding door: 
'Houston. Hier Basis der Stil
te. De Eagie is geland.' De 
reactie op aarde was veel
zeggend: 'O.K. Stilte. Wij zijn 
ook geland. D'r zitten er hier 
wel een paar bleek bij. Maar 
we ademen weer. Hartelijk 

voorpaginanieuws meer zijn. 
Dat neemt niet weg dat het 
thema 'ruimtevaart' onver
kort blijft boeien. Eén van de 
gespecialiseerde verenigin
gen die zich met dit thema 
bezig houden is de Ruimte
vaartFilatelie Club Neder
land. Informatie over deze 
vereniging kunt u krijgen bij 
de heer A. OIckers. Zijn 
adres luidt: Lupine 30, 2211 

wm^ntmwrrmßEmwvwwvm 

First Man on the Moon is de tnomfante
lijke tekst op een Amerikaanse zegel, 
die op zijn beurt weer op een zegel van 
het (filatelistisch gezien nogal obscure) 
oliestaatje Ras al Khaima is afgebeeld 
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MJ Noordwijkerhout. Verder 
heeft de Nederlandse Vere
niging voor Thematische Fi
latelie een studiegroep 'Aar
de en Ruimte'. Informatie 
wordt verstrekt door me
vrouw B.M. Waltmann, Ame-
tist 7, 3643 AR Mijdrecht, te
lefoon 02979-86027. 
Bij de Belgische Filatelie Ver
eniging Cosmos geeft de 
heer G. Lauwers informatie: 
Belgièlaan 87, B-9070 Destel-
bergen, België. 

Maanwetens-
waardigheden 
Aan de Nederlandse ruimte
vaartzegel gingen talrijke 
zegels en stempels vooraf. 
Het bekendste voorbeeld is 
de Amerikaanse First Man 
on the Moon-zege\. Vijfjaar 
geleden gaven de Verenig
de Staten een jubileumze
gel van $ 2.95 uit, twintig 
jaar na de maanlanding. Op 
20 juli aanstaande geeft de 
Amerikaanse PTT ter gele
genheid van de vijfentwin

tigste verjaardag van de 
maanlanding een bijzonde
re postzegel uit. Deze zegel 
heeft een waarde van 
$ 9.95, zodat voor een post-
frls exemplaar een bedrag 
van bijna twintig gulden 
moet worden neergeteld. 
De maanzegel uit 1969 had 
nog een waarde van tien 
cent, de jubileumzegel in 
1989 steeg naar $ 2.95 en 
nu wordt dus $ 9.95 ge
vraagd. Dat dreigt een dure 
grap voor de verzamelaars 
te worden m 2019... 
De Amerikaanse zegel die op 
20 juli wordt uitgegeven, krijgt 
niet alleen in de Verenigde 
Staten zijn doop, maar ook in 
ons land. De eerste exempla
ren van deze herdenkingsze
gel zullen waarschijnlijk wor
den uitgereikt aan prominente 
Nederlanders zoals prof. dr 
Wubbo Ockels, Nederlandse 
eerste (en tot nu toe enige) 
ruimtevaarder en wel in de 
permanente ruimtevaartexpo
sitie Space Expo in Noord-
wijk. 

D. Veenstra, Buitenpost 

Supersnelle 
Mercury-zegel 
Vrijwel op het moment dat John 
Glenn na zijn ruimtereis op 20 
februan 1962 in de Stille Oce
aan landde, bracht de postad-
ministratie van de Verenigde 
Staten al een herdenkingszegel 
van 4 cent uit. Dat was mogelijk 
omdat de zegel al een maand 
tevoren was gedrukt, voordat in 
Cape Canaveral (later omge
doopt in Cape Kennedy) werd 
besloten de lancenng uit te stel
len. Op de zegel komt de naam 
van John Glenn met voor en 
evenmin een datum of een aan

duiding van de vlucht, waardoor 
de zegel op het juiste moment 
alsnog kon worden uitgegeven 
De zegel bevat alleen de woor
den Project Mercury ('Mercury-
project') en US Man in Space 
('Amerikaan in de ruimte') 

De vellen met zegels werden 
verpakt in verzegelde pakketten 
bewaard tot het uur 'X'. Pas toen 
vaststond dat Glenn veilig op 
aarde was teruggekeerd en het 
sein op groen werd gezet, zond 
men vanuit Washington honder
den telegrammen naar de hoofd
postkantoren in het land met de 
opdracht de zegels in omloop te 
brengen Een plezienge verras
sing voor de postzegelverzame
laars Ook onze PTT wilde in 
1990 een soortgelijke stunt uit
halen Als het Nederlandse voet
balelftal er in was geslaagd we
reldkampioen te worden, zou 
een bijzondere postzegel uitge
geven zijn. Helaas ging dat feest 
met door het Oranje-elftal maak
te de hooggespannen venwach-
tingen met waar 

RONDZENDDIENST HET TREFPUNT 
Wat een aanbieding Klassiek Europa gebruikt alles volgens Yvert et Tellier 

Hoe bestaat het voor deze prijzen heel eenvoudig wij gaan onze enorme voorraad wat inkrimpen 
België 
13 Tand 12V2 
13'/! 27 50 
8 65 — 

130 — 
50 — 
1750 
11 — 
10 — 
12 50 
3 50 
1 — 

9 
12 
16 
20 
23 
36 
39 
50 
51 
62 
63 
65 
67 
71/73 
79 
80 
84/91 
92 
94 
96 

99 
105 
114 
120 
122 
129/31 
173 
174 
175 
179/81 
187 
210 
219 
220 
238 
267/72 25 
291A 
317/24 
351/52 
353/55 
356/62 105 — 
375 7 — 
404/06 550 
411/18 850 

7 50 
1 — 
3 — 
9 — 
3 — 
4 50 

13 — 
2850 
12 50 
35 — 
3 50 
3 50 
3 50 
5 — 

10 — 
12 — 
2250 
10 — 
2 25 
5 25 

3150 
5 50 
5 — 
2 50 
2 50 
2 25 

3 50 
10 — 

110 — 

458/65 7 50 
471/77 18 50 
496/03 10 — 
Denemarken 

40 — 
70 — 
50 — 
10 — 
60 — 

175 — 
7 50 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
18 
19 
22 
25 
26 
27 
28 
29 
Tand 
14 X13V2 
22 10 

15 — 
40 — 
60 — 
6 — 

90 — 
9 — 

65 — 
2 — 
2 50 
3 — 
3 50 

t a 
i l -

23a 
25 
25a 
26 
26a 
27 
28 
29 
35/37 
43/47 
55/61 
81 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
118 

10 — 
3 — 
9 — 
3 — 

20 — 
25 — 
20 — 
35 — 
4 50 

65 — 
11 — 
10 — 
15 — 
10 — 
15 — 
6 — 

13 50 
4 50 
7 — 
5 — 

15 — 

148 7 — 
153/64 23 50 
190/92 30 — 
Krantenzegels 
1/10 80 — 
LP6/10 20 — 
Dienst 
10 
18 
Thule 
1/5 
Engeland 
1 
3 
4 
17 
18 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
29 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
47 

25-
20-
2150 

150 — 
3 — 
35 — 
120 — 
32 50 
120 — 
110 — 
30 — 
60 — 
30 — 
3 — 
22 50 
55 — 
15 — 
10 — 
22 50 
850 
50 — 
15 — 
55 — 
5 — 
15 — 
10 — 
15 — 
22 50 
20 — 
1150 
8 50 
75 — 
7 — 
17 50 
20 — 
17 50 
2 50 
150 
12 50 
25 — 

32 50 
60 — 
15 — 
20 — 
5 — 
30 — 
75 — 
75 — 
80 — 
185 — 
110 — 
45 — 
60 — 
200 — 
3 75 
10 — 
3 50 
2 50 
22 50 
2150 
30 — 
35 — 
650 
5 — 
3 50 
25 — 
12 50 
7 50 
45 — 
55 — 
200 — 
5 75 
3 50 
5 75 
18 50 
20 — 
75 — 
60 

99 
100 
101 
102 
103 
104 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
122 
123 
149 
150a 
153 
154 
155 
171/72 17 50 

15-
209/22 
224 
226 
234 
238 
258 
259 

5 — 
8 75 
17 50 
3 75 
40 — 
5 75 
16 50 

283/86 42 50 
351/54 17 50 

Finland 
2 
3a 
4 
6 
7 
8 
9 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
13a 
14a 
15a 
17a 
18a 
25 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
60 
82 
136/38 
156/58 45-
164/65 7 50 

750 — 
165 — 
60 — 
150 — 
185 — 
60 — 
60 — 
10 — 
5 — 
15 — 
150 
7 50 
40 — 
50 — 
30 — 
40 — 
10 — 
50 — 
10 — 
125 — 
15 — 
2 75 
40 — 
70 — 
6 50 
7 — 

I l 
l s — 
2 — 

12 50 
1750 
15 — 
35 — 
30 — 
45 — 
10 — 

50 

170/72 
173/75 
183/85 
186/88 
189/91 

3 0 -
7 75 
5 — 
7?5 

10 — 
196/99 10 — 
205/08 9 25 
Nooiwegen 
1 125 — 

135 — 
70 — 
10 — 
35 — 

150 — 
350 — 

650 
40 — 
g o 
s s — 
40 — 
75 — 
5 — 

35 — 
32 50 
60 — 

750 
42 50 
40 — 
5 — 

15 — 
8 — 

10 — 
32 50 
^5 — 
3 50 
650 

50 
60 

63/65 200-
66/68 450 -

Ook veel mei 
genoemde nrs 
m voorraad 
Ook Duitse 
Staten en Duitse 
Rijk 
Stuur uw man 
colijst van heel 
Wesl Europa wij 
dragen er dan 
lorg mor dat u 
voordelig aan uw 
manco s komt 
En u weel met 
goed geld terug 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 

S.J.C, den Oudsten 
Kwangodreef 195 
3564 PD Utrecht 
Tel . 030-618720 

IsTE KLAS KILOV\fAAR| 
al me t 1993 u i tgaven | 

GROOTFORMAATZEGELS 
1 WEST-EUROPA arote variatie, nnet HW's 
2 FINLAND zeer nieuw, met boekieszeqels 
3 ZWEDEN met boekjeszegels en HW's 
4 NOORWÉGEN grote variatie en veel HW's 
5 DENEMARKEN aroot assortiment 
6 IJSLAND schitterend, zeer hoqe cat wrd 
7 FARÖEREILANDEN arote variatie en HW's 
8 IERLAND mooie sorterinq van vele laren 
9 ENGELAND zonder kerst, met HW's 

10 KANAALEILANDEN goede sortering 
11 BELGIË enorme variatie 
12 LUXEMBURG met HW's en leuk assortiment 
13 DUITSLAND ZONDER TOESUG zeer nieuw 
14 DUITSLAND veel nieuw en met toeslag 
15 D D R veel motief 
16 ZWITSERLAND met toeslag en HW's 
17 OOSTENRIJK aeweldiae sorterina 
18 MALTA kort geknipt, veel zegels 
19 FRANKRIJK aroot assortiment 
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 boekjeszegels 
24 AUSTRALIË veel nieuw, ook HW's 

MISSIEWAAR 
25 NOORWEGEN zeer gevarieerd 
26 DENEMARKEN ook met de hogere Kr-waarden 
27 ENGELAND met buitenland en HW's 
28 IERLAND prachtig assortiment 
29 DUITSLAND al met de allernieuwsten 
30 U S A onuitgezocht (coilnrs ') 
31 AUSTRALIË topkilo, de meest verkochte 
32 CANADA enorme variatie 

100 GR 
f -.-
f 14,-
f 15,-
f 16,-
f 14.-
f 60,-
f 130.-
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,-
f 14,-
ƒ 10,-
500 GR 
ƒ 35,-
f 35,-
f 15,-
f 35,-
f 25,-
ƒ 15,-
ƒ 35,-
ƒ 35,-

250 GR 
f 35,-
f 30,-
ƒ 35,-
f 38,-
f 32,-
f 145,-
f - , -
f 38,-
f 24.-
ƒ 45,-
f 40.-
ƒ 75,-
f 25.-
f 32,-
f 35.-
f 38,-
f 80.-
f 44,-
f135,-
f -,-
/ 45.-
ƒ 75,-
ƒ 32,-
ƒ 22,-
1KG 
ƒ 70,-
f 70,-
ƒ 30,-
f 70,-
ƒ 45, -
ƒ 30,-
f 65,-
ƒ 65,-

1KG 
f 130.-
f i io,-
ƒ 125,-
f 150,-
f 125.-
f 575,-
f - . -
f150,-
f 90,-
f180,-
f150.-
f 290,-
f 95.-
f125,-
f135.-
f 150,-
f315.-
f -,-
f -.-
f -,-

ƒ 295,-
ƒ125,-
ƒ 80,-
5 KG 
ƒ 325,-
f 325.-
ƒ 140,-
f 325.-
ƒ215,-
ƒ140,-
ƒ315,-
ƒ 300,-

PRIJZEN INCL PORTOKOSTEN GEEN BESTELLINGEN ONDER ƒ 5 0 , - | 
Prijswijzigingen voorbehouden / Levering zolang de voorraad strekt 1 

Postzegelhandel J . VAN H A A R L E A J 
Tel. 080-777730 - Fax 080-730735 - Postbus 330 - 6500 AH NIJMEGEN 1 
Levenng uitsluitenil onder rembours ol na vooniitbetaling op giro 3752594 of bank 93 28 1 3 . 7 2 | 



Philatelie juni 1994/451 

Luchtpost-
nieuws 

Samenstelling: 
W. Dekker 
Postbus 7435 
2701 AK Zoetermeer 

Bijzondere 
Dostvlucht 
n het PTT-blad Stempel-
nieuws van april jl. (numnner 
34) werd gewag gemaakt van 
3en 'bijzondere postvlucht'. 
De omschrijving 'zeerbijzon-
jere postvlucht' zou niet heb-
Den misstaan! 
7oals bekend is werden op 6 
ïpril de drie luchtvaartzegels 
jitgegeven. Op diezelfde dag 
werd op initiatief van het Na-
ionaal Lucht- en Ruimte-
/aartlaboratorlum (NLR) en 
net medewerking van PTT 
ost een bijzondere post

vlucht gehouden: er werd van 
Eelde naar Schiphol gevlo
den. De NLR had voor de ge-
egenheid een bijzondere en
velop laten drukken van wer-
telijk royaal formaat (22 bij 11 

centimeter, zie afbeelding 1) 
en deze laten voorzien van 
de drie luchtvaartzegels. Op 
de envelop is het vliegtuig af
gebeeld waarmee de post 
werd vervoerd, een Cessna 
Citation II met kenteken PH-
LAB. De postzegels zijn afge
stempeld met het normale 
dagtekeningstempel Gronin
gen 6.IV.94-12. 
Deze postvlucht was niet 
vooraf door PTT Post bekend 
gemaakt. Het luchtpostver-
voer van de NLR-enveloppen 
was dus exclusief. 
Op Schiphol werd het bij
zondere stempel op de en
velop aangebracht. Dat alle 
met één vlucht vervoerde 
enveloppen voor 200 pro
cent waren overgefran-
keerd zal wel een unicum 
blijven... 

scKipagisjtnüUüs 

PasJvlucHI NLR-luWeufn 
Cessfia cnanor li. PH-LftB 

Eekte - SchipJToi 6 apiB 1994 

Nationaal Lucht- en Rutmtevaartlatjoralonum 
Postbus 90502. 1006 BH Amsterdam 

DE BILT 28 MEI 1994 
► 3 3e DA G ^ 

V A N D E 
A E R O Fl LA T E LI E 

2. Het bijzondere stempel ter gelegen
tield van de 33ste Dag van de Aeroflla
telie 

Dag van de 
Aerofilatelie 
Het jaarlijkse evenement 
waar luchtpostverzamelaars 
naar uitkijken  de Dag van 
de Aerofilatelie  werd dit
maal niet in het najaar, maar 
op 28 mei 1994 in De Bilt ge
organiseerd. De reeks bijzon
dere stempels ter gelegen
heid van de Dag van de Aero
filatelie kon weer met een 

exemplaar worden uitgebreid, 
het drieëndertigste al (zie af
beelding 2). De Dag van de 
Aerofilatelie vormt in de cata
logus van De Vliegende Hol
lander niet voor niets een 
aparte categorie (hoofdstuk 
K). 
Het is nog mogelijk de twee 
speciale enveloppen die de 
vereninging uitgaf te bestel
len. Dat kan door storting van 
f 5. op Postbankrekening 
nummer 402629 ten name 
van de Stichting Tentoonstel
ling de Vliegende Hollander, 
Barendrecht. 

Zuidpool 
Als het bij ons winter is, is het 
op de Zuidpool zomer. Dat 
was ook onlangs weer het ge
val, dus werden de vier Aus
tralische bases in het Zuid
poolgebied in januari voor 
enige maanden bezet. Elke 
basis gebruikte zijn eigen 
speciale stempel (zie afbeel
ding 3). 

. De (vluctit)wegen van PTT Post zijn ondoorgrondelijk  tiet resultaat is deze blj
jndere envelop, die een gevolg is van een al even bijzondere (lees: vreemde) 
ucht 

3. De vier stempels van de Zuldpoolbases van Australië: van links naar rechts Ca
sey, Davis, Maoquarie Island en Mawson 

Nederlandse 
tempels 
elegenheidsstempels 

4 juni: 
■Gravenhage: eerstedag
tempel 'ANWB bewegwijze
ig' en 'Wereldruiterspelen' 
illeen op NVPHenvelop
en). 

Ijzondere stempel
laggen: 

toten met30juni: 
msterdam en Utrecht: stem

<p 

• 

=> 

NEDERLANDSCHE 
VEREENIGING VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS 
18841994 

110 JAAR ACTIEF 

' ^<?/ ,TE.O^'^ ' 

pelvlag 'Nederlandsche Ver
eeniging van Postzegelverza
melaars 18841994 110 jaar 
actief'. Te stempelen corres

pondentie zenden aan het 
ekp Amsterdam (postbus 
98500, 1000 ND) en/of het 
ekp Utrecht (postbus 99000, 
3500 NA), onder vermelding 
van 'stempelvlag NVPV'. 

Loketfrankeermachines 

1 juni: 
RoermondKerkeveldlaan: 
eerste dag van gebruik van 
machine FM5125. 
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Verschijningsvormen van postzegels 
en voordrulc-postzegeialbums 
Veel filatelisten brengen hun postwaarden onder in zogenoemde voordrukalbums. Hoe
wel in bepaalde kringen nogal wordt neergekeken op deze groep verzamelaars - niet zel
den aangeduid met 'hokjesvullers' - blijken deze 'kant-en-klare' albums toch in een grote 
behoefte te voorzien. Dat doet de vraag rijzen of fabrikanten bij het indelen van hun bla
den filatelistlsche criteria hanteren - en zo ja, welke. De heer P.A.J. de Groot uit Noord
broek gaat hierop in het nu volgende artikel in. 

De aanvullingsbladen op de 
Nederland-postzegelalbums 
zorgden dit jaar voor verras
singen Er zaten veel bladen 
in de aanvullingssets en bij 
het op de bladen onderbren
gen van de in de afgelopen 
maanden verzamelde post
waarden^ merkte de verza
melaar dat men met altijd dat 
had wat nodig was er ontbra
ken bepaalde postwaarden 

Hoe kan daf? Dne elementen 
spelen volgens mij een rol 
- de opzet van de albums en 
de albumbladen 
- de indeling van de postze
gelcatalogus en 
- de werkwijze van PTT Post 
Filatelie en Waardenlogistiek 
(hierna te noemen PTT 
Post) 

Albums 
Allereerst de albumbladen 
Hoe moet de verzamelaar de 
Nederlandse postwaarden in 
de aanvullingsbladen van de 
verschillende voordrukalbums 
verwerken"? Ik heb dat voor 
de verschillende merken al
bums venwerkt in tabel 1 Al
leen die postwaarden zijn 
daann opgenomen die in de 
albumbladen verschillend 
worden behandeld 
Tabel 1 toont duidelijk aan 
dat elke albumfabrikant de 
postwaarden op zijn manier 
'verwerkt' in de albumbla
den Waarom"? Bestaan hier
voor geen cnteria of zijn 
deze onduidelijk Biedt bij
voorbeeld de Speciale Cata

logus van de NVPH geen 
oplossing"? 

De postzegel 
catalogi 
NVPH-catalogus 
Allereerst de NVPH-catalo
gus Biedt deze hier een op
lossing"? Het antwoord kan 
kort zijn nee De Nederland
se albumfabnkanten Davo, 
Importa en Unie en de NVPH-
catalogus zitten met op de
zelfde lijn, tabel 1 illustreert 
dit BIJ bestudenng van de 
NVPH-catalogus blijkt dat 
deze in de nummenng met 
consequent is Ik noem een 
paar voorbeelden 

Het kinderpostzegelvelletje 
staat ieder jaar onder een 
hoofdnummer in de NVPH-
catalogus Dit geldt ook voor 
de boekjes met zomerpostze-
gels De postzegels uit het 
boekje hebben een subnum-
mer 
Het kortingzegelboekje en de 
kortingzegelvelletjes staan 
met in de NVPH-catalogus 
De losse postzegels staan 
vermeld onder een hoofd-
nummer Een vreemde situa
tie, want in deze vorm zijn de 
zegels aan het loket met ver
krijgbaar Voortbouwend op 
de gevolgde systematiek bij 
de zomerpostzegels en kin
derpostzegels zou het velle
tje/boekje met kortingzegeize 
gels onder een hoofdnumme 
vermeld moeten staan en de 
individuele postzegels onder 
een subnummer 
Hetzelfde geldt ook voor de 
wenszegels het velletje is 
met opgenomen in de catalo
gus 1993 en de twee losse 
zegels staan onder een 
hoofdnummer vermeld Voor 

Tabel 1 

Postwaarden in de verschillende aanvullingsbladen 
Davo 

Emissie 

Wenspostzegels 
- velletje 
-2samenh zegels 
- 2 losse zegels 

X 

X 

Notariële Broederschap 
-2samenh zegels X 
- 2 losse zegels 

Zomerpo itzegels 
- 3 zegels 
-boekje 
- 3 boekjeszegels 

Radio Oranje 
-2samenh zegels 
- 2 losse zegels 

Tien voor uw brieven 
- velletje 
-2samenh zegels 
- 2 losse zegels 

Kortingzegels 
- velletje 
- 2 losse zegels 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

Importa 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

Leucht
turm 

XS^ 
X 

X 

X 
X 

X 

X S 
X 

X S 
X 

Lindner 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

Unie 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

Tabel 2 

Inhoudsverschillen 
uitleveringsvormen Fl'1 Post 
JCB = Jaarcollectie bijzondere postzegels 
ABS = Alhumsel 
JSB = Jaarset bijzondere postzegels 

Emissies 

Wemzegels 
velletje 
2samenh zegels 

Notariële Broederschap 
2samenh zegels 
2 losse zegels 

Vlinders 
3 zegels 
velletje 

Zomerpostzegels 
3 zegels 
boekje 
3 boekjeszEgels 

Radio Oranje 
2samenli zegels 

Tien voor uw brieven 
velletje 
2samenh zegels 

Kinderpostzegels 
3 zegels 
vellege 

Kortingzegels 
velletje 
2 losse zegels 

JCB ABS JSB 1 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X X 

X X 
X 

X X 
X 

X X 

X 
X 

X X 
X 

X 
X X 
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NEDERLAND 

^ w ^ 

■I 'asÊ ^ 

ler voorbeelden van de wijze waarop voordrukalbums omspnngen met samenhangende emissies van links naar rechts Davo, Importa, Leuchtturm en Unie 

i\e logisch redeneert is het 
uidelijk dat het velletje met 
renszegels een hoofdnum
ler behoort te hebben en de 
)sse postzegels een sub
ummer̂ . 

lichelcatalogus 
)ezelfde inconsequentie met 
etrekking tot de nummering 
ie we bij de NVPHcatalogus 
agen geldt ook bij de gere
ommeerde Michelcatalo
us. De boekjes met zomer
ostzegels zijn als genum
lerde Markenheftchen opge
omen. Dat geldt ook voor 
et boekje met kortingzegels 
ïn 1988. De daarna ver
:henen kortingzegelvelletjes 
jn niet genummerd; ze wor
an slechts genoemd. Als in
irmatie vermeldt de Michel
idactie: von der Post nur in 
jmpletten Bogen zu 20 Mar
dn abgegeben. 
e Lindner en Leuchtturmal
jms zijn gebaseerd op de 
ichelcatalogus. Het supple
ent voor het Lindneralbum 
3vat alle bladen, inclusief de 
ïlletjes, maar zonder het 
)ekje zomerpostzegels. Bij 
ïuchtturm zijn de laatstge
)emde bladen als drie sup
ementen leverbaar. 

eASCAT 
idens de vergadering die de 
icaf», de internationale or
inisatie van uitgevers van 
)stzegelcatologi en postze
iltijdschriften, tijdens Phila
lia 93 in Keulen hield, werd 
t ondenwerp 'postzegelvel
jes' besproken met de al
imfabrikanten. 
ïconstateerd werd dat het 
9t betrekking tot de aanvul
gsbladen voor Nederlandse 
stzegels nuttig Is gebleken 
ze velletjes niet in de nor

male supplementen op te ne
men, maar daarvoor speciale 
bladen uit te geven of blanco 
bladen aan te bevelen. Voor
zover de postadministraties 
oven/vegen dergelijke velle
tjes uit te brengen, verzoekt 
de Ascat dringend slechts 
één enkele zegel in het al
bumsupplement op te nemen. 
Voor die verzamelaars die 
voldoende financiële midde
len hebben om zulke velletjes 
in hun geheel aan te schaffen 
en in hun albums op te ne
men zouden speciale supple
menten moeten worden aan
geboden^. 
Tot mijn verbazing  en tabel 
1 illustreert dit  zijn in alle 
supplementen bladen voor 
deze velletjes opgenomen. 
Volgens de Ascat, of althans 
volgens de Nederlandse ver
tegenwoordigers daarin, zijn 
de Nederlandverzamelaars 
dus voldoende kapitaalkrach
tig voor de aanschaf van vel
letjes en de daarvoor beno
digde aanvullingsbladen. 
Hieruit valt slechts één con
clusie te trekken: commercië
le en financiële motieven lig
gen aan deze gang van za
ken ten grondslag. Filatelisti
sche argumenten heb ik in 
het gehele verslag van de As
catbijeenkomst niet aange
troffen. 

pnpost 
PTT Post is de 'uitgever' van 
de postwaarden. Op de kan
toren van PTT Post kunnen 
losse waarden en verschillen
de sets postzegels worden 
aangeschaft. Daarnaast be
staat de mogelijkheid een 
abonnement bij Verzamelser

vice in Groningen aan te 
gaan, waarbij verscheidene 
uitleveringsvormen (verschil
lende postzegelsets) mogelijk 
zijn. 
In tabel 2 zijn de verschillen 
tussen de door PTT Post uit
gegeven sets schematisch 
weergegeven. De nietge
noemde zegels van 1993 ko
men in alle sets voor; perma
nente postzegels zijn buiten 
beschouwing gelaten. 

Bestudering van de tabellen 1 
en 2 leert het volgende: het 
door PTT Post gehanteerde 
systeem van jaarcollectie, al
bumset en andere sets werkt 
niet, althans niet voor de ge
bruikers van voordrukalbums. 
De koper van de Jaarcollectie 
Bijzondere Postzegels moet 
drie extra velletjes kopen 
(kosten: f 26.), de albumset 
sluit op geen enkel album aan 
en de Jaarset Bijzondere 
Postzegels is voor de koper 
een grote teleurstelling, want 
hij moet meer bijkopen dan hij 
krijgt. 
Het uit 1976 stammende be
grip 'jaarcollectie' is  net als 
de collectie zelf  in de loop 
der jaren steeds verder uitge
kleed: het velletje kortingze
gelzegels werd er nooit in op
genomen en met ingang van 
1990 zijn de permanente 
postzegels (inclusief de auto
maatboekjes) eruit verbannen 
 die werden ondergebracht 
in de Jaarcollectie Permanen
te Zegels. 
Nietfilatelistische motieven 
liggen aan dit beleid ten 
grondslag: de Jaarcollectie 
Bijzondere Postzegels mag 
immers niet te duur worden. 
Wat de Jaarcollectie Perma
nente Postzegels betreft kan 
ik me niet aan de indruk ont

trekken dat deze wat kunst
matig in stand wordt gehou
den. 

Voorlopige 
conclusie 
De conclusie na analyse van 
de drie genoemde aspecten 
catalogus, albumfabrikant en 
PTT Post  is duidelijk: bij de 
twee laatstgenoemde instan
ties spelen commerciële en fi
nanciële motieven de hoofd
rol. De filatelist is daarbij het 
slachtoffer: hij/zij moet extra 
postwaarden aanschaffen en 
krijgt doordat iedere albumfa
brikant op zijn manier werkt 
(min of meer los van PTT 
Post) teveel aanvullingsbla
den, of aanvullingsbladen die 
hij niet wil. Dit kost de verza
melaar geld. 
En is hij tevreden? 

Filatelistische 
criteria 
Als het gaat om het opnemen 
van postwaarden in voordruk
albums moeten we constate
ren dat er door de fabrikanten 
kennelijk geen filatelistische 
normen worden gehanteerd. 
Bestaan dergelijke normen 
voor de bewuste producenten 
niet? 
Twee voor de hand liggende 
criteria die bij het samenstel
len van een album zouden 
kunnen worden gehanteerd 
zijn: 

 de verschijningsvorm van 
de emissie 
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 het gebruik van de emissie, 
respectievelijk de postzegel 

Verschijningsvorm 
In Nederland verschijnen de 
bijzondere postzegels^ op de 
volgende manier: 

Loketvellen 
De Nederlandse loketvellen 
beslaan doorgaans honderd 
zegels. Uit deze vellen ver
koopt PTT Post losse zegels. 
Bij bepaalde emissies worden 
twee of meer zegels samen
hangend gedrukt. De zegels 
vormen dan samen één ge
heel. In 1993 bestond de 
emissie '150 jaar Notariële 
Broederschap' en 'Radio 
Oranje' uit samenhangende 
zegels. 

Velletjes 
Bepaalde emissies worden in 
kleine velletjes uitgegeven: 
kinderpostzegels, kortingze
gels en de recente 'wensen'
en 'tien voor uw brieven'
postzegels. 

Overige vormen 
Andere verschijningsvormen 
van Nederlandse gelegen
heidszegels zijn boekjesze
gels, rolzegels en auto
maatstroken. 

Hoe kijkt de filatelist nu tegen 
deze verschijningsvormen 
aan? We kunnen stellen dat 
de verzamelaars van postfris 
materiaal geïnteresseerd zijn 
in individuele zegels, series, 
samenhangende zegels, vel
letjes, boekjes, bijzondere rol
zegels (eventueel in strip
vorm) en permanente rolze
gels (ook weer eventueel in 
stripvorm). 
Verzamelaars van gebruikte 
zegels  want ook die gebrui
ken voordrukalbums  zijn 
vooral geïnteresseerd in echt 
gelopen postwaarden; die zul
len dus voornamelijk losse ze
gels verzamelen. Als verza
melaars van gebruikte post
waarden ook echt gelopen 
velletjes in hun verzameling 
willen opnemen zullen ze 
daarvoor maatregelen moeten 
nemen. Verzamelaars die ook 
gebruikte samenhangende 
zegels, velletjes, boekjes, bij
zondere rolzegels en perma
nente rolzegels in hun collec
tie opnemen maken in feite 
een aanvulling op hun verza
meling losse zegels. 

De criteria en de 
voordruicalbums 
Het hanteren van de twee 
hier genoemde criteria heeft 
zowel gevolgen voor de uitge
vers van catalogi als voor de 
albumfabrikanten, PTT Post 

en de verzamelaars. Ik zal dat 
toelichten. 

Catalogusuitgevers 
Na hetgeen we eerder onder 
het kopje 'De postzegelcata
logi' naar voren brachten kun
nen we hierover kort zijn. In 
de catalogus moet de ver
schijningsvorm als uitgangs
punt worden gehanteerd. De 
hierop gebaseerde postwaar
den krijgen een hoofdnum
mer. Alle uit de verschijnings
vorm afgeleide postwaarden 
krijgen een subnummer. 
Om een voorbeeld te geven: 
als de verschijningsvorm een 
velletje is krijgt dit velletje in 
de catalogus het hoofdnum
mer; losse zegels uit het vel
letje krijgen een subnummer. 

Albumfabrikanten 
Voordrukalbums bevatten 
doorgaans aparte bladen 
voor postzegels, samenhan
gende zegels, boekjes, velle
tjes en eventueel rolzegels en 
automaatstroken. 
De momenteel gebruikte 
postzegelalbums bevatten al 
deze componenten en maken 
geen onderscheid tussen 
postfris materiaal en gebruik
te zegels. Alleen de uitvoe
ring van de albums kan ver
schillen (bindwijze, papierge
wicht, klemstroken, etc). 

de supplementen worden uit
gelevert verandert. Tabel 3 il
lustreert dit. 

Verzamelaars van gebruikte 
zegels kunnen als ze dat wil
len supplement 1 aanschaf
fen en de verzamelaars van 
postfris materiaal kunnen 
desgewenst supplement 2 
kopen .̂ 
Ik heb uitgerekend dat een 
praktische toepassing van 
deze werkwijze er voor zou 
hebben gezorgd dat zowel 
het Davo als het Importa
supplement voor 1993 twee 
bladen minder zou hebben 
bevat. 

PTT Post 
Eerder werd gesteld dat het 
huidige systeem van PTTcol
lecties (Jaarcollecties, Album
set, Jaarset, etc.) in feite niet 
werkt. PTT Post zou twee 
soorten jaarcollecties moeten 
uitbrengen: één met individu
ele en samenhangende post
zegels (de Jaarcollectie Post
zegels) en één met velletjes 
en boekjes (de Jaarcollectie 
Velletjes/Boekjes). De perma
nente postzegels kunnen 
worden opgenomen in de 
jaarcollectie postzegels. 
De voorgestelde Jaarcollectie 
Postzegels hoeft niet duurder 
te worden (waarschijnlijk iets 

Tabel 3 

Voorstel opzet aanviillingen op 
voordrukalbums 
Album Postfris Gebruikt 

Zegels en series 
Samenhangende zegels 
Velletjes 
Boekjes 

X 
X 
X 
X 

X 
1 
1 
1 

Samenhangende zegels (los) 
Zegels uit velletjes/boekjes 

2 
2 

Als we de hiervoor genoemde 
criteria consequent hanteren, 
dan zouden samenstellers 
van voordrukalbums twee 
verschillende versies op de 
markt moeten brengen: één 
voor postfrisse en één voor 
gebruikte postwaarden. 
Een album voor postfris ma
teriaal zou dan plaats moeten 
bieden aan alle genoemde 
verschijningsvormen. De ver
zamelaar van gebruikt materi
aal zouden toekunnen met 
een album dat alleen ruimte 
biedt aan losse zegels. 
Aan de indeling en de vorm
geving van de albumbladen 
behoeft dus niets te verande
ren; alleen de wijze waarop 

goedkoper). Mogelijk wordt 
de prijs wat stabieler, hetgeen 
marketingtechnisch aantrek
kelijk zou kunnen zijn voor 
PTT Post. De nieuwe Jaarcol
lectie Velletjes/Boekjes zou 
qua verkoopmogelijkheden 
een interessant produkt kun
nen worden. 

De verzamelaar 
De voordelen voor de filatelist 
zijn duidelijk: 
 de verzamelaar krijgt de 
postwaarden die hij nodig 
heeft 
 de verzamelaar schaft uit
sluitend de aanvullingsbladen 
aan die hij nodig heeft 
 de verzamelaar krijgt een 

fraaiere, meer complete ver
zameling, aangepast aan 
zijn/haar behoeften 
 Voor zowel albumbladen 
als postwaarden geeft hij/zij 
minder geld uit. 

Samengevat kunnen we stel
len dat het zinvol zou zijn als 
de albumfabrikanten en PTT 
Post de genoemde criteria in 
het oog zouden houden bij 
het samenstellen van hun al
bums, respectievelijk hun 
postzegelsets. 
P.A.J. de Groot, Noordbroek 

Noten: 
': Voor het gemak spreken we in 
dit artikel over postwaarden, daar
onder te verstaan postzegels, sa
menhangende zegels, senes, vel
letje, boekjes, bijzondere of per
manente rolzegels en automaat
stroken. 
2; 'S': als drie supplementen ver
krijgbaar 
3 In de catalogus is onder een 
subnummer ook een paartje wens 
zegels opgenomen Omdat het 
velletje uit tweeëneenhalf blokje 
bestaat, zou mijns inziens het op
nemen van een blokje van vier ze 
gels juister zijn. dat is karaktens
tieker voor het velletje. Er is hier 
een overeenkomst met de Amphi
/exzegels van 1976 m de NVPH
catalogus zijn ze opgenomen als 
twee stroken In de toelichting 
staat dat de zegels in vellen van 
90, respectievelijk 100 stuks zijn 
gedrukt. Dit is met af te leiden uit 
de onder een subnummer opgenc 
men stroken van drie of twee ze
gels, wèl aan een blokje van dne 
bij drie of twee bij twee zegels, zo 
als opgenomen in het Davoalbun 
(pagina 79a). Een dergelijke toe
lichting ontbreekt ovengens bij de 
/1mp/7//exzegels van 1977 (opge
nomen als zegels en als paartjes: 
1137/1138a, 1139/1140a). 
*■ Ascat = Association internatio
nale des éditeurs de catalogues 
de timbresposte (internationale 
vereniging van uitgevers van post 
zegelcatalogi). 
5; Verslag gedateerd 6 november 
1993. 
". Permanente Nederlandse post
zegels worden meestal gedrukt ir 
vellen van tweehonderd stuks. 
Verder bestaan er ook permanen 
te rolzegels. 
'; Albumfabnkanten noemen de 
bladen voor velletjes en boekjes 
ook nu veelal 'abladen'. 
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Postzegels te koop gevraagd!! 
Ga alleen met een betrouwbaar adres in Voor Nederland en O.R. collecties. 
zee. Bovendien mag u bij ons, wanneer u Topstukken, paren, strips, blokken van 4, 
spijt zou krijgen (bijna onmogelijk), iedere proeven, ouden brieven etc. 
verkoop binnen 24 uur te niet doen. Engros Nederland, Frankeergeldige zegels. 
En u krijgt de hoogste prijs! Natuurlijk We hebben interesse in alle landen. 
contant. 

VÓÓR U VERKOOPT, BEL ONS! 
Postzegelhandel 
QL IRIJNS A M S T E R D A M J.L. de Troye, 
Bosb. Toussaintlaan 51, 1215 CB Hilversum, tel. 035-219470, b.g.g. 

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

U l<unt ons de 
gehele week 
bereiken van 
8.00-22.00 uur. 

06-52880036. 

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

KILOWAAR MET 1992/1993 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 100 gr 250 gr 1 kg 
Zwitserland : met toeslag en HW's 18,00 42,00 150,00 
Oostenrijk: grote sortenng 28,00 66,00 240,00 
W. Europa : grote sortenng met HW's 14,00 34,00 120,00 
Skandinavië : grote sortenng met HW's 20,00 50,00 170,00 
Duitsland : grote vanatie met toeslag 11,00 26,00 99,00 
Frankrijk : grote variatie met HW's 55,00 130,00 
Engeland : veel nieuw met HW's 10,00 22,00 80,00 
Finland: grote sortenng 14,00 30,00 110,00 
MISSIEWAAR: 
Australië : veel nieuw met hogere waarden 20,00 65,00 
N.Zeeland : veel nieuw met hogere waarden 16,00 40,00 150,00 
Engeland: met buitenland en hogere waarden 8,00 16,00 60,00 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Prijzen inclusief BTW Orders boven ƒ 50,- portovrij 

Levering uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op: 
Giro rek.nr. 1834376 of SNS bank rek.nr. 82.19.07.581 

Levering onder rembours + ƒ 8,00 Filatelistische frankering 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 04409-3495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

HOE 
KRIJGEN 

WEU 
OVER DE 
STREEP?. 

MUNT- EN POSTZEGELHANDEL 

DE RUITER 
Vraag onze gratis 

Nieuwe 
prijslijst aan! 

(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 
EÜleen na telefonische afspraak 
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Eisinga's planetarium: het 
zonnestelsel in de woonkamer 
De provincie Friesland heeft dit jaar een prominente plaats 
geltregen in het uitgifteprogramma van PTT Post. In sep
tember komt de 400jarige Brandaris op Terschelling aan 
bod in de serie 'vuurtorens', terwijl één van de twee zegels 
van de emissie die op 5 mei uitkwam gewijd is aan Eise 
Eisinga en zijn planetarium in Franeker. 

schap, die rol over. 
Dat Franeker ook op het ge
bied van de architectuur het 
een en ander te bieden heeft, 
blijkt uit de afbeelding van het 
stadhuis in het stempel van 

Eise Eisinga's planetanum en zijn uit
spraak Sla Uw oog eens op de rader
werken der meulens en wat dies meer 
IS vormen een mooie tweeeenheid 
op deze recente Nederlandse zegel 

Terschelling en Franeker 
hebben meer gemeen dan 
alleen de 'Friese' postzegels 
van dit jaar. Ook muziek is 
een gemeenschappelijke fac
tor. Talloze Nederlanders die 
een vakantie op Terschelling 
hebben doorgebracht, zijn 
fervente fans geworden van 
Hessel, de zingende kroeg
baas van dit eiland. En welke 
Nederlander herinnert zich 
niet De Sterrekiekers, de 
hofkapel van de carnavals
vereniging met dezelfde 
naam, die in 1985 en 1986 in 
Franeker (Frentsjer) veel Elf
stedentochtrijders de oppep
per gaf die ze op dat moment 
nodig hadden? Helaas 
hebben De Sterrekiekers hun 
instrumenten definitief in het 
vet gezet, maar de stad 
Franeker blijft  zoals de 
oude slagzin luidt  'een stad 
om terug te komen'. 

Franeker 
Franeker was vooral in de 
zestiende, zeventiende en 
achttiende eeuw het cultureel 
centrum van NoordNeder
land. In 1585 kreeg Franeker 
zelfs een universiteit, die 
echter in 1811 werd gesloten. 
In het frankeerstempel van de 

LEEUWARDEI^ 

1 NLLURIANDJ 

FRIÜ459 

In Franeker was van 1585 tot 1811 de een universiteit gevestigd, dit frankeerstem
pel van de Fryske Akademie toont het zegel van de Franeker Universiteitsbiblio
theek 

Fryske Akademy in Leeuwar
den, het wetenschappelijk in
stituut in Friesland, was jaren
lang een wapen, het zegel 
van de Franeker Univer
siteitsbibliotheek, 
opgenomen. Het is niet de 
enige filatelistische verwijzing 
naar de oude universiteit. 
Ook het gemeentewapen van 
de huidige gemeente Frane
keradeel verwijst naar de 
voormalige academie. 
Het huidige Frankeradeel 
ontstond in 1984 door de 
samenvoeging van de 
gemeenten Franeker en 
Franekeradeel. Werd het 
schild in het wapen van 
Franeker links en rechts vast
gehouden door de godin 
Ceres (landbouw), in het 
nieuwe wapen neemt Miner
va, de godin van de weten

Filatelieloketstempel van Franeker met 
een afbeelding van het stadhuis 

het Franeker filatelieloket. 
Franeker is daarnaast het 
'Mekka' van het kaatsen, een 
typisch Friese sport. Jaarlijks 
wordt in augustus de PC 
gehouden, de belangrijkste 
kaatswedstrijd van Friesland. 
De afkorting 'PC' is afkomstig 
van Permanente Commissie 
ter bevordering van en in
standtiouding van tiet 
kaatsspel; zonder deze in 

C.E.MEEMTEFB VNEKERADEEL 

FRANEKER 

? ? 07 VI' 51 ' '"'" 

FRANEKER 

1E.EDERIAHDJ 

FR 7679 

1 r̂  
5 ^ 0 1 XII 78 ^ h 

fiemeeate Ffsoeker FR11160 

F _ R A N E K E ^ JNhDÊKLANÜ] 

29.x 88 3 I ♦ 150 

GEMCrNTE FRANTKIHADEEL 
P o s t b u s 58 
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Drie frankeerstempels die de versmelting van Franeker en Franekeradeel tot het 
nieuwe Franekeradeel symboliseren 

1853 opgenchte commissie 
was het kaatsen waarschijn
lijk helemaal uitgestorven. 

Eise Eisinga 
De sterrenkunde of as
tronomie behoort tot de oud 
ste natuurwetenschappen. 
Opvallend is dat vooral in 
Fnesland in de achttiende 
eeuw een groot aantal autodi 
dacten, mensen zonder enige 
wetenschappelijke opleiding 
zich met sterrenkunde bezig 
hielden. Een duidelijke ver 
klaring hiervoor is moeilijk te 
geven, maar de Franeker 
Hogeschool zal zeker een 
stimulerende werking op dez« 
belangstelling hebben gehad 
Een vertegenwoordiger van 
die groep autodidacten op he 
gebied van de sterrenkunde 
in Friesland was Eise Eisinga 
Eisinga werd geboren op 21 
februari 1744 en overleed op 
27 augustus 1828. Het 
250ste geboortejaar van de 
vervaardiger van het oudste 
nog werkende planetarium te 
wereld was voor PTT Post 
aanleiding tot de uitgifte van 
een bijzondere postzegel var 
80 cent op 5 mei. 

Bouwen in de 
woonkamer 
Een planetarium volgens de 
officiële omschrijving 'een 
toestel, door een raderwerk 
in beweging gebracht, waar
door de innchting en bewe
ging van het zonnestelsel 
wordt afgebeeld'. Het 
Franeker Planetarium werd 
gebouwd in de woonkamer 
in het grachtenhuis van de 
wolkammer Eise Eisinga. 0| 
de postzegel is de Friese be 
naming van dit beroep ver
meld: wolkjimmer. Bij de 
bouw van het planetarium 
speelde de datum 8 mei 
1774 een belangrijke rol. In 
de morgen van deze dag 
was er een samenstand var 
vier planeten, te weten Mer
curius, Venus, Mars en 
Jupiter met de maan in het 
sterrenbeeld Ram. Enkele 
maanden voor deze zoge
naamde conjunctie ver
scheen een boekwerkje var 
dominee Eelco Alta uit 
Bozum. Alta noemde zichze 
hienn een 'liefhebber der 
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iise Jeltes Eisinga (1744-1828) slinger in bedstee ging zijn vrouw te ver 
portret, geschilderd door Wilem Bartel van der Kooi, 1827) 

waarheid'. Hij beweerde stel
lig dat tijdens deze samen-
stand de planeten op elkaar 
zouden knallen als gevolg 
waarvan de aarde uit haar 
baan zou raken en ten onder 
zou gaan in een poel des 
verderfs, ofwel de zon. Het 
boekje veroorzaakte zoveel 
paniek dat de toenmalige 
overheid het verstandig 
achtte om het in beslag te 
nemen. Eise Eisinga, toen 
dertig jaar oud, wist dat er 
van het verhaal weinig klopte 
en besloot een planetarium 
te bouwen om aan te tonen 
dat al die wilde verhalen niet 
klopten met de werkelijkheid. 
Nadat zijn vrouw hiervoor 
toestemming gegeven had 
(hij bouwde immers in zijn 
woonkamer^.), was Eisinga 
hiermee bezig van 1774 tot 
1781. Slechts tegen het 
einde van deze periode 
kreeg hij nog wat moeilijkhe
den met zijn vrouw, toen zij 
in de gaten kreeg dat de 
slinger van het uurwerk dat 
het gehele systeem bestuur
de, twintig centimeter door 
het plafond van de bedstee 
heen zou gaan. Dat ging 
haar toch iets te ver en 
daarom heeft Eisinga nogal 
wat extra werk gehad. Maar 
het uiteindelijke resultaat 
mocht er zijn. 

Meer dan een 
planetarium 
Het Franeker planetarium is 
over de gehele wereld be
kend. Eisinga bouwde het 
planetarium met zo'n precisie 
dat het ook nu nog, ruim 
tweehonderd jaar na datum, 
elke dag de actuele stand van 
de planeten aangeeft. Boven
dien bouwde Eisinga tal van 
maan- en zonnewijzers in, die 
de dag, datum, zon- en 
maanop- en ondergang zicht
baar maken. Ook ontgaat het 
planetarium geen enkele 

zons- of maansverduistering. 
Op de postzegel van 5 mei jl. 
is het centrale deel van het 
planetanum afgebeeld. 
Achter de prachtige 
beschilderingen zit het 
mechaniek dat alles 
draaiende houdt en uit niets 
anders bestaat dan een 
raderwerk gemaakt van eike
houten hoepels, met daarin 
ruim 10.000 handgesmede 
spijkers als tanden. In al die 
jaren dat het planetarium z'n 
werk doet, is er nog nooit iets 
wezenlijks vervangen. 
Toch is het Franeker plane
tanum niet compleet. Zo ont
breekt bijvoorbeeld de pla
neet Uranus. Dat valt Eise 
Eisinga niet te ven/vijten om
dat die planeet pas werd ont
dekt toen Eisinga zijn karwei 
had afgerond. Dat was maar 
goed ook volgens conserva
tor Henk Nieuwenhuis: 'Het 
planetarium is gebouwd op 
een schaal waarbij één mil
limeter staat voor één miljoen 
kilometer. Als Uranus er nog 
bij had gemoeten, had het 
kamerplafond vijfmaal zo 
groot moeten zijn...' 
De uitbreiding in 1991 en de 
medewerking van andere 
Fnese musea heeft het plane
tarium een extra dimensie 
gegeven. Behalve het plane
tarium is een prachtige collec
tie instrumenten opgesteld 
die door Friese amateurs zijn 
vervaardigd, waaronder 
antieke astronomische instru
menten, telescopen, sextan
ten en miniplanetaria. De 
modernste ontwikkelingen op 
het gebied van de ruimtevaart 
en de astronomie worden op 
de voet gevolgd en aan de 
bezoeker getoond. Het plane
tanum is nu dan ook uitge
groeid tot een permanente 
tentoonstelling op het gebied 
van het planeten- en ruim
teonderzoek. In 1981 werd 
het tweehonderdjarig bestaan 
gevierd, waaraan een ma
chinestempel uit dat jaar en 
een bijzonder frankeerstem-
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iven jaar lang - van 1774 tot 1881 - werkte Eise Eisinga aan zijn planetanum, 
n geesteskind - gebouwd met vrij eenvoudige matenalen - is nog steeds een 
jnbeeld van nauwkeungheid 

Het Humboldt-planetanum in Caracas (Venezuela) bestond in 1973 tien jaar. Ter 
gelegenheid daarvan verscheen dit mooie filatelistische drieluik 
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Op deze pagina ziet u voorbeelden van 
poststukl<en, postwaardestukken en stem
pels die gewijd zijn aan planetaria. Geheel 
linksboven een frankeerstempel van het 
Hayden Planetarium in New York 
(Verenigde Staten); daarnaast het gele
genheidsstempel 10 Jahre Piar\etar'mm 
Burg (exDDR). Op de tweede rij de plane
taria van Mannheim en Chicago, respec
tievelijk op een Duitse briefkaart en een 
Amerikaanse herinneringsenvelop. Daar 
weer onder het planetarium van Moskou 
(Russische envelop met ingedrukte zegel) 
en het Stuttgarter Planetarium (Duits ma
chinerolstempel). Geheel onderaan nog 
eens het planetarium van Moskou, ditmaal 
op een postwaardestuk ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan van dit instituut. 
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Het 200-jarig bestaan van het planetarium in Franeker werd in 1981 herdacht met 
een frankeerstempel (boven) en een machinestempel (midden), dit jaar is een fran-
keerstempel in gebruik dat aandacht besteedt aan de 250-ste geboortedag van de 
maker van het planetanum, Eise Jeltes Eisinga (onder) 

pel van de gemeente Frane
ker refereren. Thematisch 
gezien is het frankeerstempel 
het aantrekkelijkst; de ovaal 
symboliseert de rondgang 
van de planeten. 

Eisinga's bewogen 
leven 
Het gezegde 'De appel valt 
liet ver van de boom' is zeker 
/an toepassing op Eise Eisin
ga. Vader Jelte Eises Eisinga 
/vas ook wolkammer, maar 
iield zich samen met zijn 
Droer al van jongsaf in zijn 
/rije tijd bezig met werktuig-
Douw en mathematische 
zakken. Eén van zijn bijzon
dere liefhebberijen was het 
)erekenen en bouwen van 
zonnewijzers. Zoon Eise 
Dieek al op jonge leeftijd 
gevoel en aanleg voor 
viskunde en sterrenkunde te 
lebben. Zijn vader ontdekte 
ïl snel de leergierigheid van 
ie jongen en onderwees hem 
n die vakken. Ook liet hij hem 
n Franeker ondenvijs geven 
n rekenen en algebra, waar-
ioor hij al op jonge leeftijd 
)eschikte over een uitgebrei-
ie kennis van de astronomie, 
n 1760 - hij was nog geen 
:estien jaar - schreef Eisinga 
ijn eerste wiskundeboek, dat 
landelt over mathematische 
raagstukken uit de werken 
an de bekende Griekse 
i/iskundige Euclides, die om-
treeks 300 jaar voor Christus 
3efde. Dit boek telt maar 
efst 650 bladzijden. En er 
ouden nog verschillende 
loeken volgen. 
)p de Eisinga-postzegel 
taat de de zin Sla Uw oog 
'ens op de raderwerken der 
leulens en wat dies meer 
;.... Dit citaat komt uit een 
ïkenboek van Eise Eisinga. 

Persoonlijke 
roblemen 
isinga besteedde naast zijn 
eroep van meester-wolkam-
ler en zijn grote interesse 
Dor sterrenkunde en 
iskunde veel tijd aan een 
root aantal openbare func-
3S. Eisinga was ook een ac-
3f patriot en dat had voor 
jn persoonlijk leven drama-
5che gevolgen. In 1787 
loest hij vluchten naar Duits-
nd, zodat hij een jaar later 
et aanwezig kon zijn bij de 
sgrafenis van zijn eerste 
ouw Pietje Jacobs. In 1790 
Dk hij naar het Groningse 
isvliet, net over de grens 
in Friesland, waar hij een 
ar later werd gearresteerd, 
ij werd in 1792 veroordeeld 

tot vijf jaar verbanning buiten 
Friesland. Toen in 1795 de 
politieke toestand in het 
voordeel van Eisinga veran
derde kon hij terugkeren naar 
Friesland. Na een bijzonder 
actief leven overleed hij op 27 
augustus 1828 op de voor die 
tijd hoge leeftijd van 84 jaar. 
Zijn belangrijkste 'nalaten
schap' was en is nog steeds 
het planetarium in Franeker! 
Het Eise Eisinga Planetarium 
is te vinden in de Eise Eisin-
gastraat 3 in Franeker. 

Filatelistisch 
voorproefje 
Een bezoek aan het planeta
rium kan op een 'filatelistische 
manier' worden voorbereid. 
Bijvoorbeeld door het stempel 
te bestuderen dat de Duitse 
Democratische Republiek op 
10 oktober 1984 gebruikte ter 
gelegenheid van het tienjarig 
bestaan van het planetarium 
in Burg. Op dit stempel staat 
het complete zonnestelsel. 
Venezuela gaf in 1973 een 
drieluik uit met het zonne
stelsel (sistema sola/) om het 
tienjarig bestaan van het 
Humboldt-planetarium te 
vieren. De planeten die deel 
uitmaken van ons zonne
stelsel heten Aarde, Jupiter, 
Mars, Mercurius, Neptunus, 
Pluto, Saturnus, Uranus en 
Venus. Tussen de banen van 
Mars en Jupiter bevindt zich 
een zwerm kleine hemel

lichamen, de Planetoiden. Be
halve de zon en de maan zijn 
al deze planeten afgebeeld 
op afzonderlijke zegels in de 
serie van Venezuela uit 1973. 
De komeet van Halley was 
voor veel landen in 1985 re
den een postzegelserie uit te 
geven. 

De oudste maar 
niet de enige 
De moderne versie van een 
planetarium is een draaiend 
projectietoestel dat de vaste 
sterren, de zon, de maan en 
planeten in al haar 
samengestelde bewegingen 
tegen de binnenwand van 
een reusachtige koepelzaal 
projecteert. De waarnemer 
ziet op die manier de 

Hemel of aarde? 
Over Eise Eisinga gaat de vol
gende anecdote, in het begin 
van de negentiende eeuw zat 
hij met een groepje studenten 
op het Franeker bolwerk hel 
heelal te observeren. Toen 
Eisinga voor korte tijd werd 
weggeroepen, besloten de 
studenten een grap uit te 
halen: ze zaagden een deel 
van de poten van zijn krukje 
af. Bij terugkomst deed Eisin
ga, zittend op het ingekorte 
i<rukje, de volgende uitspraak: 
'Er IS iets aan de hand, de 
hemel is gestegen of de aarde 
IS gedaald'... 

hemelverschijnselen zoals ze 
aan de hemel waar te nemen 
zijn, maar dan aanzienlijk ver
sneld. De aarde waarop deze 
waarnemer staat, wordt in het 
centrum van de koepel 
gedacht. Een dergelijk 'op
tisch' planetarium treft u aan 
in het Artis Planetarium te 
Amsterdam. Den Haag heeft 
het Omniversum, waarbij ge
bruik wordt gemaakt van 
laserprojectie. Ook de ra-
diosterrewacht bij Dwingeloo 
beschikt over een planetari
um, het Planetron. Natuurlijk 
hebben ook andere landen 
een planetarium. Veel daar
van zijn op een zegel, in een 
stempel of op een post-
waardestuk afgebeeld. 
De jubileumzegel vormt uiter
aard een mooi souvenir van 
het werk van Eise Eisinga. 
Franeker biedt echter meer! 
Een bedrijf, gespecialiseerd 
in delicatessen als re
latiegeschenk, heeft als 
eerbetoon aan Eise Eisinga 
vierduizend flessen in 
Frankrijk laten vullen met een 
goede Franse vin du pays, 
een wit demi-sec landwijntje 
en die laten voorzien van een 
wel zeer bijzonder etiket. Abe 
Gerlsma, kunstenaar uit 

- Franeker, maakte voor dit 
doel een schilderij, een 
aquarel. Het toont het een 
echtpaar, dat met de koffiepot 
op tafel lijkt te skimerjunen 
(genieten van de avond
schemering) in de 
achterkamer. Het paar heeft 
uitzicht op de skyline van het 
dorp Dronrijp, het geboorte
dorp van Eisinga. In de 
zoldering van het 
achterkamertje zweven, net 
als in het planetarium, de zon 
en de dwaalsterren in hun 
volmaakte baan. Het geheel 
wordt omsloten door de lijnen 
van het klokgeveltje van het 
planetarium. 
Op 25 maart onthulde mr. 
Pieter van Vollenhoven op de 
hoek van de Voorstraat en 
het Raadhuisplein een kunst
werk ter ere van Eise Eisinga. 
Het kunstwerk is gemaakt 
door beeldend kunstenaar 

] Henk Lampe en bevat de 
tekst 'Door de ronde lijn 
komen we tot de kennis van 
de paden der hemel
lichamen'. 
D. Veenstra, Buitenpost 

BIJ de samenstelling van dit artikel is 
dankbaar gebruik gemaakt van de uit
gebreide documentatie die werd ver
strekt door het Eisinga Planetarium ie 
Franeker Bijzondere dank is ver
schuldigd aan Bert van EijckXe Gronin
gen, die het grootste deel van de illus
traties van dit artikel in bruikleen gaf 

DV 
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Nieuws uit Essen: einde zegelloos 
tijdperl( Albanië in ziclit 
In het Duitse Essen werd van 5 tot en met 8 mei de tiende 
Internationale Briefmarken-Messe gehouden. Ook ditmaal 
waren er weer veel Nederlandse bezoekers op deze beurs. 
Soms in groepsverband - de filatelistenclub uit Assen or
ganiseerde traditiegetrouw een busreis - en in veel geval
len op eigen gelegenheid. Op de Messe waren ditmaal 270 
standhouders uit meer dan honderd landen te vinden. 
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Deze Wereldnatuurfonds-emissie van Albanië uit 1990 werd in een relatief ruime 
oplage (150 duizend exemplaren) gedrukt, maar andere senes uit dezelfde penode 
halen soms maar net de 25 duizend 

Een beurs als die in Essen 
leent zich uitstekend voor het 
leggen van contacten die nor
maal gesproken wat moeiza
mer tot stand komen. Daar
aan danken we de weten
schap dat er deze zomer 
weer postzegels zullen ver
schijnen in Albanië. Sinds au
gustus 1993 is van dat land 
geen emissie meer uitgeko
men. Oorzaken zijn het ge
brek aan goed papier om 
postzegels te drukken en 
mankementen aan de druk
persen. Een gebrek aan 
vreemde valuta verhinderde 
de Albanese post om onder
delen te kopen. Een woord
voerder van de Albanese 
posterijen, die aanwezig was 
op de Internationale Briefmar
ken-Messe in Essen, vertelde 
dat er waarschijnlijk vier nieu
we zegels uitkomen die sa
men één serie zullen vormen. 
Het thema was de woord
voerder nog onbekend. Wel 
kon hij bevestigen dat de 
drukpers in de Albanese 
hoofdstad Tirana is gerepa
reerd en dat er weer papier in 
voorraad is. De preciese da
tum van verschijning van de 
nieuwe zegels is evenmin be
kend. 

Fraude? 
Het is niet de eerste keer dat 
Albanië met problemen als de 
genoemde kampt. In de twee
de helft van de jaren tachtig 
was er ook al eens sprake 
van een groot papierpro
bleem, dat leidde tot oplages 
van slechts vierduizend stuks 
per uitgifte, een oplage die 

gemakkelijk in een aktentas 
of rugzakje past. De huidige 
prijs van die zegels is door 
die geringe oplagen enorm 
gestegen. Voor menige serie 
wordt tientallen malen de no
minale waarde betaald. Werd 
een aantal jaren gekozen 
voor het drukken van geringe 
oplagen, vorig jaar besloten 
de Albanese posterijen hele
maal geen zegels meer te 
drukken. 
Het is niet duidelijk of een 
fraudekwestie bij de post te 
maken heeft met het feit dat 
er al maanden geen postze
gels zijn uitgekomen. Een 
woordvoerder van de Albane
se post meldt dat een mede
werker geld achterover heeft 
gedrukt. Het zou gaan om ie
mand die toegang had tot de 
bankrekening van de Albane
se posterijen. Het geld dat 
sommige verzamelaars en 
handelaren hadden gestort 
ter betaling van hun bestelde 
zegels is verdwenen en de 
zegels zijn nooit geleverd. 
Een Duitser die kwam klagen 
bij de Albanese stand op de 
Messe kreeg het advies naar 
het Albanese consulaat te 
gaan. Méér konden de mede 
werkers van de post niet voot 
hemdoen... 

Terrelnverlies 
De Internationale Briefmar
ken-Messe in Essen verliest 
terrein aan de concurrerende 
beurzen in Keulen en Dort
mund. Essen is niet langer 
zonder meer de grootste, al
dus de handelaren die op de 
Messe acte de presence ga-

Struisvogel
ruilbeurs 
Vier dagen lang werd er fanatiek 
gehandeld in het ruilbeursge
deelte van de Internationale 
Briefmarken-Messe in Essen. De 
'ruilers' waren ondergebracht in 
een kleine zaal op een zo goed 
als verborgen plekje. Officieel 
was het verboden daar te hande
len: handel was alleen toege
staan in de grote hal. Zo onge
veer eenmaal per uur werd op de 
ruilbeurs dan ook omgeroepen 
dat An - und Verkauf strengstes 
verboten was. 
Het bleef echter vechten tegen 
de bierkaai. Verzamelaars en 
handelaren konden niet leven 

met de gedachte dat ze zegels 
en brieven zouden moeten laten 
schieten omdat ze het juiste ruil
materiaal niet hadden. In veel 
gevallen werd dan ook de porte
monnee getrokken. Dat gebeur
de ondanks de vele waarschu
wingen die ook nog eens op de 
massaal aanwezige grote pos
ters te lezen waren. Menige 
standhouder van de grote zaal 
kocht trouwens ook op de 'ruil
beurs'. Dat neemt niet weg dat er 
ook daadwerkelijk geruild werd: 
soms voor vele duizenden mar
ken cataloguswaarde. 
Natuurlijk wisten de organisatoren 
dat er flink zou kunnen worden 
gehandeld in de ruilhal. Daarom 
was een kunstmatige drempel op
geworpen: de tien mark extra en
tree die 'ruilers' moesten betalen 
bovenop de dertien mark toegang 

voor de gewone beurs. Boven
dien waren er nauwelijks wegwij
zers die de bezoekers op de ruil
beurs attent maakten; daardoor 
merkten veel bezoekers pas laat 
(niet zelden te laat) dat er niet al
leen 'officiële' handelaren waren 
(in stands die minimaal vijfdui
zend Duitse mark kostten), maar 
dat ze ook terecht konden bij ta
feltjes waren waar zwarte, grijze 
én officiële handelaren hun waren 
aanboden. De organisatie sloeg 
op deze wijze de plank niet alleen 
grandioos mis, maar was daarbij 
nog hypocriet ook. 
Ruilbeurzen behoren gratis te 
zijn omdat ruilverkeer nu juist 
één van aantrekkelijke kanten 
van het verzamelen is. De 'echte 
ruilers' werd in Essen teveel geld 
uit de zak geklopt, terwijl het ge
voerde ontmoedigingsbeleid ook 

het contact tussen verzamelaars 
onderling belemmerde. 
En wat die hypocrisie betreft: of 
iemand al dan niet belasting be
taalt over eventuele verdiensten 
is een zaak van de belasting
dienst, niet van de organisatie 
van een beurs. Om de handel 
wat in te dammen - niet te ver
bieden - zou een maximum van 
één meter tafelruimte per filatelist 
een veel beter en eerlijker middel 
zijn geweest. En als de organisa
toren (al dan niet onder druk van 
de standhouders) dit niet willen is 
het beter de ruilhal dan maar he
lemaal af te schaffen. Of de 'ech
te' handelaren beseffen dat dit 
op den duur nog slechter voor de 
filatelie (en voor hun omzet) is, 
dat is nog maar de vraag... 

(Gerrie Goerts) 
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ven De handel sprak van een 
tegenvallend bezoekersaan
tal en zei lagere omzetten te 
hebben gerealiseerd dan 
mocht worden verwacht De 
organisatoren ontkennen dit 
echter en schermen met het 
aantal betalende bezoekers, 
dat dit jaar op dertigduizend 
uitkwam Twee jaar geleden 
was dat echter nog 34 000 
Voeg daarbij het feit dat in 
Essen voor het eerst tele
foonkaarten waren toegelaten 
en het is duidelijk dat het be
zoekersaantal relatief gezien 
lager lag dan voorheen De 
vraag wat de Messe in 1996 
zal doen wordt daardoor des 
te interessanter 

IQ internationale :- i :L-,„ , 
Briefmarken- W^timmtH 

Nederland 
Twee Nederlandse handela-
'en waren prominent aanwe

zig op de Messe 'Philapost' 
uit Berkel en Rodenrijs en 
Stampcorner Baneke uit Am
sterdam Beide hadden op
vallend levendige en sterk 
van het 'gewone' afwijkende 
stands Het matenaal dat 
deze bedrijven leveren -
pakketten en verzamelingen 
- leent zich ook voor een an
dere opstelling Vooral de 
stand van 'Philapost' sprong 
eruit Niet alleen door de gro
te omvang en de bijzondere 
vormgeving, maar vooral ook 

omdat het bedrijf het aan
durfde flink uit te pakken in 
een sterk concurrerende 
markt 
'Philapost'-directeur Matthieu 
Tieroiff heeft er geen spijt 
van hij zegt uitstekend te 
hebben gedraaid Met Duitse 
handelaren die postzegel
pakketten afnemen, zijn 
veelbelovende contacten ge
legd De Duitse concurrent 
van 'Philapost', Blum, had 
geen stand in Essen Wel 
stonden mensen buiten fol
dertjes uit te delen met infor
matie over het aanbod in 
postzegelpakketten 

Keuring 
Een kater oplopen door voor 
veel geld valse zegels te 
kopen kon worden voorko
men iedereen kon meteen na 

aankoop met zijn aanwinst 
aankloppen bij een van de 
aanwezige keurmeesters van 
de Bond van Duitse Filatelis-
tenverenigingen Als het ging 
om Duits matenaal werd on
middellijk uitsluitsel gegeven, 
althans voor zover dat ter 
plaatse mogelijk was Vol
gens keurmeester Rolf Two-
rek zijn er enkele mensen ge
weest die na keunng onmid
dellijk hun geld van de stand
houder hebben teruggekre
gen toen bleek dat de zegels 
vals waren 'Een bewijs van 
vertrouwen in ons,' aldus 
Tworek Bij de Duitse keu-
nngsdienst zijn 133 keur
meesters aangesloten 

Gerrie Coerts 

G R A T I S P R I J S L I J S T E N 
Van vrijwel elk land en veel motieven hebben wij gratis prijs
lijsten beschikbaar (zie voor een volledig overzicht Philatelie, 
febr nr biz 127) Sommige lijsten zijn zeer uitgebreid, ande
re minder, maar alles wat erop aangeboden wordt, hebben 
WIJ in voorraad en is aantrekkelijk geprijsd Dat is makkelijk, 
zo kunt u ook thuis kopen uit onze uitgebreide voorraad 
Uiteraard bent u ook altijd welkom in een van onze moderne 

winkels waar u alle zegels zelf kunt 
bekijken Vraag vandaag nog een prijs-Kloosterstraat 19 21 

2021 VJ Haarlem , . , . , 
Tel 023 272136 lijst van UW verzamelgebied aan bij 
Fax 023 272753 

Concourslaan 37 
2132 DJ Hoofddorp 
Tel 02503 26269 
Fax 02503 26195 

Post Beeld 
De leukste postzegelwinkel 

DE POSTHOORN 
ALKMAARS RIJKST GESORTEERDE 

POSTZEGELHANDEL 

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

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

FRANS ROSIER, RITSEVOORT 5, TEL. 072-157157 

't Poszegelhoës 
(H MANS) 

Gratis prijslijst Nederland en Overzee 

Wijngaardstr 2 
Tel 077 512698 

5911 HM Venlo 
b g g 04746 3794 

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

U weet wei . . "OP MAAT GESNEDEN" ' 
Bildheft 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 

WEST-EUROPA 
POSTFRIS 

GRATIS PRIJSLIJSTEN 
TEVENS AANBIEDINGEN VAN EANDEN-

VERZAMELINGEN EN JAARGANGEN. 
ZEER UITGEBREID NEDEREAND+O.G. 

EN VER. EUROPA. 

P O S T Z E G E L H A N D E L A L E X A N D E R C V . 
^ RFDFM DL \ RILSSTR \ V T 96 - 3067 71 HO I 11 RD VM 

H l 010 4203044-1 V\() IO-4%7i(H 

P O S T Z E G E L B O E K J E S 
speciale aanbieding PRO JUVENTUTE ZWITSERLAND 

alle boekjes zijn postfris 
1953 
1955 
1956 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

170 00 
65 00 
80 00 
37 50 
30 00 
30 00 
75 00 
22 50 
17 50 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

16 50 
17 00 
17 50 
16 50 
20 00 
20 00 
27 50 
19 00 
17 50 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

18 50 
18 00 
18 00 
18 00 
16 00 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1992 
1993 

22 50 
20 00 
20 00 
20 00 
18 50 
20 00 
19 00 
17 50 
19 50 

Altijd voordelig: 
BOEKJESABONNEMENT op B\V. gewenst land of motief 

Bestellmgenonder ƒ 75 +ƒ 250 portokosten tot ƒ 250 +ƒ 11 Boven ƒ 250 
geen portokosten Bij voorkeur vooruitbetaling Postgiro 1428625 

L E T i OTE^P^/ÄTD 
POSTBUS 1051 
5140 CB WAALWIJK 

Ö yO n TEL 04160 31451 

&-i^v=- FAX 04160 42856 



462/Philatelie juni 1994 

Wij lazen 
vooru 
Timbroscopietien 
jaar jong 

Timbroscopie 

In maart 1984, nu tien jaar 
geleden, werd de filatelisti-
sche pers in West-Europa op
geschrikt door de komst van 
een nieuw Frans postzegel
tijdschrift dat de wat gezapig 
geworden uitgevers en redac
ties van filatelistische perio
dieken aan het denken zette. 
Timbroscopie - zo heette de 
nieuwkomer - had wat de 
vakmensen noemen full co
lour op alle pagina's en een 
lay-out die eerder aan de Dai
ly Mirror of Blld-Zeltung dan 
aan een studieus postzegel
tijdschrift deed denken. Bo
vendien kenmerkte Timbro
scopie zich door een redacti
onele aanpak die niet veraf 
stond van wat de redacties 
van algemene tijdschriften als 
Time of Der Spiegel gebruike
lijk achtten. Kortom: een blad 
waarvan de uitgever en de re
dactie het vaste voornemen 
hadden zich op de toch al 
ruim van bladen voorziene 
Franse lezersmarkt in hoog 
tempo een belangrijke plaats 
te bevechten. 
Dat is in die tien jaar goed 

In maart 1942 vormde een raid van de geallieerden op Saint-Nazaire (links) een 
pijnlijk voorproefje op de invasie van twee jaar later (rechts) 

gelukt. Met dertigduizend 
abonnees en een losse-
nummerverkoop van zo'n 
23.000 exemplaren is Tim
broscopie vooral het blad 
van de doorsnee Franse ver
zamelaar geworden die snel, 
goed maar niet al te diepgra
vend geïnformeerd wil wor
den en voor wie het lezen 
van zijn tijdschrift even ont
spannend moet zijn als het 
beoefenen van de hobby-
zelf. 

Nummer met 
hoogtepunten 
Behalve Timbroscopie heeft 
de uitgever, een volstrekt 
commercieel bedrijf, nog twee 
andere bladen op de markt 
gebracht. Dat zijn het in een 
klein formaat verschijnende 
Timbroloisirs (dat vooral 
voor beginnende verzame
laars en jongeren bedoeld is) 
en TimbroJournal, een soort 
'vraag-en-aanbodblad' waar 
verzamelaars in kleine adver
tenties hun wensen en vra
gen kenbaar kunnen maken. 
De desbetreffende uitgeverij, 
Timbropresse, heeft ook een 
aantal vaak fraai geïllustreer
de boeken uitgegeven. 
Ter gelegenheid van het jubi
leum heeft Timbroscopie een 
mooi geïllustreerd extra num
mer uitgegeven dat de abon
nees gratis hebben ontvan
gen en dat aan de kiosk 50 -

frank kost. Behalve een over
zicht van de filatelistische 
hoogtepunten die Timbrosco
pie in de afgelopen tien jaar 
heeft gepubliceerd worden 
ook een dozijn pagina's ge
bruikt om het team van zo'n 
25 medewerkers voor te stel
len en wat over de produktie 
van de uitgeverij te vertellen. 
Hoofdredacteur/directeur 
Georges Bartoli, niet gehin
derd door een overmaat aan 
bescheidenheid, staat op zes 
van de foto's, waarvan twee 
op de voorpagina. Maar eerlijk 
is eerlijk: het is aan diezelfde 
Bartoli te danken dat talrijke fi
latelistische bladen in Frankrijk 
en elders tegenwoordig ge
bruik maken van moderne 
druk- en reproduktietechnie-
ken om de filatelie op een aan
trekkelijke, eigentijdse manier 
te presenteren - en dat was 
hard nodig. 

Post uit een 
oorlogsenclave 
De herdenking van de gealli
eerde invasie in Normandië -
die dit jaar vijftig jaar geleden 
is - zal de filatelist zeker niet 
zijn ontgaan. Le IVIonde des 
Philatéllstes van mei presen
teert nog eens een posthisto
rische studie van de gebeur
tenissen in die zomer van 
1944, die tot de bevrijding van 
Europa zouden leiden. Aan 
de hand van enkele postze-

CHAMBRE COMMERCE 
DE 

S A I N T 
NAZAIRE 

De poche Allemande de Saint-Nazaire 
IS in filatelistisch opzicht erg interes
sant, deze zegels van de Kamer van 
Koophandel in de Franse kustplaats 
zijn wellicht op aandnngen van verza
melaars ontstaan, maar ze zijn onver
dacht postaal gebruikt 

gels en talrijke poststukken 
wordt dat verhaald. 
Een apart artikel gaat over 
Saint-Nazaire in de periode 
dat die plaats bekend was als 
la poche Allemande ('de Duit
se bult'). Saint-Nazaire, een 
stad aan de Franse westkust̂  
kreeg al in maart 1942 een 
pijnlijk voorproefje van de in
vasie te verwerken: de gealli
eerden voerden in die maand 
een ra/duit op het Duitse 
reparatie-droogdok aldaar. Na 
de invasie van 1944 werd het 
gebied waarvan Saint-Nazaire 
de kern vormt nog vele maan 
den door de Duitsers bezet 
gehouden, nadat het omlig
gende gebied al lang in gealli
eerde handen was gevallen. 
Ondanks het oorlogsgeweld 
werd in La poche de Saint-Na 
zaire een ontelbaar aantal fila
telistische Produkten vervaar
digd, van door de Kamer van 
Koophandel voor werkelijk ge 
bruik aangemaakte zegels tot 
met veel fantasie vervaardigd 
maakwerk zonder enige pos
tale waarde. Desondanks zijn 
sommige verzamelaars nog 
altijd bereid om voor materiaa 
in laatstbedoelde categorie 
veel geld neer te tellen. 
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twee dagen lang in teken 
van jeugdf ilatelie 
Het weekeinde van 23 en 24 april stond bol van de filatelis-
tische evenementen. Plaats van handeling was Soest, 
waar niet alleen de jaarlijkse Bondsvergadering werd ge
houden - zie daarvoor het meinummer van 'Philatelie' -
maar ook de Dag van de Jeugdfilatelie werd gevierd. 

Het was niet toevallig dat 
Soest als lokatie voor de tien
de Dag van de Jeugdfilatelie 
was gekozen: het evenement 
werd georganiseerd door de 
Postzegelvereniging 'Eem-
land' uit Soest, die ook een 
jubileum - het vijfentwintigja
rig bestaan - te vieren had. 
Ook voor de Stichting voor 
het Filatelistisch Jeugdwerk in 
Nederland (JFN) is 1994 een 
historisch jaar: ze bestaat 
veertig jaar. Reden genoeg 
voor een groots filatelistisch 
weekeinde dat in zijn opzet 
volledig slaagde. 

Jhr drs P.A.C. Beelaerts van 
Blokland, Commissaris van 
de Koningin in de provincie 
Utrecht, opende de nationale 
9n regionale jeugdpostzegel-

ichatgraven in de dubbeltjesboeken -
en activiteit die het altijd (dus ook in 
Soest) goed doet 

(foto: G. de Vries, Eindhoven) 

entoonstelling die in het te
en stond van het Nederland-
e Rode Kruis. De tentoon-
telling trok de eerste dag 
o'n zestienhonderd jeugdige 
lezoekers. In en rond Aqua 
ndoor, de plaats waar de ten-
Donstelling werd gehouden, 
/as veel te doen. Een propa-
landatentoonstelling zette 
iet jubileum van de Postze-
elvereniging 'Eemland' luis-
3r bij. Van de ruilbeurs voor 
e jeugd werd enthousiast 
ebruik gemaakt. Het Neder-
mdse Rode Kruis was aan-
rezig met een stand waar 
iet een speciaal computer-
rogramma de kennis van 
lode-Kruiszegels kon wor-
en getest. In de stand van 
et PTT-museum konden jon

geren hun krachten op een 
puzzel beproeven. 
Pendelbussen reden de gehe
le middag op en neer naar het 
Militair Luchtvaartmuseum, dat 
speciaal voor deze gelegen
heid was opengesteld. En wie 
aan al deze activiteiten nog 
niet genoeg had, kon tegen 
een gereduceerd tarief een 
duik nemen in het tropisch 
zwembad van Aqua Indoor. 

De PTT-stand tijdens de Dag van de 
Jeugdfilatelie kreeg ook dit jaar weer 
veel klandizie 

(foto: G. de Vries, Eindhoven) 

Prijzen 
De vele interessante inzen
dingen scoorden hoog. Zo 
werd onder meer eenmaal 
verguld zilver toegekend en 
viermaal groot zilver. De Dag 
van de Jeugdfiiatelie-wissel-
beker ging naar de groepsin-
zending van de Postzegelver
eniging IJmuiden (afdeling 
jeugd), terwijl de JFN-beker in 
handen kwam van Arnoud 
Scheer uit Den Haag. De Sit-
tard Fila-Marathonbeker werd 
door Maaike van Leusen uit 
Appingedam veroverd, de G. 
de Vries-wisselbokaal door 
Gregor TSchroots uit Amster
dam en de J.J. Jonker-wissel-
bokaal door de actieve jeugd
club van Sittard en omstre
ken. 
De Nederlandse Bond deelde 
ereprijzen uit aan Edith Raats 
uit Nispen en Raymond Krag
ten uit Utrecht. Het Neder
landse Rode Kruis stelde ook 
prijzen beschikbaar, die aan 
Fleur Jongejan uit Nieuw
egein, aan de groepsinzen-
ding van de Globe uit Beunin-

Per traditie w/ordt de filatelistische kennis van de jeugd tijdens de Dag van de 
Jeugdfilatelie uitvoerig op de proef gesteld; de winnaars van de tweede prijs be
wonderen op deze foto hun trofee (foto: G. de Vries, Eindhoven) 

gen/Ewijk en aan Erik Meijer 
uit Almelo werden toegekend. 
Tot slot werden zes aanmoe
digingsprijzen uitgereikt. 
Ook onze zuiderburen waar
deerden het filatelistische 
weekeinde in Soest: de post
zegelvereniging 'Eemland' 
kreeg van de Vlaamse Bond 
een aandenken in de vorm 
van een ingelijste ongetande 
postzegel. 

Beicroningen 
Tijdens de tiende Dag van de 
Jeugdfilatelie werden de vol
gende bekroningen toege
kend: 

Verguld zilver: 
Gregor TSchroots (De fiets en de post) 

Groot zilver: 
Jeroen van Nijnatten (Scouting, een 
wereldwijd avontuur); Arnoud Scheer 
(tweemaal: a. Speel goed! en b. Een 
koninklijke sport voor globetrotters) en 
Vincent Scheer (Over 'paarden' gespro
ken) 

Zilver: 
Michaela Brusse (Schoon water); Her-
by Brusse (Molens); Marten Dijkstra 
(Japan-Nippon); Christiaan Kleingeld 
(Componisten); Wouter Kuijper (ijitge-
storven leven van precambrium tot nu); 
Vincent Scheer (Paardekracht); Bas 
Sikking (De ontwikkeling van de trans
atlantische luchtvaart); Jacco de Visser 
(tweemaal: a. Bruggen, type en bouw 
en b. Zoogdieren); Youri Visser (Honk
bal, de andere sport) en Jeugdclub Sit
tard e.o. (Clubblad 't Ut Stempelke) 

Verzilverd brons: 
David Bakker (De geschiedenis van de 
luchtvaart); Rianne Batenburg de Jong 
(Vlinders in de samenleving); Yuri de 
Boer (Machin in beeld); Ans Bonsen 
(Muziek); Rianne Collignon (Over ha

zen en konijnen); Paul Janssen (Trei
nen door de jaren heen); Raymond 
Kragten (Duitse eenheid vanaf 1866); 
Karin Langmuur (Een wandeling door 
de dierentuin); Maaike van Leusen 
(Vuurtorens); Sjoerd Nijmeijer (Sche
pen); Donatello Piras (Scheuren in de 
Olympische gedachten); Lennard Rids-
dale (Horens en geweien); Jan-Jaap de 
Roo (De geschiedenis van 75 jaar 
spoor); Anton Rottier (Van hak tot hak-
selaar); Robert Tiessink (Het leven op 
en om een Achterhoekse boerderij); 
Jim de Vos (Vossen hebben holen); 
Peter van Weeghel (Engeland type Ma
chin); Oscar van Werkhoven (Vracht
vervoer) en de groepsinzending afde
ling jeugd van postzegelvereniging IJ
muiden (De seinpost) 

Brons: 
Aart Barentsen (Olympische Spelen); 
Corné Batenburg (Zwitserland in 
beeld); Rianne Batenburg de Jong ('t Is 
maar kinderspel); Petra de Best (Olym
pische Spelen); Martijn Blaas (Kaste
len); Herby Brusse (Frankeerzegels Ko
ningin Beatrix); Marije Collignon (Beren 
in soorten en maten); Gertjan van Delft 
(Bemande ruimtevaart); Sarah Falla 
(Bailiwick of Guernsey); Eric Hilgersom 
(Nederland 1978); Raimond van der 
Klift (Het bedreigde dierenleven in Afri
ka); André van der Kraats (Weide- en 
watervogels); Joris de Langen (Boer 
wat zeg je van m'n...); Alex Mol (Julia
na Regina); Mark de Mooij (Vissen); 
Anton Mulderlj (Flora en fauna bij de 
sloot en plas); Jeroen Paap (De ge
schiedenis van de Verenigde Staten); 
Bart van Putten (De vlag in gebruik); 
Edith Raats (Biologie-Olympiade 1993); 
Laura Rekmans (De wonderlijke wereld 
van de vlinders); Patrick Simonis (Als 
elke seconde telt); Dennis Smit (Ruim
tevaart); Thijs van Spank (Bouwkunst 
door de eeuwen); Matthias Stam (Ne
derland 1981 mijn geboortejaar); Dirk 
Sybenga (Japan); Rutger Terpstra (De 
vierjaargetijden in onze tuin); Jasper 
Tonneijck (Honder jaar Oranje-vrou
wen); René de Visser (Olympische 
Spelen); Sandra Wolthaus (Een wande
ling in de dierentuin); Gilles van de 
Zandt (Het Belgische Koningshuis) en 
de groepsinzendingen van van Sittard 
en omstreken (Als ik de golven aan het 
strand zie), de Jeugdclub Beuningen/-
Ewijk (Nederland 1980-1992) en de 
Jeugdpostzegelclub De Postduif (Club
blad 1993). 
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POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 
HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 E J HILLEGOMCENTRUM 

WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP G/7/1 T/S PARKEERRUIMTE 

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

TEL. 02520 24352/16510 FAX 15422 

A R U B A 
postfris 

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

1 9 8 8 2 8 

1 9 8 9 2 8 
1 9 9 0 3 4 

1 9 9 1 3 2 
1 9 9 2 2 8 

1 9 9 3 2 5 
K o m p l e e t 2 2 5 , 

F.D.C. 
4 6 

2 9 
3 5 

3 5 
3 9 
3 7 

3 5 
4 2 

2 9 0 , 

B R A N D K A S T E N 
en KLUIZEN 

VRAAG DOCUMENTATIE 

OOSTEUROPA 
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 wij van 
de Oosteuropesche landen alle nieuwtjes! 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
7 4 -

7 6 -

9 6 -

102-

102.-

102-

7 9 -

104-

9 0 -

9 0 -

o 
5 9 -

5 9 -

7 4 -

7 9 -

79,-
8 2 -

5 9 -

8 2 -

7 1 -

7 1 -
70/79 895,- 695,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

7 9 -

8 5 -

7 4 -

7 9 -

5 7 -

7 9 -

7 9 -

9 0 -

7 6 -

7 6 -

6 2 -

7 1 -

5 3 -

5 9 -

3 6 -

5 6 -

5 1 -

53,-

43,-

56,-

aO/89 759,- 525,-

1990 
1991 
1992 
1993 

82,
109,

79,
74,

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 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
83,-

78,-

110,-

82,-

97,-

62,-

142,-

145,-

129,-

93,-

0 
35,-

35,-

39,-

35,-

35,-

35,-

39,-

39,-

45,-

45,-

70/79 975,- 375,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

135,-

67,-

66,-

70,-

115,-

63,-

60,-

65,-

103,-

99,-

39,-

45,-

36,-

35,-

39,-

35,-

39.-

39.-

45.-

45.-

80/89 825,- 385,-

1990 
1991 
1992 
1993 

109. 
3 9 , 
75 , 
6 2 , 

45,
39,
75,
62,

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

gestempeld 950,— 

POLEN 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

* ♦ 
110.-

74,-

51.-

200.-

173.-

39.-

40.-

39.-

25.-

27.-

o 
42.-

36.-

21.-

143.-

114,-

20,-

18,-

18,-

14,-

14,-
60/69 TOOr- 425,-
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,-

70f79 348,- 179,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

23.-

29.-

36.-

27.-

25.-

25,-

44.-

88,-

60.-

44.-

15.-

18.-

23.-

20.-

18,-

15,-

25,-

78,-

50,-

38,-

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

44,-

78,-

69,-

69,-

33,-

44,-

35,-

39,-

K O L L E K T I E 
1 9 6 0 t / m 1 9 9 3 
postfris 1695,— 

gestempeld 1 0 2 5 , 

TJECH. SLOW. 
I 960 
1961 

** 
119 , 

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

94,-

88,-

175,-

109,-

99,-

68,-

© 
25,-

60,-

203,-

25,-

43,-

40,-

106,-

61,-

56,-

32,-

60/69 1125,- 635,-
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197S 
1976 
1977 
1978 
1979 

59,-

69,-

93,-

68,-

64,-

197,-

76,-

113,-

285,-

139,-

32,-

27,-

49,-

48,-

47,-

177,-

42,-

84,-

238,-

123,-

70f79 1150,- 8S0r-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1967 
1988 
1989 

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

95, 
195.

36,

162,
9 2 , 

139, 
9 0 , 

148, 
113,
140. 

8 1 . 
174.

28 . 

80/8« 1 ^ 0 ,  1125 , 

1990 
1991 
1992 

27.
29.
59.

2 1 . 
2 5 . 
55 . 

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

gestempeld 2 6 5 0 , 

DIVERSE AANBIEDINGEN 
VERENIGD EUROPA BRUGPARCN 

AANBIEDINGEN 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 , 

lERUlND 
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 , 

7Sr
7 5 , 
9 0 , 
9 5 , 

D e z e brugparen hebben wij zeer beperkt in 
voorraad, dus op = op! 
NEDERLANDMINIATUURVELLEN postfris 
402/03B LEGIOENZEGELS, 2 vellen 3 1 9 , 
886/88B AMPHILEX 1967,3 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 5 9 , 

350 verschillende WALT DISNEY, grootform. 5 9 , 

KOIMPLETE 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 
TJEGHIË 
VATICAAN 
YSLAND 
ZWEDEN 

109,

229,

105,

95,

66,

42,

35,

78,

52,

103,

idem BOEKJES 139,

postfris 
1990 
1991 
1992 
1993 

ESTLAND 

4 7 , 
2 8 , 
1 9 , 

LETLAND 

4 8 , 
5 1 , 
6 2 , 

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

Kompleet 9 4 ,  1 6 1 ,  1 7 1 , 

1990/93 3 landen samen kompleet 
ALBUM DAVOLUXE 1990/93 

419 , 
8 5 , 

AHe zegels 1990/1993 + ALBUM 1990/93 4 8 5 , 

LITAUEN 1991 M I N I A T U U R V E L M ^ 
Uitgifte 22/12/1991.4 vellen = 16 series <t9f

UNIEKE SERIE UKRAINE 1993 189 , 
bestaande uit 750 zegels, alle verschillende opdruk

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 0lympiablok, ongetand 25,— 
1993 Poznanblok, getand 1 4 , 
1993 Poznanblok, ongetand 4 9 , 

HONGARIJE 1991 Hologramblok Staatswapen 
Michel nr. 4171. zwart nummer" 125 , 

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

■ MUUViJ.Ï.UJJil:MJ^HJ:IJJirTTWTTTT 
Onze NIEÜWTJESDIENST 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 SOVJETUNIE; 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 Slowakei)e 
NEEM NU EEN ABONNEMENT, NU KUNT U DEZE 
NIEUWE LANDEN NOG KOMPLEET KRIJGEN! 

N E D E R L A N D 
KINDERVELLETJES 

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

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

postfris 
56.— 
6.— 
11.25 
18.75 
20.50 
35.50 
26.25 
16,90 
24,50 
10,— 
6,75 
4,50 
5,— 
5,— 
5,— 
4,50 
4,75 
4,50 
6,75 
6,75 
6,75 
7,50 
7,25 
7,50 
7,50 
8,75 
9,— 
8.— 
8.75 

gestempeld 
38.50 

4.25 
9.50 

17.50 
17.50 
28 
2 1 . — 
14.— 
2 1 , — 

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 

AANBIEDIIlG:29KIIIDERmLETJES 
KOMPIITEKOUEKTIE 

POSTFRIS 339, GESTEMtfLD ƒ 279,-

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 
b 
6a 
6b 
6c 
6d 
6e 
6eF 
6fF 
6fü 
7a 
7b 
/bh 
8a 
8b 
8c 
8aF 
8bh 
8ch 
9a 
9b 
9d 
9e 
9f 
9q 
9h 
9sF 

1 S -
22,50 
7,50 
6,75 
6,— 
5,25 

15,— 
195,-
b/.bü 
57,50 
13,25 
6 , -
6 , -

8 5 , -
7,50 
7,5Ü 

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

1 9 5 -
155,-
1?7,.50 
155,-
42,— 
33,/5 
17 — 

9nF 
9dF 
9eF 
9fF 
9gF 
9hF 
1üa 
10aF 
10bF 
11a 
11b 
12 
13 
14a 
14b 
15 
IBa 
16b 
17a 
1/b 
18a 
18b 
19a 
19b 
?0 
21 
22a 
22b 
22c 
23a 
m 

77.50 
102,50 
155.— 
155.— 
4 5 . -
17.— 
18.75 
24.50 
3 6 , -
37.50 
37.50 
42,--
6 0 . -
19.— 
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 

4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
5,25 
4,50 

11,25 
12,-
13,-
12,75 
4,50 
4,50 
5,25 

13,50 
11,25 
27,-
11,25 
11,25 
9,5C 
9.5C 

13.5( 
5,2! 
5,25 
5,2! 
5,2; 
5,2; 
9,5( 
8,2; 
5,2; 
9,-

AANBIEDING KOMPLETE 
KOLLEKTIE AUTOMAATBOEKJE] 

• 92 STUKS* ƒ 2595.-
GRATIS 

PRIJSLIJSTEN 

NEDERLANÜ 
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 KOLLEKTII 
KERSTVELLETJES 
6 stuks ƒ115 , -

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 postfris 
1970/1993 1095,-

i S R A E L postfris/1ull-tc 
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 
1970/1993 

postft 
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 S J A A R G A N G E N vanaf %{S% 
inc lus ie 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 . 

: II 
: O 

OVERZEE 

NVPH 
• • 

3,

3,
4,
3,
3 , 
5,
7,
7,

48,

10,
12,
54,
16,
17.

15,
49,
23,
42,
41,

275,

55,
96,
78,

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

950,

1250,

Zonnebloem 
• • 
15,
7,
4,
4,
8,

5,
7,
9,

15,

79,

20,
22,
16,
14,

177,
88,
54,
45,
42,
72,

5 « , 

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,

81,
46,
88,

103,

1380,

2595,

Yvert 
* • 
100,

85,
56,
75,
35,
38,
25,
26,

41,
64,

525,

59,
66,
71,
62,
65,
60, 
79,
98,
78,
79,

136,
258.
113,
128,
303.

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, 
51, 
48, 
56, 
61 

530,

89,
119,

62,
99.
92,

117,
65.
80.
77.

134.
69.
88,
82.

1155, 
3095, 

EUROPA 

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

145,

25.
20.
21.
36,
64,
23,
37,
37.
37.
24.

319,

45.
31.
37,
57.
56,
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,

485,

70.
95.
95.

112.
103.

85.
71.

192.
162,
153,
110,
129,
165,

1515,

2350,

Mlchel 
* • 
14,
18,
15,
15,
17.
15,
17,
17,
21,
20,

165,

18,
19,
22,
24,

_31,
28.
29,
28.
30,
31,

250,

35.
37,
38,
40,
42,
43,
43,
44,
«2,
56.
49.
61.
65.

580,

980,

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

205,

23,
24,
28,
31,

JSr. 
40,
30,
37,
47,
27,

325,

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

595,

1100,

Mlchel 
■kk 
84,
33,
78,
20,
16,

16,
24,
18,
19.
17,

315,

23.
24.
31.
46.

140.
20.
42.
37.
30,
29,

415,

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

605,

1315,

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, 

M 
19 
9, 

21,
19,
24, 

219. Iffi, 
70.
78,
61.
49.
65,
45,
61,
74,
59,
62,

44, 
63, 
47,
35, 
36, 
31, 
39. 
50.
44,
40,

610, 419, 
63,

114.
90.
95,
96,

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

35 
64,
46 
58,1 
62 

"547 
56, 
56.
74.
89.

122,
137,
129 

1415, 960, 
2225, 1550, 

BERLIJN 

Michel 
■ * • 
18,
8,
1 , 

12,

34.
9.
7,

18.
23.

0 
22,
9,
1, 

13,
11.
30,
11,
9,

17,
17,

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.

T57" 
66,
60,
98,
46,

630, 539,

1125, 975,

D.D.R. 

Michel 
• • 
74,

102,
70,

144,
60.

0 
79,

130,
72,

136,
42.

61,
56,
56,
52.
78,

51,
46,
47,
44,
66,

739, 699,

51,
48,
55,
62,
52,

63,
74.
67.

154.

41,
43,
37,
52.
49,
55,
57,
70,
63,

137,

672, 595,

115,
110.
116,
107,
83,

69,

79,
75,

108.

91.
95.

100.
74.
68,

TT7 
66,
73,
73,

108,

933, 810,

2325, 2075,

II 
© 

Yvert 
269,
127,

95,
32,
18.
14,
25,
16,
12,
12,
21.
38.

279,

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

G95,

1350,

1 
Yvert 

63.
92,
21,
45,

11,
10,
10,
7.

269,

Yvert 
220,
85,

295,

133.
59.
16,
14,
16,
2o . 
25,
14,
19.
19,

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

650,

1259,

Yvert 

20,
14,
36.
9,

36,
14.
24.

185,

42,
35,
46,
46,
73,
52.
56,
55,
47,
65,
52.
89.
51.

690,

s 
Yvert 

45.
13,
32,
20,
19.
14.

139,

16.
18.
56.
50,
39,
54,
45,
48,
45,
45,
40.
55,
48,

550,

670,

VERENIGDE NATIES 

Yvert 

ir* 
10.

18,

9,
11.
7,

11.
11,
29,
12,
14,
16,
23,

139,

29,
30,
33.
41,
50,
54,
35.
35.
30,
17,
29,
19,
21,

415,

550,

Yvert 
4^* 

45,

23,
27,
19,
21,
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. 
NEDERWNO 
BELGIË 
FRANKRIJK 
BUND 

/0,72p.gulden 
/3,5Dp.100Fr. 
ƒ 0,20 p. Franc 
ƒ 0,80 p. Mark 

ENGEUND 
VER. STATEN 
ARUBA 
ZWITSERL. 

/2,00p.£ 
/1,25p.$ 
/0,6flp.gld. 
ƒ 0,85 p.Franc 

7,-
27.-

PRIJS ANDERE LANDEN OP AANVRAAS. TIP: U KUNT HIERMEE 
NATUURLIJK OOK UW BESTELLING BETALEN! 

CREDITCARDS 
Geef bij bestelling uw nummer en datum op: 

34,-
14.-
11.-
26,-
26,-
26,-
36,-
27,-
34,-
18,-
31,-
32,-
35,-
38,-

345,-
365,-

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

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

1986 
1987 
1988 

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 19&0 t / m 1993 2 7 9 5 

VERENIGD 
EUROPA 

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

CEPT 
■ * ■ * • 

629,
155,
17,
18,

302.

1090, 
32.
62,
67,
59,
52,
39,
49,
50,
92,
59,

545.

63,
298,
79,

115,
110,
99,

114,
105,
87,
67,

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

1995,

221,
321,
289,

56/93 5450, 

0 
95,
78,
12,
10,

212,

395,

29,
46,
56,
41,
41,
32,
37,
47,
75,
45.

435, 
60.

220,
58,
87,
92,
75,
99,
91,
71,
66.

890,

95,
134,
185,
155.
183,
183,
177.
192.
221.
165,

1650, 

289,
269,

4025, 

MEELOPERS 
■ * ■ * • 

69,

io!
55,
13,

145,

6,
10,
14,
16,
6,

15,
35,
15,
49,
85,

ML: 
13,
23,
40,
13,

103,
29,
54,
34,
53,
40,

395.

39,
44,
94,
38,
82,
96,
83,

129,
95,

765,

317.
160
179. 

2150,

0 
36,

io!
51,
10,

104.

3,
6,

12,
15,
6,
9,

24,
12,
35,
62,

179.

9,
16,
23,
7.

87,
16,
41,
28,
40,
32,

iSL: 
32,
44,
77,
30,
67,
69,
71,
97,
64,
73,

610,

291.
125.
165.

1725.

VOORLOPERS 
~<FJF 

1/3 ITALIÉ 
4/6 TRIESTA 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIESTA 
46/51 GRIEKENLAND 
52/57 LUXEMBURG 
58/59 PORTUGAL 
61 FRANKRIJK 
62/64 BELGIË 
65/66 ITALIË 
67/68 TRIESTA 
69/70 VER. NAT. 
71/73 GRIEKENLAND 
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,
8,

t r 
49,
49,
19,

395,
135,
79,
55,

1350.
19,
39,
12,

195.
29,
9,

115,
3,
9.
9,

19.
39,
55,
2,

39,

AANBIEDING 
Nr. 1/86 kompleet 

VOORLOPERS 
4375, 2595,

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

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

VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 

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 
POSTZEGELBESTELLING EN: 
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 ven/aldatum en uw tiandtekening. 

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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Zeestraat 82, 
's-Gravenhage 
pt t museum 

6. Rangschikken 
De binnenplaats van klooster 
Scherpenheuvel staat vol 
auto's. Traag lopen dossiers 
dragende mannen en vrou
wen van de Antilliaanse On
derwijsraad er langs. Het is 
warm, ondanks de altijd op 
Curasao aanwezige wind. 
Frater Regis van Kerkoerie 
loopt langzaam een steile ij
zeren trap op. De kamers 
aan de veranda vormen het 
domein van de nog op het ei
land verblijvende fraters van 
Tilburg. De kasten bij frater 
Regis zijn gevuld met vogel-
boeken. In een sigarenkast 
staan 47 Schaubeckalbums 
keurig in het gelid. Meer dan 
20.000 filatelistische objec
ten geven de 28 ordes met 
de 175 families van 8.600 
vogelrassen weer. Een gloei
lamp in een conservenblikje 
houdt de temperatuur en re
latieve luchtvochtigheid keu
rig constant. Na dertig jaar 
noeste verzamelarbeid vindt 
de vogelcollectie van frater 
Regis haar eindbestemming 
in het Nederlandse PTT-mu-
seum. Frater Regis komt bin
nenkort definitief terug naar 
Nederland. 

Op het lijf 
Het rangschikken van postze
gels en andere postwaarden 
is de verzamelaar in het alge
meen op het lijf geschreven. 
Rangschikken komt tegemoet 
aan de primaire behoefte om 
orde te scheppen, aangevuld 
met een zekere compleet-
heldsdrang. In de filatelie ge
beurde dat aanvankelijk per 
land, over een bepaalde peri
ode of gespecialiseerd naar 
verschijningsvorm. Maar van
af het moment dat er meer 
variatie kwam in het uiterlijk 
van de postzegel, werden ook 
afbeeldingen als uitgangspunt 
genomen voor het opzetten 
van een verzameling. Planten 
en dieren zijn daarbij erg po
pulair. 
Sinds de jaren vijftig zijn aller
lei (jury)reglementen versche
nen, waarin op verschillende 
manieren tegen deze themati
sche verzamelingen wordt 
aangekeken. Wie daar meer 
over wil weten kan terecht bij 
het uitstekende Handboek 
voor de Thematische Filatelie 
door drs. W.E.J. van den Bold 
uit 1990. 
Zoals de chronologie een Iel-
draad kan vormen bij het or
denen van een landenverza-

meling, zo kan het systeem 
van Linnaeus dat bij een vo-
gelverzameling. Carl von Lin-
né (= Linnaeus) was een 
Zweeds natuuronderzoeker 
die in de achttiende eeuw 
leefde. Hij rangschikte de 
planten- en dierengeslachten 

Albumblad uit de collectie 'Vogels op 
postzegels' van frater Regis van Kerk
oerie De naam Kerkoerie heeft geen 
venwantscfiap met kerkuilen Deson
danks w/erd frater Regis in 1989 met 
een kerkuil op een postzegel geëerd 
voor zijn verdiensten op filatelistiscti 
gebied (collectie Nederlands PTT-mu-
seum, 's-Graventiage) 

systematisch en gaf een 
naam aan alle ordes, families 
en rassen. 

Systeem van Linnaeus 
De onden/verpverzameling 
van frater Regis, met vogels 
op (voornamelijk) postzegels, 
die 16 juni aan het PTT Mu
seum wordt geschonken, is 
Ingedeeld volgens het sys

teem van Linnaeus. De col
lectie Is daarmee kenmer
kend voor de wijze van verza 
melen in de jaren zestig en 
valt binnen een reglement uit 
die tijd dat stelt: 'Een eenvou
dig naast elkaar plaatsen van 
postzegels, die door het on 
derwerp betrekking tot elkaar 
hebben en waarvoor verkla
rende tekst (behalve titels op 
bladen) niet nodig is'. 
De verzameling toont hoe 
duizenden liefhebbers een 
bepaald onderwerp verzamel 
den, in een periode die aan 
de huidige thematische filate
lie vooraf ging. Behalve dit 
cultuur-hlstorische aspect 
ontleent de collectie haar be
lang ook aan de grote mate 
van compleetheid, de vele bij 
zonderheden en de prachtige 
kwaliteit van het materiaal. D( 
goed verzorgde albumbladen 
bieden weinig Inhoudelijke in 
formatie over vogels, maar 
daarvoor kan de geïnteres
seerde in het PTT-museum 
terecht In de omvangrijke, bij
behorende vogelblbliotheek. 

Deze schenking vormt een 
goede aanleiding om in het 
najaar van 1996 In een expo 
sitie aandacht te besteden 
aan de diverse manieren 
waarop In de afgelopen eeu\A 
werd verzameld. 
Charles Boissevain 

Charles Boissevain is conservator 
filatelistische verzamelingen van het 
Nederlands PTT Museum in 's-Graver 
hage 

Klooster Scherpenheuvel op Curasao, waar de fraters van Tilburg al meer dan hon
derd jaar actief zijn op het gebied van onderwijs (foto IVIonique Erkelens, Rijswijk) 

Wetenschapsthe
ater Pandemonia 
In het PTT-museum geeft we
tenschapstheater Pandemonia 
al geruime tijd met succes diver
se voorstellingen. Ondervî erpen 
als het verzamelen van postze
gels, de morsecode en de ge
schiedenis van de postiljon zijn 
gegoten in de vorm van drie 
amusante acts van elk ongeveer 
tien minuten. Het publiek maakt 
kennis met dne opmerkelijke ka
rakters. Eén daarvan is een 
vreemde vrouw die over postze
gels verzamelen wel heel rare 
ideeën heeft. De andere twee 
zijn Peter Post, die zijn bestel
ling van 230 jaar geleden nog 
moet bezorgen en Samuel Mor
se, die het publiek vraagt hem te 
helpen bij het ontcijferen van 
een boodschap. Deze voorstel
ling met de titel Te paard, te 
lucht, te gek zal op dinsdag 19 
juli en vrijdag 22 juli tussen 14 
en 16 uur weer te zien zijn. 
In juni IS de theatergroep Pande
monia ook te aanschouwen in 
hel PTT-museum, maar dan met 

een andere voorstelling: De zin
gende nachtegaal Deze voor
stelling wordt onder andere op 
26 juni opgevoerd en heeft be
trekking op de tijdelijke tentoon
stelling In de lucht... uit de lucht, 
die over legale zenders, piraten 
en etherbewakers gaat. 

De Zingende Nachtegaal (collectie 
Nederlands PTT-museum, 's-Gra
venhage) 
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KORTINGEN - KORTINGEN - KORTINGEN - KORTINGEN -
B I J A A N K O O P V A N -

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

MISSIE KILOWAAR - RECHTSTREEKS VAN DE MISSIE 
iets interessant buitenland is altijd mogelijk 
AFRIKA1A-div landen-grootform -MotiefenHW 
AUSTRALIË AU-M minstens SOVigrootformaat met hogere waarden 
AZIË AZ-M mooi gesorteerd-veergrootformaat 
BELGIË BE-m mooie sortering met Vlinders + H W 
BUND BU-M veel grootform -8erli|n met uitgezocht + H W 
BRITSE GEMENEBEST IA zeldzaam mooie kilo veel groot + H 
CANADA CA-M goed gesorteerd met grootformaat 
DENEMARKENDE-Mprachtsorteringveelgroot + H W 
DUITSLAND DU-1 abnormaal veel grootformaat (40%) toeslag en 
hoge waarden 
ENGELANDEN-Mveelgrootformaat-H W ennieuw1993 
ENGELAND WILDING - geweldig voor specialisten in fosfor, 
grafit en watermerken 1 /4 kilo 
Fl NLAND Fl-M veel nieuw pracht sortering met H W 
FRANKRIJK FK-M enorme sortenng -'oud en nieuw 
IERLAND lE-M pracht kilowaar met veel grootformaat en H W 
ISRAEL IS-M mooie moderne sortering - schaars 
ITALIË IT-M leuke sortering - veel Hogere Waarden 

1/2 kg 
37,50 
30,00 
40,00 
35,00 
27,50 

W 49,50 
30,00 
32,50 

42,50 
21,50 

32,50 
42,50 
70,00 
32,50 
50,00 
32 50 

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

80,00 
35,00 

120,00 
80,00 

135,00 
57,50 
95,00 
60 00 

5 kg 
310,00 
210 00 

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

375,00 
155,00 

375,00 

260,00 

275 00 

JAPAN JA-PM prachtige sortenng met grootformaat 
KANAAL EILANDEN KE-M pracht sortering -veel groot 
LUXEMBURG LU-M veel grootfor Toeslag + H W nieuw 1993 
MALTA MA-M fantastisch mooi - veel grootformaat 
MIDDEN OOSTEN MO-M goede sortering - veel landen 
NEDERLAND 1A veel grootformaaten hogere waarden 
NIEUW ZEELAND NW-M grote sortenng met grootform 
NOORWEGEN NO-M nieuwe sortenng 1993 - met Hogere Waarden 
OOSTENRIJK OO-M met zeer veel Hogere Waarden 
SKANDINAVIESK-1A pracht sortering-veel groot-HW-nieuw 
TANZANIA 1A zeer veel dieren zegels - veel groot -i- H W 
TURKIJE TU-M zeer mooie sortering met veel grootform 
USA AM-A-veelgrootformaatsamendrukzegels 
WERELD WE-M veel grootform zeer interessant -î  Hogere W. 
WESTEUROPA1Aprachtkilo1993-veelgrootform -î  H W 
ZIMBABWE Zl-M prachtig met veel dieren en H W 
ZUID AFRIKA ZA-M veel grootform en hogere waarden 
ZWEDEN SU-M het nieuwste-I-H W compl senes-nieuw 1993 
ZWITSERLAND CH-M met grootformaat -l- toeslag -î  H W 
ZWITSERLAND-CH-HW uitsluitend hogere waarden - gelegenheid 
zeer hoge cataloguswaarde - '/4 kilo 69,50 - kilo 265,00 

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

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

dierenriem 

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

400,00 

395,00 
400,00 

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

- e d -

DE M A N B I J DE M A C H I N E S T O N D TE S L A P E N 
en U weet dan gaat er iets fout 
stroken - dubbele schutbladen 

nu insteekboeken Z O N D E R M E R K N A A M - Alle boeken met zwarte bladen - glasheldere 
- linnen versterkte rug - 100% GARANTIE voor een goed en bruikbaar boek. 

REUZEN INSTEEKBOEK - 64 bladzijden -
dubbel scfiarnierend gebonden - U betaalt bij 
normale winkelprijs circa 50 Gulden per stuk -
NU 5 STUKS voor ƒ 120,-

GROOTFORMAAT INSTEEKBOEK - 48 blad
zijden - dubbel scharnierend getxjnden - U be
taalt bij normale winkelprijs circa 38 Gulden per 
stuk - NU 5 STUKS voor ƒ 95, -

GROOTFORMAAT INSTEEKBOEK - 32 blad
zijden - U betaalt bij normale winkelprijs circa 26 
Gulden per stuk - NU 5 STUKS voor ƒ 65, -

U B E N T W A K K E R ? - W A N T OP = ÈCH W E G - grote afname - extra korting 
GRATIS op uw bestelling insteekboeken ieder 
gewenste landsnaam of thema in GOUDKLEUR op 
rug of voorzijde 

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

KLEMSTROKEN PER KILO - 1 ste klas materiaal - geen ahal 
- doorzichtige ol zwarte aciitergrond - 1 / 4 kilo ƒ 22,50 -
kilo ƒ 79,50 - NU OOK - Blok assortle 

U HEEFT 100% ZEKERHEID WAT U KOOPT = 100% GROOTFORMAATZEGELS 
100gram '/«kilo Ikilo 

AFRIKAAF-Bveellanden-zeerschaars-methogereW 17,50 37,50 140,00 
AUSTRALIË AU-A mooie sortering nieuwe uitgiften met hogere viaarden 10,50 22,50 75,00 
AZIË AZ-A enorme grote sortering met betere 21,00 47,50 175,00 
BAHAMASBA-Rgeweldigemooiezegels-zeerschaars 32,50 75,00 290,00 
BARBADOSBA-Hmooiesort Gelegenheid/gedenkzegelsenmotief 28,50 62,50 225,00 
BELGIË BE-A moderne sortenng met hogere viiaarden-prachtig 19,50 42,50 155,00 
BHUTAN BH-A zeer mooie zegels en zeer schaars 30,00 67,50 245,00 
BOTSWANA BO-A prachtige zegels-veel motief 20,00 42,50 160,00 
BRAZtLIEBR-Zzeermooiemodernesortering 39,00 84,50 315 00 
BUNDBU-Balleentoeslagzegels-methogerewaarden 47,50 105,00 395,00 
BR COMMONWEALTHBR-AenormesorteringmetH Waarden 21,00 47,50 175,00 
CANADACA-3Aenorme sortering met nieuv^e uitgiften 17,50 37,50 135,00 
COLUMBIA CO-A prachtige zegels met enig kleinformaat 18,50 42,50 145,00 
CUBA-GU-A pracht sortering met Hogere waarden 17,50 37,50 130,00 
;YPRUS-TURKSCY-Tprachtigezegels-zeerschaars 55,00 125,00 475,00 
:YPRUSCY-3A geweldig mooie sortenng op dun papier 38,50 85,00 325,00 
)D R DO-A mooie sortering met betere uitgiften 28,50 62,50 225,00 
JENEMARKENDE-3Aopdunpapier-prachtsort metHogereW 15,00 32,50 115,00 
)ENEMARKENDE-Aopdubbelpapier-goedesortering 12,50 26,50 95,00 
JUITSLAND DU-3A uitzonderlijk mooi met toeslag en H Waarden 22,50 52,50 195,00 
JUITSLAND-BERLINmettoeslagzegels-zeerschaars 75,00 180,00 700,00 
■NGELANDENAmetdenieuwsteuitgavengeenkerstmetHW 9,00 21,00 70,00 
NGELAND'GREETINGSprachtsortenngschaars 24,50 57,50 195,00 
ALKLANDSISLANDSprachtigesorteringschaars 70,00 170,00 625,00 
AROER FA3A geweldig mooie sortering met Hogere waarden 105,00 
1NLANOFI3AnieuweenmooiesorteringmetHogerewaarden 15,00 32,50 120,00 
iRIEKENLANDGRAgrote en prachtige sortering 19,00 42,50 155,00 
iRIEKENLAN0GR3AprachtsorteringmetveelHogereWaarden 30,00 65,00 255,00 
iROENLAND GR3A  Zeldzaam mooie kilowaar  zeer schaars 165,00 
)ONGKONGHKA pracht sortenng 22,50 52,50 195,00 
ERLAND lEA mooie sortering gelegenheid/gedenkzegels 16,50 38,50 137,50 
NDIA IND zeer mooi uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 21,00 47,50 180,00 
NDONESIËIN3Aprachtsortenngveelhogerewaarden 15,00 27,50 85,00 
=1ANIRA geweldig mooie sortenng 32,50 70,00 265,00 
SRAELISAmooiesorteringzeerschaarsmethogereW 37,50 85,00 315,00 
fALIË mooie sortenng op kaartresten 21,50 47,50 165,00 
AMAICA JAA geen grote sortering met mooie motiefzegels 27,50 57,50 197,50 
APANJA3Agewe!digmooiezegelsprachtsortering 30,00 70,00 265,00 
ANAALEILANDENKEAmooiemodernesorteringveelnieuw 18,50 40,00 150,00 
ANAAL EILANDEN KEB uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 31,50 72,50 275,00 
,ENYAKEN mooie sortering —met motief en hogere waarden 25,00 57,50 195,00 
ATIJNS EN MIDDEN AMERIKA LMA pracht sort  veel schaarse gebieden 22,50 55,00 195,00 
IBIELIAprachtige zegelszeer mooie sortering 36,50 82,50 310,00 
IECHTENSTEIN LS3A  zeer zeldzaam  buitengewoon mooi 150,00 
UXEMBURG LUA grote sortering met de nieuwste 23,50 55,00 200 00 
UXEMBURGLUBprachtsortermgtoeslagveelH Waarden 39,00 84,50 325 00 

LUXEMBURG LUHW uitsluitend de hogere waarden van de gelegenheid 
en gedenkserie  veel op kaartresten 43,50 100,00 365,00 
MALAWIMIAwateenmooiezegelsveelmotief 17,50 37,50 140.00 
MALAYSIEMABAgoedesortenngmetmotiefzegels 18,50 42,50 160,00 
MALTA MAA mooie sortering gelegenheid/gedenkzegels 22,50 52,50 175,00 
MAURITIUS MAU goede sortering van dit moeilijke gebied 32.50 72,50 275,00 
MEXICO MEX mooie sortering met hogere waarden 15,00 32,50 115,00 
NEPAL NEA op enkel papierprachtige en goede sortering 20,00 47,50 180,00 
NIEUW ZEELAND NW3A pracht sortering (geen Vogels) met HW 18,50 42,50 145,00 
NIGERIANIAvanditlandnognooitzomooigezien 30,00 65,00 255,00 
NOORWEGEN NOB goede sortering met de nieuwste uitgaven 17.50 35,00 125,00 
NOORWEGEN NOA prachtige nieuwe sortenng met HW 20,00 47.50 175.00 
OOSTENRIJK 00A goede sortenng gelegenheid/gedenkzegels 36,50 82,50 315,00 
00STENRIJK003AprachtsorteringnieuwmetHW 47,50 107,50 415,00 
PAKISTANPAKmetenormmooiezegelszeerschaars 20,00 47,50 170,00 
PORTUGALPOAgeweldigmooiegrotesortenngzeerschaars 38.50 87,50 315,00 
SINGAPORE SIA geweldig mooie sortenng met nieuwe uitgaven 15,00 32,50 110,00 
SCANDINAVIESKAenormesortenngallelandenenHW 25,00 55,00 195,00 
SOLOMON ISLANDS SOIS zeer schaarse kilowaar 50,00 125,00 450.00 
SPANJE ESA pracht sortenng gelegenheid/gedenkzegels H H W 29,50 65.00 245.00 
SRI LANKA/CEYLONSRC mooie sortering 11,50 27,50 92,50 
SURINAMESUAouderesoortenzeerveelhogere/topwaarden 38,50 90,00 335,00 
TANZANIA TAA veel dierenzegels met hogere waarden 18,50 42,50 145,00 
THAILANDTAlsemigrootmooiesortenng 18.50 42,50 145,00 
TSJECHOSLOWAKIJE fantastische mooie sortering 17,50 35,00 125,00 
TURKIJE TUA mooie goede sort gelegenheid/gedenkzegels 34,50 76,50 285,00 
USA US3A pracht sortenng met Hogere Waarden Luchtpost 11,50 22,50 80,00 
WERELDWEAenormegrotesortenngnieuwenH Waarden 17,50 37,50 135,00 
WESTEUROPAWEUfantastischmooiesortnieuwmetH Waarden 20,00 47,50 170,00 
WESTINDIÊWINmooiesortenng —zeerschaars 39.50 90,00 350,00 
IJSLAND IJA hyper moderne sortenng met enige betere 52,50 130,00 485,00 
IJSLAND IJ3A enorme en nieuwe sort met veel Hogere Waarden 66,50 155,00 575,00 
ZUIDAFRIKAHOMELANDSzeldzaamenzeerschaars 39,50 90,00 350,00 
ZUIDAFRIKAZAAprachtigesortenngmetbeterezegels 10,50 24.00 85,00 
ZUID WEST AFRIKA ZWA (geen Namibië) geweldig mooie 
enveelmohefzegels 30,00 65,00 255,00 
ZWEDEN SUA prachtige sort nieuw met Hogere/topwaarden 12,50 27,50 95,00 
ZWITSERLAND CHA grote sortenng met de nieuwste uitgaven 10,50 24,00 85,00 
ZWITSERLAND CHB uitsluitend Juventute/Patna met H Waarden 37.50 85.00 315,00 
ZWITSERLAND CH3A pracht sortenng met de nieuwste 
met Pro Juventute/Patria en met Hogere Waarden 22.50 50.00 190.00 

W I J Z I J N G E S L O T E N van 22 Aug. t/m 3 Sept. 

BALEN - BALEN - BALEN - BALEN 
9 kg. 20 kg 9 kg 20 kg. 

Duitsland 285, 610, U.S.A. 175, 395.
Noorwegen 360, 795, Wereld 210, 475.

BREDENHOFPOSTZEGEUMPORT Bovenstraat 286A  ROnERDAMUSSELMONDE 
Tel. (010) 4826725  Fax 4797065  Giro 5834  Op maandag gesloten 
Verder iedere dag geopend van 9 tot 6 uur, zat. van 9 tot 5 uur 
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Bondsadressen 
Bondsbureau 
Zeelantlaan 11, 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030894290 Fax 030800128 

Erevoorzltter 
J G Balkestem St Willibrorduslaan 1 
5591 BG Heeze 
Telefoon 0490763032 

Voorzitter 
P F A van de Loo Bergweg 43 
1217 SB Hilversum 
Telefoon 035245169 

VIcevoorzitler en FIP/FEPAzaken 
J Voskuil, Distelvlinderberm 22 
3994 WC Houten 
Telefoon 0340352347 

Secretaris en samenstelling 
Bondspagina 
H W M Hopman, Haringvliet 23 
24C1 DD Alpfien aan den Rijn 
Telefoon 0172044826 

Penningmeester 
Mevr C E WeeberKortekaas 
Timorstraat 27, 2612 EH Delft 
Telefoon 015131623 
Giro 1078391 ten name van 
penningmeester NBFV Delft 

Regio en Jeugdzaken 
C Loch.J van Eyckgracht191 
5645 TH Eindhoven 
Telefoon 040119654 

Evenementen 
POM van Hasselt 
Pr Hendriklaan 101, 3583 EJ Utrecht 
Telefoon 030510263 

Filatellstisctie vorming 
J Spijker Verdistraat133 
2324 KC Leiden 
Telefoon 071761720 

Juryzaken 
C B van Nugteren, Westerzicht 620 
4385 BW Vhssingen 
Telefoon 0118463711 

Publlkatles en documentatie 
R H M Faust Rijksweg I\I57 
6162 AC Geleen 
Telefoon 046743076 

Pers en publlclteltzaken 
P Braun, Churchilllaan 163" 
1078 DW Amsterdam 
Telefoon 0206795077 

Algemene zaken 
Mevr H M FeikemaGroos|ohan 
Saksen Weimarlaan 65 
4818 LB Breda 
Telefoon 076142787 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
H Gaykema, Postbus 105 
2394 ZG Hazerswoude 
Materiaalcommissaris 
J Spijker Verdistraat133 
2324 KC Leiden 

Bondblbllotheek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Baarn 
Telefoon 0215412526 
Bondsbibliothecaris C Spoelman 
Openingstijden elke eerste en derde 
zaterdagmorgen van de maand van 
10 30 tot 12 30 uur en de daarop 
volgende woensdagen van 10 30 tot 
17 30 uur en van 18 30 tot 20 30 u 

Bondsdocumentatiecentrum 
Secretaris/penningmeester 
J Vellekoop, Pres Steynstraat 21 
2312 ZP Leiden, telefoon 071134424 

Bondsinlormatlebureau 
Mevrouw TB SteinerSpork 
Postbus 4034, 3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Hoofd HW vanderVlist 
Schoolkade 31,1566 KV Assendelft 
Keurzendingen uitsluitend aange
tekend naar de secretaris 
A W A Steegh, Postbus 220, 
1180 AE Amstelveen, telefoon 
023336458 (na 20 00 uur) 

Serviceafdeling 
Directeur H H van Megen 
Rigterskamp 8,1261 TN Blaricum 
Telefoon 0215314399 
Bestellingen Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

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

Verenigingen moeten liun 
statuten aanpassen 
Op 1 januari 1992 is het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) 
in werking getreden. Enkele wijzigingen hebben gevolgen 
voor al bestaande verenigingen. Daarbij doet de grootte of 
omvang van de vereniging niet terzake. Tot 1 januari 1995 
kunnen de statuten worden aangepast. 

Naar aanleiding hiervan on
derwierp de heer H.P.J.M, de 
Kok RA, penningmeester van 
de Vereniging van Postzegel
verzamelaars Tilburg, op ver
zoek van het Bondsbestuur 
de bestaande statuten van de 
Nederlandse Bond van Filate
listenVerenigingen aan een 
onderzoek. De heer De Kok 
deelde zijn bevindingen in 
Soest, tijdens de Algemene 
Vergadering van 23 april, aan 
de vertegenwoordigers van 
de verenigingen mee. Boven
dien gaf hij op verzoek van 
het Bondsbestuur aan, welke 
gevolgen voor de postzegel
verenigingen voortvloeien uit 
de bepalingen van het Nieuw 
Burgerlijk Wetboek. Uit zijn le
zing volgt nu een samenvat
ting. 

Vertegenwoordiging 
'Voortaan zijn besturen onbe
perkt vertegenwoordigingsbe
voegd. Vroeger was het mo
gelijk dat slechts één of meer 
bestuursleden de vereniging 
naar buiten vertegenwoordig
den. Veel statuten hebben nu 
nog de clausule dat niet het 
gehele bestuur de vereniging 
kan vertegenwoordigen maar 
bijvoorbeeld alleen het dage
lijks bestuur namens de vere
niging kunnen tekenen. Een 
onbeperkte vertegenwoordi
gingsbevoegdheid is dan nog 
niet opgenomen en aanpas
sing van de statuten is nood
zakelijk.' 
'Een logisch gevolg van deze 
verandering is ook dat alle 
bestuursleden ingeschreven 
moeten zijn in het Verenigin
genregister van de Kamer 
van Koophandel. Aftredende 
bestuursleden moeten wor
den uitgeschreven. Bij de Ka
mer van Koophandel zijn kos
teloos formulieren verkrijg
baar om nieuwe bestuursle
den in te schrijven (formulier 
B), bestuursleden uit te schrij
ven (formulier E) en het cor

respondentieadres te wijzi
gen (formulier D). In alle ge
vallen moet het formulier door 
de 'aangever' (meestal de 
voorzitter of secretaris) wor

r,̂ ,, ■■<?:""■"•" , ..„e,.,...,.. 

ne'ffefliói'ncl 
IÉ«É*ÉÉ«MÉi 

Het Nieuw/ Burgerlijk Wetboek heeft 
meer gevolgen voor filatelisten dan het 
verschijnen van deze zegel alléén. 

den ondertekend.' 
'Commissiehoofden hoeven 
niet te worden ingeschreven 
in het Verenigingenregister: 
zij zijn immers géén bestuurs
lid. Zij kunnen de vereniging 
echter wel vertegenwoordi
gen, al dan niet als verleng
stuk van het bestuur. Dat be
tekent dat de vereniging, 
naast de commissiehoofden, 
aansprakelijk is voor hun han
delingen. Een goede samen
werkingsovereenkomst 
(schriftelijk!) is daarom onont
beerlijk.' 

Ondertekening 
'Een andere consequentie is 
dat de balans en staat van 
baten en lasten moeten wor
den ondertekend door alle 
bestuursleden. Dat dient te 
gebeuren tijdens de vergade
ring waarin deze stukken wor
den vastgesteld (bijvoorbeeld 
de jaarvergadering). Als een 
bestuurder niet in staat is te 
ondertekenen (bijvoorbeeld 
door ziekte of vakantie) moet 
daarvan met opgave van re
denen melding worden ge
maakt.' 
Aansprakelijkheid 
'Wanneer niet wordt voldaan 
aan deze voonwaarden, kun
nen de desbetreffende be
stuursleden hoofdelijk aan

sprakelijk worden gesteld. Dit 
houdt in dat zij  naast de 
vereniging  volledig aan
sprakelijk zijn voor de gevol
gen van, ook door andere be
stuursleden, aangegane ver
plichtingen en schulden. 
Deze hoofdelijke aansprake
lijkheid geldt niet voor com
missiehoofden.' 

Wijziging 
'Voor aanpassing van de sta 
tuten van op 1 januari be
staande verenigingen is een 
overgangstermijn van drie ja 
ren in de nieuwe wettelijke 
regeling opgenomen. Dat be 
tekent dat de verenigingen 
nog maar tot 1 januari 1995 
de tijd hebben! Wijziging van 
statuten is alleen mogelijk vi< 
een notaris. Uiteraard moe
ten de leden van de vereni
ging eerst hun toestemming 
geven aan de statutenwijzi
ging, bijvoorbeeld in de jaar
vergadering. Tijdens de nor
male bijeenkomsten mag dit 
ook, maar het spreekt van
zelf dat dit dan wel op de 
agenda moet worden ge
plaatst. In beide gevallen 
dienen alle leden, bijvoor
beeld via het verenigings
blad, op de hoogte te wordei 
gebracht van de voorgeno
men wijzigingen.' 

De heer De Kok eindigde zijr 
lezing met de praktische 
raadgeving dat een aanpas
sing van de statuten 'een ide 
ale gelegenheid is om de sta 
tuten wat meer te stroomlij
nen en aan te passen aan de 
huidige tijd.' 

Bij de Bond zijn verkrijgbaar 
een meer moderne statutaire 
omschrijving van het doel va 
een postzegelvereniging, res 
pectievelijk van de bestem
ming van een eventueel liqui 
datiesaldo. Beide stukken zij 
ook door de heer De Kok op 
gesteld. 

Bondsbureau 
tijdeiijlcdiclit 
In verband met de vakantie 
van de medewerkers zal het 
Bondsbureau in Utrecht van 
11 juli tot en met 25 augus 
tus gesloten zijn. 
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3e heer H.W.M. Hopman (rechts) overhandigt de Bondshennnenngsmedaille in zil-
/er aan de heer Minderaa (foto: J. Pizarro Gonzalez) 

Bondsherinneringsmedaille 
voor de heer CL. Minderaa 
Dp 16 april jl. werd de heer 
".L. Minderaa uit Zeist tijdens 
en vergadering van zijn ver-

sniging, de filatelistische con-
actgroep Spanje-Portugal 
^beria, verrast door de Bonds
secretaris, de heer H.W.M. 
Hopman. De heer Hopman 
deelde de heer Minderaa 
nede dat het Bondsbestuur 
lem de Bondsherinnerings-
nedaille in zilver had toege

kend. Aanleiding was de posi
tieve instelling ten opzichte 
van de filatelie die de heer 
Minderaa nu al lange tijd -
onder meer in Mijn Stok
paardje, het blad waarvan hij 
hoofdredacteur is - uitdraagt. 
De Bond wil de heer Minde
raa graag van harte geluk
wensen met deze onder
scheiding. 

Commissaris Pers en Publiciteit 
irobeert minister te verleiden 
Dp 11 mei jl. werd in het Ne
derlands PTT-museum in 
)en Haag het nieuwe Hand-
)oek Restwaarden Nederland 
jepresenteerd. Minister Maij 
lam het eerste exemplaar 
an dit losbladige standaard-
i/erk in ontvangst. Tijdens de 
eestelijke bijeenkomst liet de 
lommissaris Pers en Publi-
iteit van de Bond, Paul 

Braun, zich niet onbetuigd. Hij 
probeerde de bewindsvrouwe 
te verleiden tot het lidmaat
schap van een bij de Bond 
aangesloten vereniging. Me
vrouw Maij spaart namelijk 
postzegels voor haar nichtje 
en neefje. 'Als ik wat meer tijd 
krijg zal ik het zeker doen,' zo 
beloofde de minister aan Paul 
Braun. 

Aanbiedingen van de Service-afdeling 
De volgende boeken, studies en overige publikaties zijn bij de Service-
afdeling van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen verkrijg
baar. 

Nr Auteur en titel Prijs 
40 Benders: Postal History Curagao 90.00 
09 Blom: Postinrichtingenl 850-1906 50.00 
64 Boekema: Veilingcatalogi Japanse bezetting 

Nederlands-Indië 150.00 
77 Bold, van den: Handboek voor de Thematische Filatelie 45.00 
79 Bondsreeks deel 1: Stempelrubriek NMPh 1922-1939 31.00 
80 Bondsreeks deel 2: Stempelrubriek NMPh 1927-1939 43.50 
84 Bondsreeks deel 3: Franssen - Postgeschiedenis Weert 57.50 
85 Bondsreeks deel 4: Sleeuw - Nederlands-Indië, 

emissies 1870, '83 en '92 42.50 
86 Bondsreeks deel 5: Steiner-Spork - Nederland, 

portzegel 5 cent type-B van 1870 30.00 
88 Bondsreeks deel 6: Heuvel, van den - Binnenlandse 

posttarieven naar afstand, 1 september 1850 tot 
1 januari 1871 37.50 

91 Bondsreeks deel 7: Heuvel, van den - Emissie 
Juliana Regina 1969-1986 30.00 

10 Bonefaas: Drukwerkrolstempels 13.50 
52 Bordewijk: Zemstwo-zegels Rusland 60.00 
83 Buitenkamp: Pakketposttaneven 52.50 
13 Bulterman: Stempels Nederlands-Indië 75.00 
82 Bulterman: Nederlands-Indië, Langstempels hulpkantoren 

en bestelhuizen 1864-1913 (incl. kantorenschema) 27.50 
14 'Club'Rotterdam: 12 Filatelistische essays 10.00 
60 Contactgroep Frankrijkverzamelaars: Marianne, 

een bundel opstellen over de filatelie in Frankrijk 25.00 
35 Costa, Da: Aantekenen en aangegeven waarde sinds 1850 20.00 
74 Costa, Da: Binnenlandse en internationale posttarieven 

van Nederland 1850-1990 29.50 
51 Dal Nippon, Vereniging: Catalogus Republiek Indonesië 

17-8-1945/27-12-1949 35.00 
73 Delbeke: De Post vanuit de Nederlanden 1813-1853 65.00 
65 Dieten, van: Proevenboek 135.00 
15 Doorn, van: Nederlandse Oorlogspost deel 2 25.00 
66 Doorn, van: Postale problemen 16.00 
56 Enschede: List of Dutch Perfins (vierde ed.) 49.50 
78 Flier, van der: Basisboek Filatelie 39.50 
23 Geuzendam, ten: Particuliere Postwaardestukken 18.00 
24 Geuzendam, ten: Postwaardestukken (zesde editie) 27.50 
16 Goldhoorn: Portzegels 20.00 
37 Haan: De Postzegelmakerij 22.50 
92 Hammink: Geschiedenis van de Pokomachine 35.00 
26 Horn: Postzegelboekjes Handboek 20.00 
50 Hunziker: Strubel Helvetia 1854-1862 125.00 
02 Jeugd, Stichting: ABC deel 1 15.70 
03 Jeugd, Stichting: ABC deel 2 13.20 
04 Jeugd, Stichting: Ongewenste uitgiften en maakwerk 

in deFilatelie 13.20 
05 Jeugd, Stichting: Woordenlijst Frans-Nederlands + 

Duits-Nederlands + Engels-Nederlands 15.70 
06 Jeugd, Stichting: Woordenlijst Frans-Nederlands en 

Duits-Nederlands 13.20 
43 Korteweg: 300 jaar Postmerken Nederland (herdruk) 60.00 
11 Loo, van der: Vervalsingen deel 1 27.50 
12 Loo, van der: Vervalsingen deel 2 27.50 
69 Maandblad'Philatelie': Cumulatieve index 1922-1950 20.50 
70 Maandblad'Philatelie': Cumulatieve index 1922-1980 42.50 
48 Maandblad'Philatelie': Cumulatieve index 1950-1980 27.50 
90 Petersen: Postale perikelen in Hilversum tot 1944 41.00 
54 Po & Po: Postmerken '86 47.00 
29 Riddell: Suriname 50.00 
27 Rooy/Hali, de: Handboek Automaatboekjes 17.50 
68 Stapel: Spoorwegbriefkaarten 25.00 
17 Stapel: Postbladenkwestie 22.50 
22 Stockboeken 32 bladen 35.00 
21 Tandingmeter 0.75 
55 Topografische Dienst Nederland: Postroutes 1810 30.00 
38 Troyer, de: Thematische filatelie (Frans) 12.50 
76 TSchroots: Luchtvaart-en Luchtpostencyclopedie (1) 72.50 
75 USA-Filatelie: Lexicon tot begin 1990 31.50 
30 Vellinga: Poststempels van Nederland (herdruk) 45.00 
93 Verhoeven: Catalogus Perfins N.O.G. 48.00 
81 Videoband: TV-cursus 'De wereld op een postzegel' 25.00 
87a Voorafstempelingen Nederland, deel I 24.50 
87b Voorafstempelingen Nederland, deel II 19.00 
87c Voorafstempelingen Nederland, deel l+ll in ringband 52.50 
58 Vries, de: Postale etiketten 40.00 
18 Wart, van der: Machinestempels 6e druk tot juli 1991 30.00 
47 Wart, van der: Reclame- en gelegenheidsstempels 

Nederland, 6e druk 1986 17.00 
94 Weeber-Kortekaas: Rondom Beatnx 12.40 
41 Wolff de Beer: Poststempels Nederlands-Indië 100.00 

Bestellingen van boeken e.d. worden uitgevoerd na overschrijving van 
het verschuldigde bedrag op gironummer 2015960 ten name van de 
Sen/ice-afdeling van de NBFV, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht. 
Buitenlandse bestellers moeten rekening houden met extra porto
en (Post)bankkosten! 
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Nieuwe 
postzegelboekjes 

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

Azoren 
Tegels 
Op 22 april jl. verscheen het 
twaalfde postzegelboekje van 
het Portugese eilandenge-
bied de Azoren. Op de zegels 
zijn tegels afgebeeld. Het 
boekje kost $ 360.- en bevat 
een stripje met zegels van 
$45.-, $75.-, $100.-en 
$140.-. 

Botswana 
Dierentuin 
Al eens eerder, in 1989, ver
raste Botswana de boekjes
verzamelaar op een bonte 
verzameling inheemse die
ren: maar liefst zestien boek
jes met acht verschillende 
dieren verschenen tegelijk. 
Dat vond men kennelijk niet 
genoeg en zo werden er on
langs achttien(l) boekjes aan 
toegevoegd. 
Op 4 oktober van het afge
lopen jaar verschenen ze: 
twee series van negen boek
jes. Ze bevatten tien (serie 1) 
en twintig (serie 2) zegels van 
10,12,15,20,25,35,40,45 
en 50 thebe. 
De postzegels, alle uit 1992, 
tonen tekeningen van de ori-
bi, de miereneter, de aard-
wolf, het wrattenzwijn, de 
grondeekhoorn, de honing-
das, de blindmuis, de wilde 
hond en een soort waterrat. 
De boekjes met tien zegels 
meten 110 bij 39 millimeter, 
die met twintig 75 bij 80 milli
meter. Alle boekjes zijn aan 
de achterzijde voorzien van 
reclame voor Barclays Bank 
of Botswana; de binnenzijden 
van de kaftjes vermelden de 
verschillende posttarieven. 
En zo kan deze voormalige 
Britse kolonie bogen op vier
endertig postzegelboekjes. 

Canada 
Doe-het-zelf-zegels 
Een eclatant succes bleken 
de boekjes met zelfklevende 
wenszegels die Canada be
gin dit jaar uitgaf. De zegels 
zagen er uit als een soort si-
garenbandje met een witte 
cirkel. De gebruiker kon uit 
het boekje een stickertje kie
zen en in de cirkel plakken. 
Maar de witte plek kon ook 
worden gebruikt voor eigen 
ontwerpjes, tekeningetjes of 
een foto. De Canadezen 
toonden zich inventief: er 
werd nogal wat post ver
stuurd met een fotootje van 
de afzender op de postzegel 

of met foto's van andere dier
baren. 
Het mag dan ook geen won
der heten dat de eerste opla
ge van 500.000 van deze on
gewone postzegelboekjes al 
een week na verschijnen uit
verkocht was. Een tweede 
oplage van 200.000 stuks 
volgde eind maart. Omdat 
ook dat niet voldoende bleek, 
produceerde men in april nog 
eens een miljoen exemplaren 
voor de te verwachten stort
vloed van huwelijkskaarten. 
Er wordt namelijk in de zo
mermaanden mei, juni en juli 
in Canada heel wat afge-
trouwd. Toen een nieuwe 
moeilijkheid zich aandiende -
de boekjes bevatten slechts 
enkele huwelijksstickertjes -
reageerde de Canadese 
postdienst alert: sinds begin 
mei zijn er ook boekjes met 
uitsluitend 50 bruidspaarstic
kertjes te koop. Zonder de 
postzegels dus. 

Chili 
Kerken van Cliili 
Begin 1994 verschenen op
nieuw twee boekjes met post
zegels uit de serie 'Kerken 
van Chili'. Dit keer is een kerk 
uit Quinchao afgebeeld. De 
inhoud van de boekjes be
staat uit tien zegels van $ 80.-. 

Ecuador 
Kikkers in boekjes 
In 1990 verschenen in Ecua
dor al enkele postzegelboek
jes. Ze bevatten in alle geval
len tien zegels van 100 s. (or-

ECUADOR 

Empresa Nocronal de Correos 
10 

Sellos postales - Estampillas - Selos 
Postage stamps - Briefmarken 

Timbres-poste - FrancoboDi postale 

Nieuw, uniform kaftje voor de boekjes 
van Ecuador de waarde van de zegels 
wordt op de kaft met aangegeven 

chideeën, archeologie en 
Galapagos). De zegels zijn uit 
gewone vellen gescheurd en 
de boekjes zijn duidelijk voor 
normaal gebruik (lees: franke
ring) bedoeld. De postdienst 
van Ecuador kwam dan ook 
niet op het idee ze voor ver
zamelaars beschikbaar te 
stellen. 
In 1993 verschenen boekjes 
met een nieuwe inhoud en 
nieuwe kaftjes. Vermoedelijk 

Hongkong 
Drie nieuwe boekjes 
Tekeningen van bekende ge
bouwen zijn te zien op de kaf
ten van drie in maart versche
nen nieuwe postzegelboekjes 
van Hongkong. De met een 
sluitlipje uitgevoerde boekjes 
bevatten permanente zegels 
in het type-Elizabeth II: tien
maal $ 1 (lokale post tot en 
met 30 gram), tienmaal 
$ 1.90 (luchtpost tot en met 

Een stukje skyline van Hongkong op een pasverschenen boekje met permanente 
postzegels« 

om de nogal veranderlijke 
posttarieven bij te blijven is 
een velletje met een overzicht 
van de huidige tarieven bijge
voegd. 
De zegels in de boekjes zijn 
afkomstig uit de in 1993 ver
schenen kikkerserie. Er zou
den vijf verschillende boekjes 
uitgekomen zijn: tienmaal 
300 s. (zegelkleur violet), tien
maal 300 s. (geel), tienmaal 
600 s. (blauw), tienmaal 
600 s. (zegelkleur onbekend) 
en tienmaal 900 s. (idem). 

Griekenland 
Europa 1994 
Op 9 mei verschenen in Grie
kenland twee Europazegels 
met afbeeldingen van Thales 
van Milete (6e eeuw voor 
Christus, 90 drachme) en 
Konstantijn Karatheodoris 
(1873-1950, 350 d.). 
Ook dit jaar waren de Europa
zegels weer in boekjes ver
krijgbaar. Elk boekje bevat 
een dubbel paartje, zodat de 
verkoopprijs op 880 d. komt. 
De totale oplage van de boek
jes bedraagt 90.000 stuks. 

10 gram, zone 1) en tienmaal 
$ 2.40 (luchtpost tot en met 
10 gram, zone 2). Op de bin
nenzijde van de kaft staat eer 
overzicht van de voornaam
ste posttarieven. 

Ierland 
Tentoonstellingsopdruk 
Tijdens de tentoonstelling 
'HONG KONG 94' werd het 
Ierse wenszegelboekje uitge
geven met een speciale op
druk. 

Kirgizië 
Jaar van de hond 
De aan China grenzende 
voormalige Sovjetrepubliek 
Kirgizië - nu deel uitmakend 
van het Gemenebest van On 
afhankelijke Staten (GOS) -
heeft zijn eerste postzegels 
uitgegeven. De PTT daar 
waagt zich meteen maar aan 
de uitgifte van een postzegel 
boekje. Het boekje verscheel 
op 10 februari en bevat twee 
postzegels van 60 T. in het 
type-Jaar van de hond, die in 
zwarte klemstroken zijn ge
stoken. Het gaat om één ge-

Een paartje uit fiet Griekse Europazegelboekje 
Het eerste postzegelboekje van de 
nieuwe staat Kirgiezie 
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ande en één ongetande ze-
jel. Tussen beide zegels in is 
3en eerstedagstempel ge-
)laatst. Een produkt dus dat 
Juidelijk voor de verzamelaar 
jedoeid is. 

l/ladeira 
Boekje nummer 13 
Het wapen van Madeira is te 
:ien op de zegels die in het 
)p 5 mei op Madeira versche
len postzegelboekje zitten, 
iet dertiende sinds 1981. Het 
)oekje kost $ 360.- en bevat 
!en stripje van $ 45.-, $ 75.-, 
; 100.-en $140.-. 

/laleisië 
Vilayah Persekutuan 
)e aanduiding Wilaya Perse-
:utuan komt voor op de uitgif-
3n van de federale staat Ma-

gelboekje toont onder de ver
zamelnaam 'Kiwiana' diverse 
aspecten van het leven in 
Nieuw-Zeeland. Het velletje in 
dit boekje, dat uit tien zegels 
van 45 c. bestaat, geeft in een 
doorlopende tekening karakte
ristieke beelden die te maken 
hebben met voedsel en kleding 
in dit Kiwi-land. Afgebeeld zijn 
de Paua-schelp, Pavlova (kiwi-
dessert), Hokey Pokey-\\s, fish 
and chips, sandalen, een bush 
shirt, ßtvzzv See (speelgoedje), 
rubberlaarzen en nethemd, 
rugby-attributen en uiteraard de 
kiwivrucht zelf. Het boekje ver
scheen op 27 april. 

Kerstmis 1994 
Onze tegenvoeters zijn er als 
het om Kerstmis gaat ge
woonlijk vroeg bij. Ook dit jaar 

oorzijde van de kaft van het nieuwe boekje van Maleisië Op de kaft is een stukje 
3bouwing van Kuala Lumpur te zien, gelijk aan de afbeelding van tiet in 1992 ver
henen boekje. 

isië. Sommige permanente 
9gels (en dus ook boekjes) 
srschijnen met aanduidin-
en voor alle dertien Maleise 
taten afzonderlijk. Soms is er 
an ook nog een veertiende 
ïnant voor de federatie, 
egin dit jaar verschenen er 
i/ee boekjes, beide uitslui-
nd met de aanduiding voor 
3 federale staat. Het ene 
aekje bevat tien zegels van 
D c. en het andere tien van 
) c. De inhoud wordt ge-
)rmd door zegels uit de serie 
ndbouwprodukten. 

ieuw-Zeeland 
'wiana 
3n speels uitgevoerd postze-

is dat het geval. De kerstze
gels verschijnen al op 21 sep
tember in Nieuw-Zeeland. 
Daarbij behoort een postze
gelboekje met tien zegels van 
45 c. Op de zegels staan kin
deren afgebeeld die een 
kerstboom versieren. 

Portugal 
Zeevaarders 
Sinds 1990 eert Portugal zijn 
zeehelden jaariijks met een 
tweetal postzegelboekjes. 
Ook dit jaar verscheen weer 
zo'n duo: datum van uitgifte 
was 3 maart en de boekjes 
bevatten tien zegels van 
$ 45.- en tien van $ 95.-. 

Verenigde Staten 
/ pledge allegiance... 
In 1992 verschenen in de 
Verenigde Staten boekjes 
met tien en met twintig zegels 
met als motto 'Eed van trouw 
aan de Amerikaanse vlag'. In 
1992 bestond deze eed pre
cies honderd jaar. 
In 1993 kwam er een herdruk 
van het boekje met tien ze
gels, ditmaal geproduceerd 
door KCS Industries en met 
enige duidelijke verschillen: 
de waarde-aanduiding en de 
landsaanduiding USA zijn in 
rood. De kaft is nu bovendien 
in meerkieurendruk uitge
voerd (de eerste druk in twee 
kleuren). 
Volgens een mededeling van 
de Amerikaanse postdienst is 
er inmiddels ook een herdruk 
verschenen van het boekje 
met twintig zegels, op ander 
papier en met een andere 
gomsoort. 

Vrijheidsbeeld 
Op 24 juni verschijnt een vel
letje met achttien zelfklevende 
ATM-zegels (ATM staat voor 
Automatic Teller Machines). 
De waarde van de zegels, 
waarop het Amerikaanse vrij
heidsbeeld staat afgebeeld, is 
29 cent. De in de Verenigde 
Staten al aardig ingeburgerde 
velletjes die zelf tot een boek
je kunnen worden gevouwd 
hebben het formaat van een 
dollarbiljet en zijn uit automa
ten verkrijgbaar. 

Locomotieven 
Op 28 juli verschijnt een Ame
rikaans boekje met twintig ze
gels van 29 cent die bekende 
locomotieven tonen. Afge
beeld worden Hudson's Ge
neral, McQueen's Jupiter, 
Eddy's Nr 242, Ely's Nr 10 en 
Buchanan's Nr 989. 

De kerstzegels verschijnen dit 
jaar op 20 oktober; het gaat 
om twee boekjes en een au
tomaatvelletje. 

Zweden 
Zweedse vormgeving 
Een van de belangrijkste 
scholen voor industriële 
vormgeving en kunsthand
werk, Konstfack in Stock
holm, viert dit jaar zijn 150-ja-
rig bestaan en in 1995 is dat 
het geval met de vereniging 
Svensk Farm. In verband met 
deze jubilea verschenen er 
op 11 mei zes postzegels die 
voorbeelden laten zien van 
Zweedse vormgeving rond de 
eeuwwisseling en de periode 
tot ongeveer 1955. Ze zijn 
verkrijgbaar in een boekje 
van 39 k. (zesmaal 6.50 k.). 
De thema's van de zegels 
zijn 'Gunnar Wennergrens 
vaas met iris' (1897), 'Cari 
Malmstens stoel en tafel te
gen wandtapijt van Uno Äh
ren' (1917), een kast uit de 
jaren veertig en 'Aralia tex
tiel' uit de jaren twintig, een 
vuurwerkschaal van gegra
veerd glas (1921) van Edu
ard Hald, een waterkan van 
zilver uit 1941 en 'Gebruiks-
vorm 1955': drie voorbeelden 
van fraaie gebruiksvoonwer-
pen (een linnen handdoek, 
een bord en een couvert). 

Rozen op zomerzegels 
Op 11 mei gaven de Zweedse 
posterijen nog een emissie uit: 
een boekje met postzegels op 
het thema 'Rozen'. Afgebeeld 
zijn de wilde roos (Rosa du-
malis), 'Tuscany Superb', 
Rosa alba, 'Quatre Saisons' 
en 'Peace' (een vredesroos 
die na de Tweede Wereldoor
log populair werd). De zegels 
verschenen in een boekje van 
tien zegels van 3.20 k. 

De vijf rozen in het Zweedse boekje van 11 mei jl 

I tien zegels uit het Kiwiana-boek\e van Nieuw-Zeeland 

de stichting 
De Postzegelvriend 

geeft jaarlijks duizenden 
postzegels weg aan 

gehandicapte verzamelaars. 

Helpt u ze met uw 
overtollige z^els en zend ze aan 

de secretaris van de 
stichting: 

P.A. de Vries 
Ruysdaelkade 33 

1816 BW Alkmaar 
Telefoon 072-115185 
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Arthur Meyer: 'Er verschijnen in 
Nederland te veel postzegels' 

Arthur Meyer: 'Philatelie? Een aardig tijdschrift, maar de sigarenwalm stijgt er wel 
èrg uit op' {foto: Donald Denverre) 

Op 5 mei van dit jaar versclie-
nen twee Nederlandse post
zegels met daarop onder 
meer de data 21.2.1744 en 
21.7.1969. Daarmee worden 
respectievelijk de geboorte
dag van de Friese amateur
astronoom Eise Jeltes Eisin-
ga en de datum waarop de 
Amerikaanse ruimtevaarder 
Neil Armstrong onder het uit
spreken van de woorden One 
small step tor man, one giant 
leap for mankind! als eerste 
mens een voet op de maan-
bodem zette. 
Eisinga's 250ste geboortedag 
en Armstrongs giant leap 
hebben niets en tegelijkertijd 
alles met elkaar te maken: 
eeuwen geleden bouwde wol
kammer Eisinga in Franeker 
eigenhandig een planetarium 
dat nog steeds te bezichtigen 
is, terwijl Armstrong op zijn 
beurt het door Eisinga vanuit 
zijn woonkamer bestudeerde 
heelal lijfelijk verkende en 
daadwerkelijk zijn voetstap 
achterliet op de maan. 
PTT Post bv laat in een bege
leidend schrijven weten dat 
de twee postzegels 'een in
houdelijke verwantschap heb
ben'. Ontwerper Arthur Meyer 
(39), die in 1988 twee Euro
pazegels maakte ('Loodvrije 
benzine' en 'Fietsers in ver
keerssituatie'), bevestigde die 
relatie niet alleen door de 
twee zegels hetzelfde formaat 

'Philatelie' besteedt in de ko
nnende tijd geregeld aan
dacht aan de spannende, 
maar vrij gecompliceerde 
'driehoeksverhouding' waarin 
opdrachtgever, ontwerper en 
de gebruikers van postzegels 
zich bevinden. In gesprekken 
met Nederlandse postzegel
ontwerpers gaat Thomas 
Leeflang na, in hoeverre zij 
ingeklemd zitten tussen de 
beperkingen die de opdracht
gever oplegt en de - soms 
nauwelijks in te lossen - ver
wachtingen die bij de gebrui
ker (filatelist of niet) leven. 
Ditmaal sprak onze medewer
ker met de ontwerper van de 
Eisinga- en Maanlandingze
gels, Arthur Meyer uit Den 
Haag. Het werd een nogal 
vreemd gesprek, waarin de 
communicatie tussen beide 
partijen zo nu en dan haperde. 
De sigarenwalm in de filate
lie, de geringe diepgang die 
onze Interviews schijnt te 
kenmerken en de uitgebreide 
wandelmogelijkheden die de 
residentie biedt: lees er over 
en trek uw conclusie! 

De eerste emissie die Arthur Meyer 
voor de Nederlandse PTT ontwierp was 
de Europa-sene van 1988 

te geven, maar ook door het 
witte kader om de afbeeldin
gen, de indentieke layout en 
belettering. De zegel van 80 
cent toont het planetarium 
aan het plafond van Eisinga's 
woning, die van 90 cent laat 
een groflijnig televisiebeeld 
zien van de maanlanding plus 
een close-up van Armstrongs 
voetafdruk op de maanbo-
dem. Van de Eisingazagel 
werden door Joh. Enschedé 
elf miljoen exemplaren 'opge-

De Eisinga- en Maanlandingzegels van 
1994: verschillende zegels met een ge
meenschappelijk karakter 

legd', van de Armstrongzegel 
zes miljoen. 

Allerhande 
Arthur Meyer, die in 1980 zijn 
studie Visuele Communicatie 
afsloot aan de Rijksacademie 
Amsterdam, werkt als ontwer
per zowel ruimtelijk als gra
fisch en hij doet dat hoofdza
kelijk in opdracht van en voor 
culturele instellingen en mu

sea. Eén dag in de week is 
Meyer docent Ontwerpen aar 
de Hogeschool voor de Kun
sten in Arnhem. Zijn meer 
dan ruime werkkamer bevindi 
zich bovenin een statig pand 
in de Haagse ambassade-
buurt, een nogal dure wijk 
met een uitstekende banket
bakker, zoals we afleiden uit 
het anderhalf onsje allerhan
de dat door Arthur Meyer 
voor deze gelegenheid bij de 
koffie is gehaald. Het eerder 
aan hem toegestuurde exem
plaar van 'Philatelie', met 
daarin onder meer een inter
view met zijn Amsterdamse 
collega Ben Bos, ligt voor 
hem. 'Een aardig tijdschrift', 
aldus Meyer, maar de siga
renwalm stijgt er wat hem be
treft wel erg uit op. Bovendier 
acht hij het verhaal van en 
over Ben Bos oppervlakkig: 
'Wat mij betreft mag het ge
rust dieper gaan,' zegt hij. 
Waarmee het werk van uw 
verslaggever met een maat
staf wordt gemeten die hij er 
zelf niet eens voor aanlegt. 

Wat vindt u van tiet uiterlijk 
van de Nederlandse emis
sies? 

Meyer: 'Er worden hier toch 
wat te veel postzegels uitge
geven. Er onstaat op die ma
nier een zekere beeldinflatie. 
Dat geldt trouwens niet allee 
voor postzegels. We leven U 
genwoordig met en in een 
soort beeldcultuur. Als je al
leen al kijkt naar al die video 
clips op MTV. Daarin wordt 
zoveel en zo vaak 'geciteerd 
die clips zijn alleen nog te be 
grijpen voor iemand met een 
enorme parate kennis van 
beeldcultuur en kunstgeschi( 
denis. In die clips worót op 
een soms buitengewoon ge
raffineerde manier de draak 
gestoken met een aantal cli-
ché-achtige begrippen en ikc 
nen uit de beeldcultuur. Maa 
dan moet je wel weten waar 
die citaten op slaan, anders 
schiet zo'n clip zijn doei voot 
bij; dan worden voor een lee 
gewoon merkwaardige, snel 
gesneden beelden.' 

Werkt u graag voor PTT 
Post? 

Meyer: 'Zeker. Bij PTT Post 
weten ze wat ze willen, er is 
een redelijk budget voor de 
uitvoering, er is respect voot 
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het feit dat een ontwerper tijd 
nodig heeft om zich te oriën
teren, om te inventanseren, 
zich in te leven en een ont
werp te maken PTT Post is 
tegelijkertijd een lästige op
drachtgever Een postzegel 
heeft een extreem klem for
maat, het IS inderdaad zoals u 
zegt een kwitantie voor een 
nog te verlenen dienst, en dat 
noet er uitkomen Als ontwer-
3er luister ik heel goed naar 
:1e opdrachtgever, ik interpre-
eer die opdracht, rafel hem 
jit en vertaal dat uiteindelijk 
n een beeld Het ontwerp van 
3n voor een postzegel is 
jeen beeldende kunst in de 
vare zin van het woord Dat 
/vil met zeggen dat een post-
:egel geen kwaliteiten be-
loeft te hebben De mooiste 
ïituatie, zeg ik wel eens op de 
icademie, is als opdrachtge-
rer en opdrachtnemer een 
)eetje verliefd op elkaar wor-
)en Maar dat lukt slechts zei
len.' 

nspireerde Eise Jeltes Eisin-
)au meteen'!' 

yieyer 'Beslist Wat mij in het 
)ijzonder in hem aantrekt is 
:ijn didactisch vermogen om 
igewikkelde zaken eenvou-
lig uit te leggen Het citaat op 

zijn zegel ('Sla Uw oog eens 
op de radenwerken der meu-
lens en wat dies meer is . ') 
heb ik uit een door Eisinga in 
1765 geschreven rekenboek-
het IS een deel uit vraag en 
antwoord 9 Hij geeft hier zijn 
stelling over de cirkel De 
vraag luidt 'Waarom is de 
ronde lijn het nuttigsten''' Eis-
inga schreef dit tien jaar voor 
hij zijn planetanum bouwde 
Hiervan is op de zegel het 
centrum te zien' 

En de maanlanding, heeft u 
daar hennnenngen aan'^ U 
bentin 1954geboren, dus 
toen Armstrong de maan be
trad was u vijftien jaar 

Meyer 'Wie hennnert zich die 
legendansche live televisie-
uitzending n\eP Amenka 
werd even met louter en uit
sluitend geassocieerd met de 
oorlog in Vietnam Ik weet 
nog dat de Russen beweer
den dat Armstrong met echt 
op de maan was geweest, 
maar dat de reportage in een 
televisiestudio in Hollywood 
was gespeeld Voor de zegel 
heb ik een foto gebruikt die 
een afdruk van de linkervoet 
van Armstrong laat zien Arm
strong moest van de laatste 
sport van het trappetje spnn-

gen om op de maangrond te 
komen Ze hadden dat lad
dertje zo kort gemaakt omdat 
het vermoeden bestond dat 
het maanoppervlak bedekt 
was met een dikke laag stof' 

Op zoek naar 
diepte 
Om tegemoet te komen aan 
het verlangen van Arthur 
Meyer om het vraaggesprek 
toch vooral 'diepte' te geven, 
vervalt uw interviewer om de 
haverklap m lange monolo
gen, waarbij hij allerlei theo-
neen van de kouwe grond 
over vormgeving naar voren 
brengt Meyer antwoordt door 
te zeggen dat de lay-out van 
sommige boekenpagina's 
met wat goede wil te vergelij
ken IS met de opzet van een 
stad, waann het spannend is 
zomaar wat te dwalen, daar
bij telkens op verrassingen 
stuitend Het gesprek ver
loopt weliswaar plezierig, 
maar het heeft tegelijkertijd 
een sfeer die ontstaat uit een 
combinatie van een gezond 
tijdelijk twijfelen aan het nut 
van de eigen bezigheden en 
de daaruit voortvloeiende 
lichte wanhoop 

De Eisinga- en Maanlanding
zegels zijn mooi, buiten 
schijnt de voorjaarszon en Ar
thur Meyer wijst zijn bezoeker 
voor de deur van zijn huis op
gelucht een fraaie wandelrou
te door de Haagse binnen
stad, met veel antiquanaten 
en gezellige terrasjes. Over fi
latelie zijn ZIJ het eens het ge
not om een collectie postze
gels te kunnen bekijken is 
toch uiteindelijk de realiteit, 
het bezit van de verzameling 
IS een idee, een fictie 
Thuisgekomen ontdekt uw 
verslaggever dat zijn 'handi
ge' cassetterecordertje met 
goed heeft gefunctioneerd 
Dat mag een geluk bij een on
geluk worden genoemd, want 
de transcnptie van het bandje 
zou waarschijnlijk geen tekst 
hebben opgeleverd waar de 
hoofdredacteur van dit blad 
zijn akkoord aan zou hebben 
gegeven Hetgeen ovengens 
met aan Arthur Meyer heeft 
gelegen, maar helemaal aan 
uw dienaar, die dan ook be
sluit met een opvallende, ge
heel buiten de filatelie staan
de stelling van ontwerper 
Meyer 'Een bedrijf zonder 
huisstijl heeft ook een huis
stijl'' 

Thomas Leeflang 
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Papierdikte bij de tweede 
emissie van Nederland 
Publlkaties over de papierdikten van de tweede emissie 
van Nederland zijn schaars en vaak onbevredigend omdat 
ze niet stoelen op exacte onderzoeksgegevens. De auteur 
van de nu volgende bijdrage, dr P.J. van Mullem uit Nij
megen, verrichtte metingen bij meer dan tweeduizend 
zegels van de emissie-1864. De resultaten van zijn werk 
treft u hieronder aan. 

Inleiding 
Dikte als eigenschap van pa
pier IS in de belangstelling 
van filatelisten stiefmoederlijk 
bedeeld In de Speciale Cata
logus van de NVPH (1993) 
worden van emissies van 
voor 1900 wel enige pa-
piereigenschappen genoemd 
- zoals handgeschept of 
machinaal vervaardigd, dik of 
dun (soms met vermelding 
van waarden in millimeters), 
hard of zacht, poreus, 
gestreept - maar er wordt met 
venwezen naar artikelen in de 
filatelistische literatuur waarin 
verslag wordt gedaan van on
derzoek naar deze eigen
schappen 
Een dergelijk onderzoek dient 
met behulp van wetenschap
pelijke methoden te worden 
verricht, willen de resultaten 
objectief en vergelijkbaar zijn, 
en daaraan ontbreekt het 
nogal eens Een gelukkige 
uitzondenng hierop vormt het 
in 1992 verschenen artikel 
van Fred L Reed over de pa
pierdikte bij de eerste emissie 
(zie literatuuropgave), waarbij 
de dikte objectief gemeten is. 
Duiken we echter in de litera
tuur over de papierdikte bij de 
tweede emissie dan vinden 
we weinig wat wetenschap
pelijk verantwoord is. Wethe-
rell (1904) en Leavy (1912) 
stelden dat de vroege 
Utrechtse drukken (Leavy: 
gedurende 1864) op het dik
ste papier, de late Utrechtse 
en de Haarlemse drukken op 
dunner papier zijn uitgevoerd 
Leavy onderscheidde zelfs 
vier dikteklassen, te weten Ve, 
Vs, Vio en Vi2 mm, hoewel hij 
- zoals hij zelf opmerkt -
slechts over weinig waarne
mingen beschikte. Serrane 
(1926) en een anonieme au
teur (1927) maakten onder
scheid tussen dik en dun pa
pier en relateerden dit aan 
handgeschept papier respec
tievelijk machinaal vervaar
digd papier Bovendien stel
den ZIJ dat deze wisseling van 
papiersoort samenviel met de 

overheveling van de postze-
gelfabricage van de Munt m 
Utrecht naar de firma Joh. 
Enschedé in Haarlem (1 okto
ber 1866). Deze relatie kan 
als zeker onjuist worden be
schouwd (zie verder). 
Julsen (1939) onderscheidde 
ook simpelweg dik en dun pa
pier, maar bracht dit verder 
nergens mee in verband. 
Slechts bij één studie werden 
metingen verncht en werd het 
aantal onderzochte zegels 
genoemd Korteweg (1954) 
vermeldt dat omstreeks 1942 
door de firma Enschedé 147 
zegels, van de drie waarden 
te zamen, op dikte en enkele 
andere eigenschappen wer
den onderzocht Op grond 
van deze studie concludeerde 
Enschedé dat papierdikte 
geen cntenum is bij het on
derscheiden van Utrechtse en 
Haarlemse druk 

Onbevredigend 
De verschillen in deze uit
spraken en, over het alge
meen, het gebrek aan onder
steuning door metingen ma
ken hetgeen in de literatuur is 
gesteld over de papierdikte 
bijzonder onbevredigend. 

Daarnaast staat dat de Munt-
meester, m zijn functie van 
drukker van de postzegels 
sinds de invoenng, ontevre
den was over de kwaliteit van 
het papier De corresponden
tie met de minister van Finan
cien, waaronder de posterijen 
toentertijd ressorteerden, is 
een en al klaagzang De 
Muntmeester wilde dunner 
papier, hetgeen tijdens de 
eerste emissie ook al gebeur
de. De laatste platen van de 
zegels van 5 en 10 cent van 
de eerste emissie zijn voor 
een deel op duidelijk dunner 
papier gedrukt (Reed 1992, 
Speciale Catalogus NVPH 
1993) Toch wilde de Munt
meester naar nog dunner pa
pier toe (Cleij, z j.) 
Maar ook op de tast is al te 
constateren dat er beduiden
de dikteverschillen binnen de 
tweede emissie bestaan. 

Randvoorwaarden 
Alles bij elkaar genomen leek 
het interessant een her
nieuwd onderzoek te doen, 
ditmaal onder de volgende 
randvoorwaarden: 
- onderzoek van een zeer 
groot aantal zegels 
- onderscheid makend tussen 
Utrechtse en Haarlemse druk 
- bij de zegel van 5 cent ook 
onderscheid makend tussen 
plaat I en plaat II (en bij de 
Utrechtse druk van plaat I 
zelfs tussen stadium 1 en sta
dium 2 )̂ 
- gebruik van wetenschappe
lijke methodologie 
Doel van het onderzoek was' 
- na te gaan welke papier-
soort(en) gebruikt werd(en) 
voor de vervaardiging van de 
zegels van de tweede emis
sie van Nederland 
- na te gaan of daarbij ge
sproken kan worden van een 
of meer expenmenteel toege
paste papiersoorten, dat wil 
zeggen, gedurende een of 
enkele korte perioden ge
bruikt 
In deze bijdrage zal worden 
gepoogd de uitkomsten van 
het onderzoek in histonsch 
perspectief te plaatsen. Be
kend zijn namelijk de data 
waarop de Munt c q. de firma 
Enschedé de zegels aan het 
ministene van Financien afle
verde (Cleij, Z.J) 

Uitgangspunten 
Van belang bij dit onderzoek 
zijn de volgende uitgangspun
ten: 
- Het feit dat de gehele twee
de emissie is gedrukt op ma
chinaal vervaardigd papier 
Dit IS komen vast te staan 
door papieranalytisch onder
zoek dat op instigatie van 
Korteweg door het laborato
rium van Enschede werd ver
ncht (Korteweg, 1954) en uit 
archiefstudies in het midden 
van de jaren zestig (Onessen, 
1964, Clei j ,zj). 
- Maten en gewichten van 
veel Industrieprodukten laten 
een Gausse verdeling^ zien. 
Wanneer een groep van de 
onderzochte zegels een der
gelijke verdeling, met een 
aanvaardbare standaarddevi
atie, laat zien wijst dat erop 
dat de betreffende vellen pa
pier onder gelijke omstandig
heden ven/aardigd zijn. Ge
makshalve zeggen we in dat 
geval dat de zegels gedrukt 
zijn op één papiersoort. 

Onderstellingen 
Voorts werd uitgegaan van d« 
volgende, de auteur logisch 
voorkomende onderstellin
gen 
1. Als met een bepaalde pa
piersoort geexpenmenteerd 
werd, werd dit papier eerst 
opgemaakt voordat op een 
andere soort werd overge
gaan. 
2 Een expenment met een 
bepaalde papiersoort werd la 
ter met nog eens herhaald, al 
thans met door de Munt of 
door de firma Enschedé 
3. Mocht men op zeker mo
ment de beschikking hebben 
gehad over verscheidene pa
piersoorten dan werd geen 
onderscheid gemaakt voor d« 
te produceren waarde (in te
genstelling tot Utrecht, waar 
men over slechts één druk
pers beschikte, werd in Haar
lem - althans in het begin -
met dne persen tegelijk ge
werkt). 

Wat en hoe werd 
gemeten 
In totaal werd van 2081 
zegels de dikte gemeten 
Bekend was of een zegel var 
5 cent afkomstig was van 
plaat I of plaat II Na het 
eventueel afweken van pa
pier- en/of gomresten werd 
van elke zegel vastgesteld o1 
het een Utrechtse dan wel 
een Haarlemse druk betrof 
Voorafgaand aan dit onder
zoek werd uit een groot aan
tal losse zegels - en onder
steund door (gedateerde) 
bneven met zegels - een op 
stelling naar kleur gemaakt 
met behulp van de gegevens 
daaromtrent verstrekt in Kor
teweg (1954), Cleij (Z.J ) en ( 
Speciale Catalogus van de 
NVPH (1990). Met deze op
stelling bij de hand was het 
vaststellen van de druk 
(Utrecht of Haarlem) niet 
moeilijk meer 
Ven/olgens werd gekeken o 
het ontwaardingsstempel ee 
indruk in het papier had ach 
tergelaten, de zegel dun was 
en dergelijke, waardoor me
ting zinloos zou zijn (gelukki 
worden we bij de tweede 
emissie met gehinderd door 
een watermerk, dat maakt d 
zegel immers plaatselijk dur 
ner). Pas daarna werd de di 
te gemeten Gebruik werd g 
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aakt van een fabrieksgeijkte 
icrometer (Mitutoyo, Japan) 
et gevoelsknop (ratel) waar-
ee de zegeldikte tot op 1 
ikron kon worden geschat 
millimeter = 1000 mikron, 

)dat 1 mikron = 0.001 mm). 
3 ratel zorgde ervoor dat on-
ir eenzelfde druk op het pa-
3r werd gemeten. Er waren 
i/aste meetplaatsen: het ge

zicht als plaats waar de min
ste drukinkt aanwezig was, 
nabij de waardeaanduiding 
en op de hals. Als door een 
stempelindruk of iets derge
lijks slechts één plaats meet
baar was werd de zegel niet 
gemeten. Het gemiddelde 
van de twee of drie metingen 
werd genoteerd. Standaar
disatie van de meetplaatsen 

werd doorgevoerd om een 
eventuele invloed van de 
drukinkt op de dikte zoveel 
mogelijk te vermijden. 
Van de 2081 zegels werden 
er twee als uitschieters (wel
licht vanwege een foutieve 
determinatie 'Utrecht' of 
'Haarlem') beschouwd; zij 
werden weggelaten. De ver
deling van het aantal zegels 

Figuur 1 (Utrechtse druk, links) en 
f/guur 2 (Haarlemse druk, rechts) laten 
zien dat een plaatje (in dit geval negen 
plaatjes) meer zegt dan duizend woor
den 

over de onderzochte groepen 
was zoals weergegeven in ta-
bell. 

Statistiek 
Via (mathematisch) statisti
sche behandeling van de 
waarnemingen is geprobeerd 
de interpretatie ervan te 
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Tabel 1 

Onderzochte groepen tweede emissie en 
de daarbij t>ehorende aantallen zegels 
groep 
1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

code 
5 c U I 1 

5 c U I 2 

5c Ui l 

lOcU 

150 U 

5c H l 

ScHII 

10c H 

15cH 

omschrijving aantal 
5 cent Urechtse druk plaat 1 in stadium 1 36 

5 cent Utrechtse druk plaat 1 in stadium 2 198 

5 cent Utrechtse druk, plaat II 399 
10 cent Utrechtse druk 359 

15 cent Utrechtse druk 173 

5 cent Haarlemse druk plaat 1 294 

5 cent Haarlemse druk plaat II 231 

10 cent Haarlemse druk 267 

15 cent Haarlemse druk 122 

Tabel 3 

Afleverdata zegels tweede emissie 
Nederland (naar Clelj, z.j.) 
Afleverdatum Scent 10 cent 15 cent 
Door de Munt 

30 04 1864 + + 
31 05 1864 + 
19 07 1864 + + 
01 101864 + + 
3 0 1 2 1 8 6 4 + + 
01 041865 + + 
26 06 1865 + + + 
02101865 + + 
15 12 1865 + + + 
23 03 1866 + + 
15 06 1866 + + + 
22 09 1866 + + + 
door Enschede 

29 12 1866 + + 
27 03 1867 + + + 
02 07 1867 + + + 

Tabel 2 

Enkele karakteristieken van de 
onderzochte steekproeven 
code 
steekproef 

5 c U I 1 

5 c U I 2 

5c U i l 

10cU 

15c U 

5 c H I 

ScHII 

10c H 

15c H 

18 cent Juliana^ 

gemiddelde 
In mikron 

85 00 

87 24 

9069 

9108 

93 40 

85 34 

86 40 

87 97 

88 32 

9718 

^ aantal zegels 130 

standaaiddeviatle 
in mikron 

518 

8 29 

825 

9 00 

843 

5 95 

5 88 

5 67 

5 32 

348 

Gausse 
verdeling 

ja 

ja 
nee 

nee 

nee 

ja 

nee 

nee 

ja 

)a 

Overzicht van de groepen van zegels en 
de daarbij voorkomende papiersoorten 

dun papier nonnaal papier kartonpapier 

5c 
5c 
5c 

10c 
15c 

5c 
5c 

10c 
15c 

U 1 1 
U 12 
U II 
U 
U 

H 1 
H II 
H 
H 

vergemakkelijken Eerst wer
den de verkregen meetresul
taten per groep (steekproef) 
in klassen van 2 mikron 
samengebracht om de 
overzichtelijkheid en hanteer
baarheid te vergroten 
Als we vervolgens de aantal
len zegels per klasse in gra
fiek bijeen brengen krijgen we 
de histogrammen van figuur 1 
voor de Utrechtse groepen 
van zegels en van figuur 2 
voor de Haarlemse zegels 
Berekening van de gemiddel
de dikte en de standaardde
viatie en het resultaat van een 
toets op normaliteit^ per 
steekproef levert de gege
vens van tabel 2 op 
Ter vergelijking zijn dezelfde 
gegevens opgenomen van 
een moderne zegel de zegel 
van 18 cent koningin Juliana 
en-prof II (Speciale Catalogus 
van de NVPH nummer 920) 
Het valt op dat de standaard
deviatie van het (uiteraard 
machinaal vervaardigde) pa
pier van de zegel van 18 cent 
veel geringer is dan de klein
ste bij de tweede emissie 
Met andere woorden de 
spreiding in de dikte tussen 
individuele vellen afkomstig 
van onder gelijke omstandig
heden vervaardigd postzegel
papier was vroeger veel gro
ter dan nu Dat is uiteraard 
met zo bijzonder de techni
sche ontwikkeling heeft met 

stilgestaan, zodat men tegen
woordig papier met veel nau
were toleranties kan vervaar
digen 
We zien in tabel 2 ook dat 
met alleen de dikte van mo
dern papier een Gausse ver
deling vertoont, maar dat dat 
ook tijdens de tweede emis
sie zo kon zijn 
Vervolgens werden, om de 
spreidingsbreedten van de di
verse steekproeven gemak
kelijker dan in histogrammen 
en ook beter met elkaar te 
kunnen vergelijken, concen
tratie-intervallen" uitgezet In 
verband met de hierna vol
gende bespreking van de re
sultaten IS dit gedaan apart 
voor de Utrechtse steekproe
ven, aangevuld met de 
15c H en de Haarlemse 
steekproeven, aangevuld met 
de 5c U-l-1 Het waarom van 
deze aanvullingen zal hierna 
blijken 

Interpretatie 
Voor de interpretatie van 
onze bevindingen kijken we 
eerst even naar de groep met 
code 5c U-l-1 Daarna 
schakelen we over naar het 
papier dat bij Enschede ge
bruikt IS, omdat daarover het 
eenvoudigst iets te zeggen is 
Vervolgens onderwerpen we 
het Utrechtse papiergebruik 

aan een beschouwing 
Tegelijkertijd wordt getracht 
een en ander in histonsch 
perspectief te plaatsen, met 
andere woorden, er zal wor
den getracht een en ander in 
verband te brengen met de 
data van de processen-ver
baal van keunng en afname, 
dat zijn de data van aflevenng 
van zegels door de Munt en 
Enschede (tóöe/3) Uit het 
geheel komt een theorie naar 
voren omtrent het papierge
bruik te Utrecht en Haarlem 
Voor alle duidelijkheid als we 
in dit artikel spreken over 
'verschillende soorten papier' 
dan wordt daarmee uitslui
tend bedoeld verschillend in 
dikte Andere papiereigen-
schappen zoals de loopnch-
ting, de chemische samen
stelling, het asgehalte en der
gelijke blijven dus buiten be
schouwing Het woord 
'papiersoort' is hier dus 
slechts gebruikt voor postze-
gelpapier van een bepaalde 
gemiddelde dikte 

5 cent Utrechtse druk, plaat 
I stadium 1 
Het papier van de 5c U-l-1 
blijkt als we naar het totale 
papiergebruik voor de tweede 
emissie kijken het dunst te 
zijn (gemiddeld 85 O mikron, 
zie tabel 2) Het concentratie-
interval blijkt relatief beperkt 
te zijn en vertoont ten opzich

te van de andere een ver
schuiving naar links (zie fi
guur 3) De verdeling van de 
waarnemingen is een Gausse 
en wijkt dus met af van wat 
venwacht mag worden van 
een machinaal vervaardigd 
produkt dat onder gelijke om
standigheden (onder andere 
grondstofsamenstelling, ma
chineafstelling) gefabnceerd 
werd We spreken dus van 
een papiersoort en wel van 
85 O mikron dik We noemen 
deze papiersoort dun 

Haarlems postzegelpapier 
Gezien de concentratie-inter
vallen van de papierdikten 
voor beide platen van de ze
gel van 5 cent, de plaat van 
de zegel van 10, respectieve
lijk die van de zegel van 15 
cent en de ligging ten opzich
te van elkaar (zie figuur 4) lijkl 
het waarschijnlijk dat Ensche 
de gewerkt heeft met ver
schillende papiersoorten 
Een van de groepen is de 
moeite waard om hier het 
eerst te bespreken de 15c H 
De verdeling is een Gausse 
en de standaarddeviatie ligt 
dicht in de buurt van die van 
de 5C U-l-1 (zie tabel 2) Bo 
vendien blijkt bij toetsing van 
de gemiddelden van deze 
steekproeven een statistisch 
significant verschil te be
staan We concluderen hieru 
dat we met een andere pa
piersoort, gebruikt voor de 
15c H, te maken hebben en 
wel met een gemiddelde dikt« 
van 88 3 mikron We noemer 
deze papiersoort normaal 
Tabel 3 leert ons dat deze 
15c H met zat in de eerste af 
levenng, maar wel in de beid 
andere afleveringen van En 
schede, te weten die van 27 
maart en 2 juli 1867 Dit wijst 
erop dat het normale papier 
later in gebruik is genomen 
Bovengenoemde sigmficanti 
bleek uit een mathematisch 
statistische toets^ waarbij de 
gemiddelden vergeleken wei 
den van dne steekproeven 
de 5c U-l-1, de 5c H-l en de 
15c H Gevonden werd dus 
een significant verschil van 
gemiddelden tussen de 75c 
en de 5c U-l-1, maar ook eer 
significant verschil tussen de 
15c H en de 5c H-l, tenwijl d̂  
5c U-l-1 en de 5c H-l met vai 
elkaar verschilden 
Uit de laatste vergelijking lei
den we af dat er geen reden 
IS om aan te nemen dat voo 
de 5c H-l een ander soort p< 
pier IS gebruikt dan voor de 
5c U-l-1 De 5c H-/IS dus op 
dun papier gedrukt« Het is 
het dunste papier dat in Haa 
lem IS gebruikt (zie tabel 2) 
Dat IS met (een restant van) 
het Utrechtse papier, want b 
de overgang van de Munt 
naar Enschede is geen papi 
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Figuur 3 - Utrechtse druk, concentratie-Intervallen, tl = ligging gemiddelde 
(papierdikte In mikron) 
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Figuur 4 - Haarlemse druk, concentratie-Intervallen, tl = ligging gemiddelde 
(papierdikte In mikron) 
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mee verhuisd (Korteweg, 
1954) Het IS ai evenmin pa-
Dier van een nieuwe bestel
ling bij de leverancier van de 
Munt, want tegelijk met de 
overgang naar Enschede 
werd een nieuwe fabnkant 
gecontracteerd door de minis-
:er van Financien, namelijk de 
irma P Proost en Zoon te 
^msterdam (Cleij, z j ) Het 
Dapier van de 5c U-l-1 staat 
Jus slechts model voor een 
japiersoort met een dikte van 
35 O mikron 
Jit de archiefstukken (Korte-
/veg, 1954, Cleij, z j ) blijkt dat 
nen te Haarlem aanvankelijk 
Je handen flink uit de mou-
ven heeft moeten steken om 
- zoals contractueel was 
vastgelegd - de eerste afle-
renng op 29 december 1866 
;en feit te laten zijn Ensche-
ie kon namelijk met onmid-
iellijk na 1 oktober 1866 (de 
iatum van ingang van de op-
iracht aan Enschede) met de 
)ostzegelfabncage beginnen 
vegens het nog ontbreken 
'an artikelen die nodig waren 
'oor het van gom voorzien 
an de gedrukte vellen Ook 
)ntbrak er een perforeerma-
;hine, die toen ze er eenmaal 
ras ook nog eens gerepa-
eerd bleek te moeten wor-
len 
'as op 9 november 1866 be-
|on men met drukken Er 
/erden dne drukpersen inge
ef de pers die bij de Munt in 
Jtrecht dienst had gedaan en 
wee persen van Enschede 
lehalve de plaat van de 10 
ent en de 5 cent plaat II 
rerd ook de al door de Munt 
fgekeurde plaat I ingezet 

totdat men zekerheid had 
et gecontracteerde kwantum 
er ultimo 1866 te zullen kun-
en afleveren, waarna, wat 
e 5 cents-waarde betrof, al
ien van de goedgekeurde 
laat verder werd gedrukt' 
(orteweg, 1954) 
it en de bevinding dat de 
c /-/-/alleen op dun papier 
3orkomt leidt tot de conclu-
e dat men in Haarlem met 
jn papier begon en dat alle 
: H-I zegels in de eerste af-
venng van 29 december 
366 hebben gezeten Vol-
3ns de eerder geformuleer-
3 onderstellingen 1 en 3 zou 
j ook dun papier moeten 
orden gevonden bij de 5c hl-
en de 70c H 
Detsen we de 5c H-l tegen 
3 5c H-ir dan blijkt de 5c H-
een significant hoger ge-
iddelde te hebben dan de 
; H-l Daaruit vloeit de ge-
ichte voort dat de 5c H-H 
in mengsel van twee pa-
ersoorten is Afgaande op 
it concentratie-interval (zie 
luur 4) ziet het ernaar uit dat 
3 papiersoorten die van de 
: H-l en de 10cHz\\n 

Toetsing van de 10c Htegen 
de 15c hf levert in de verste 
verte geen significantie op 
Normaal papier zal zeker 
voorde 70c H gebruikt zijn, 
maar de met-Gausse verde
ling van de distnbutie doet de 
gedachte aan een papiersoort 
vervagen Dat er waarschijn
lijk toch sprake is van een 
mengsel van dun en normaal 
papier kunnen we zien aan 
het histogram van de 10c H, 
dat verder naar links uitsteekt 
dan dat van de 15c H 
Alles bijeen genomen lijkt het 
waarschijnlijk dat men bij En
schede begonnen is met op 
alle dne de persen dun papier 
in te leggen en te bedrukken, 
waarna men op een bepaald 
moment, toen men zag dat 
men aan het levenngscon-
tract kon voldoen, de al eer
der afgekeurde plaat I buiten 
dienst heeft gesteld 
Vervolgens heeft men het 
dunne papier opgemaakt en 
IS men met normaal papier -
waar het merendeel van de 
Haarlemse zegels op is ge
drukt - doorgegaan De mo
menten van het buiten dienst 
stellen van plaat I en de over
gang op normaal papier vie
len, mede gezien de afwezig
heid van dun papier bij de 
15c H, voor de datum van de 
eerste aflevenng (20 decem
ber 1866) Misschien vielen 
beide momenten wel samen 
- wie zal het zeggen 

Utrechts postzegelpapier 
Laten we nu kijken op welke 
papiersoorten men in Utrecht, 
waar de fabricage van de 
tweede emissie begon, heeft 
gewerkt Kunnen we voor 
deze penode ook besluiten 

tot twee dikten of liggen de 
zaken hier anders'' 
Gelukkig kunnen we begin
nen met te stellen dat er geen 
restanten papier van de eer
ste emissie gebruikt zijn voor 
de fabricage van de tweede 
emissie Immers, de eerste 
emissie heeft een watermerk, 
de tweede met Wat dat be
treft maken we dus een verse 
start 
Dat ligt misschien anders als 
we de eerste emissie van Ne-
derlands-lndie in de beschou
wing betrekken De produktie 
van deze zegels, die werd 
verncht m opdracht van de 
minister van Kolomen, kwam 
ook bij de Munt tot stand Al 
sinds medio 1862 werd hier
voor machinaal vervaardigd 
papier zonder watermerk af
komstig van de firma Wijs-
mulder gebruikt (Cleij, 1966) 
De laatste aflevering van 
deze zegels voordat men met 
de tweede emissie Nederland 
begon (ongeveer maart 1864) 
was op 28 december 1863 
een feit, tenwijl de daarop vol
gende aflevenng pas op 27 
januan 1865 werd genoteerd 
(Cleij, 1967) Nu drukte men 
altijd meer vellen dan er voor 
een bestelling nodig waren 
om uitval bij de keunng op te 
kunnen vangen En aange
zien het papier in nemen 
(1 nem = 500 vel) geleverd 
werd was er dus meer papier 
onder beheer van de 
'Controleur over de fabncatie 
van Postzegels' dan stnkt 
voor een aflevenng nodig 
was Zou een restant papier 
van de eerste emissie van 
Nederlands-Indie gebruikt zijn 
voor de tweede emissie Ne
derland'? 

We gaan eerst nog even te
rug naar de 5c U-l-1 De con
clusie was gedrukt op dun 
papier van gemiddeld 85 O 
mikron dik Dit papier is dui
delijk dunner dan het papier 
dat voordien gebruikt werd 
Het papier dat op het laatst 
voor de eerste emissie werd 
gebruikt meet gemiddeld 139 
mikron (5 cent plaat V) en 
146 mikron (10 cent plaat X), 
zie Reed, 1992 Utrecht is be
gonnen met plaat I te druk
ken, daaraan heeft de plaat 
zijn naam te danken en aan
gezien de plaat na ingebruik
neming (voor de tweede keer) 
geretoucheerd werd, was hij 
toen nog in stadium I De con
clusie IS dat men te Utrecht is 
begonnen op een dun soort 
papier te drukken 
Ten aanzien van de dikte van 
het papier heeft men dus een 
duidelijke sprong in de nch-
ting van dunner papier ge
maakt Dit ligt geheel in lijn 
met wat bekend is van de cor
respondentie uit het archief 
van de Munt, gevoerd tussen 
het Munt-Gollege en de mi
nister van Financien, waaron
der destijds de posterijen res
sorteerden Zoals gezegd 
werd al vanaf de invoenng 
van de postzegel geklaagd 
over de kwaliteit van het pa
pier In 1861 kritiseerde de 
Muntmeester het papier in die 
zin dat hij het te dik en te stug 
vond en medio 1862 beval hij 
de minister machinaal ver
vaardigd papier aan 'Wordt 
in het papier geen watermerk 
gevorderd, dan kan, zoo als 
dit te Parijs geschied machi
naal vervaardigd papier voor 
de postzegel druk gebezigd 
worden, waarvan de prijs ter 
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nauwer nood de helft van het 
thans gebezigde zal bedra
gen en dat dunner en van 
eene gelijkmatiger dikte te 
verkrijgen is ' Op 24 juli 
1863 besliste de minister dan 
tot zulk machinaal vervaar
digd papier zonder water
merk 
Uit de verdere corresponden
tie blijkt dat dit papier m eer
ste instantie door Wijsmulder 
en Cie te Amsterdam werd 
geleverd 
Maar wanneer houdt het ge
bruik van dun papier op"? Dat 
IS minder precies aan te ge
ven Als we in figuur 3 kijken 
naar het concentratie-interval 
van de 75c H die op papier 
van normale dikte (88 3 mi-
kron) stond, dan lijkt het aan
nemelijk dat ook Utrecht druk
te op een papier van die (nor
male) dikte, gezien de toppen 
in de histogrammen bij 88-90 
mikron van de 5c U-l-2, de 
5cU-ll,<ie WcUende 
15c U De rsc H staat hier 
dus model voor het Utrechtse 
normale papier 
Kijken we vervolgens m figuur 
3 naar de 5c U-l-2 dan zien 
we het concentratie-interval 
duidelijk naar links uitsteken, 
ten opzichte van de 75c H, 
zelfs verder dan de 5c U-l-1 
Dat wijst erop dat voor het 
drukken van plaat I in stadium 
2 deels ook dun papier is ge
bruikt Dat ook de 10c U naar 
links uitsteekt en dus mede 
op dun papier gedrukt is ver
wondert met De 70c ü zat 
ook in de eerste aflevenng en 
IS zelfs de enige zegel in de 
aflevenng van 31 mei 1864 
Wel merkwaardig is dat de 
75c L/met naar links uitsteekt 
geen aanwijzing voor dun pa
pier Deze zegels werden het 
eerst afgeleverd op 19 juli 
1864 Met de eerder geformu
leerde onderstellingen 1, 2 en 
3 in het achterhoofd zou afge
leid kunnen worden dat het 
gebruik van dun papier tot 
hoogstens de eerste twee af-
levenngen, namelijk die van 
30 apnl en 31 mei 1864, be
perkt is gebleven Dat zou 
dan weer tot de conclusie lei
den dat de 5c U-l-2 a\ in de 
eerste aflevering heeft geze
ten, omdat deze zegel met op 
31 mei werd afgeleverd En 
dit leidt op zijn beurt weer tot 
een verdere conclusie, name
lijk dat de retouche van plaat I 
voor 30 apnl 1864 zou heb
ben plaatsgehad 
We hebben nog mets gezegd 
over de 5c U-H Hier vinden 
we geen aanwijzingen voor 
dun papier Dat is goed ver
klaarbaar Urecht begon met 
drukken van plaat I, maar 
keurde die op zeker moment 
af om verder uitsluitend met 
plaat II te werken De oudst 
bekende datum van gebruik 

van een zegel van plaat II is 
30 mei 1865 (Speciale Cata
logus NVPH, 1993) Reke
ning houdend met dne tot tien 
weken tussen de aflevenng 
door de Munt en de verkrijg
baarheid aan de loketten zul
len zegels van plaat II zeer 
waarschijnlijk voor het eerst in 
de aflevenng van 1 april 1865 
aanwezig zijn geweest Vol
gens de redenenng in boven
staande alinea was het dunne 
papier toen al opgevolgd door 
het normale papier 
Als we vervolgens naar de 
rechter zijde van de concen
tratie-intervallen in figuur 3 kij
ken dan zien we dat de vier 
groepen 5c U-l-2», 5c U-U, 
10c U en 15c U ver naar 
rechts uitsteken ten opzichte 
van de 75c H Hieruit conclu
deren we dat bij de Munt ook 
IS gewerkt op een papiersoort 
die gemiddeld veel dikker 
was dan het normale papier 
Deze soort noemen we kar
tonpapier Vanwege de com
plexe samenstelling van de 
zojuist genoemde steekproe
ven kon geen gemiddelde en 
geen standaarddeviatie van 
deze derde papiersoort bere
kend worden 
In de rechterhelft van de his
togrammen van figuur 1 zien 
we dat het aantal zegels per 
dikteklasse, oplopend tot 130 
mikron, steeds genng is Ook 
het aantal zegels op het totaal 
van elke groep is klem Deze 
kartondikke zegels zijn dan 
ook zeldzaam Blijkbaar heeft 
men op kartondik papier wil
len expenmenteren, maar 
vond men het toch met bevre
digend 
Kan uit de bevindingen nu 
nog afgeleid worden wanneer 
Utrecht dit kartondikke papier 
heeft gebruikt? De 5c U-l-2 
en de 5c U-H tonen beide kar
tonpapier Dan ligt het voor 
de hand te denken dat dit pa
pier gebruikt is tijdens de 
overschakeling van plaat I 
naar plaat II 
Eerder hadden we al afgeleid 
dat zegels van plaat II in de 
aflevenng van 1 apnl 1865 
hebben gezeten Nu blijkt er 
volgens tabellen over de 
looptijd van zegels van de 
tweede emissie^" (Korteweg, 
1954, Cleij, z j ) een penode 
geweest te zijn waann 
Utrecht afwisselend plaat I en 
plaat II gebruikte (afwisse
lend, want op de Munt was 
slechts een drukpers aanwe
zig) Die penode liep tot en 
met september 1865 Zegels 
die in deze maand nog gere
geld gebruikt werden en daar
na met meer, kunnen nog in 
de laatste aflevering daar
voor, van 26 juni 1865, heb
ben gezeten Wat betreft de 
5 cent zegels kan het karton
dikke papier dus in de opeen

volgende aflevenngen van 1 
apnl en 26 juni 1865 aanwe
zig zijn geweest Het gecon
stateerde kartonpapier bij de 
70c L/ligt hiermee in lijn Met 
het voorkomen van de karton
dikke 75c U, die van deze 
beide data alleen op 26 juni 
werd afgeleverd, kan onze 
uitspraak nog iets scherper 
worden gesteld kartondik pa
pier IS gebruikt voor de afle
venng van 26 juli, maar dat 
het ook in de aflevenng van 1 
apnl gezeten zou hebben kan 
met geheel worden uitgeslo
ten De waarschijnlijkheid dat 
het kartonpapier slechts een-
of tweemaal is afgeleverd 
wijst in de nchting van een 
expenment 
Dat er met een andere pa
piersoort IS geexpenmenteerd 
wordt ook ingegeven door 
een schrijven van de Munt-
meester aan het Munt-Colle-
ge op 7 juli 1864, waann ge
steld wordt dat het papier tot 
dan toe door Wijsmulder werd 
geleverd, maar dat de kwa
liteit met naar de zin was en 
dat het verlangen bestond 
' om een speciaal soort van 
papier voor die fabncatie te 
verkrijgen, heeft mij onder
handelingen met de Heeren 
Lhoest Lammers en Cie pa-
pierfabnkanten te Maastncht 
doen aanknopen, die, naar ik 
mij vlei, tot het gewenste doel 
zullen leiden ' (Cleij, z j ) 
Lhoest Lammers heeft inder
daad geleverd (van de Velde 
en Kluft, 1986) Misschien is 
dat onder andere wel het 
' speciale soort papier voor 
die fabnkatie ', het karton
papier, geweest 

Samenvatting 
Op basis van de meet
gegevens en de data van de 
processen-verbaal van keu-
nng en afname (lees de data 
van aflevenng door de Munt 
of Enschede) kunnen we, met 
inachtneming van de uit
gangspunten en onderstellin
gen zoals die eerder in dit ar
tikel werden geformuleerd, 
komen tot de volgende theo-
ne omtrent het gebruik van 
papiersoorten bij de ver
vaardiging van de zegels van 
de tweede emissie van Ne
derland 

Utrechtse periode 

1 Dun pap/er (gemiddelde 
dikte 85 O mikron, geleverd 
door Wijsmulder en Cie) is 
gebruikt voor alle zegels van 
óe 5c U-l-1 Het IS ook ge
bruikt voor een deel van de 
5c U-l-2 en de lOcU De eer
ste aflevenng (30 apnl 1864) 
bestond waarschijnlijk geheel 
uit dit soort papier Mogelijk 

was het ook m de tweede af
levenng aanwezig (31 mei 
1864) De toepassing van dit 
papier kan als expenment 
worden beschouwd Voorals
nog kan echter met worden 
uitgesloten dat het dunne pa
pier een restant is van de af
levenng van 28 december 
1863 van de zegels van de 
eerste emissie van Neder-
lands-lndie 
2 Normaal papier van onge
veer een dikte zoals we dat 
ook bij Enschede tegenko
men (gemiddeld 88 3 mikron) 
IS toegepast voor alle groe
pen van zegels behalve de 
5c U-l-1 Alle aflevenngen be 
stonden uit dit papier, behal
ve als (ook) een andere pa
piersoort, bij wijze van expen 
ment, werd toegepast 
3 Kartonpapier is toegepast 
voor alle groepen van zegels 
behalve de 5c U-I-1 Waar
schijnlijk was het aanwezig in 
de aflevenng van 26 juli 1865 
maar wellicht zat het ook in 
de aflevenng van 1 apnl 
1865 De dikte van deze zeld 
zame zegels loopt van onge
veer 110 tot 130 mikron De 
toepassing van het kartonpa
pier moet worden gezien als 
een expenment (leverancier 
Lhoest Lammers en Cie te 
Maastricht"?) 

Haarlemse periode 

1 Dun pap/ervan ongeveer 
een dikte zoals we dat ook bi 
de Munt tegenkwamen is ge
bruikt voor alle zegels van de 
5c H-I en voor een deel van 
de 5c H-H en óe 10c H Het 
was aanwezig in de eerste a 
levenng (29 december 1866) 
Blijkbaar heeft Enschede (of 
nieuw) willen expenmenterer 
met een dunne papiersoort, 
ditmaal geleverd door Proos 
en Zoon 
2 Normaal papier (gemiddel 
88 3 mikron, ook geleverd 
door Proost) werd toegepast 
voor de 5c H-H, de 10c Hen 
de 75c H In de eerste afle
venng (12 december 1866) 
was het al aanwezig, de bei
de laatste aflevenngen (27 
maart en 2 juli 1867) beston 
den geheel uit deze papier
soort 

Een en ander kan schema
tisch worden weergegeven 
zoals in tabel 4 

Watte 
veizamelen? 
Ook zonder over een heel 
nauwkeunge micrometer te 
beschikken kan men toch ie 
verzamelen Het is weliswa; 
ondoenlijk om op de tast vai 
een enkel exemplaar te zeg 
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3en of het papier van de dun-
ie soort danwei van normale 
Jikte is, maar als men een 
lantal zegels in handen heeft 
jehad kan men wel 'op de 
ast' inschatten of men met 
cartondik papier te maken 
leeft. De kleur van de zegel 
iient een Utrechtse te zijn. 
ontrole op de dikte is echter 

)ijzonder aan te bevelen, 
vaarbij men in de praktijk er 
iet beste van kan uitgaan dat 
sen zegel van 110 mikron 
= 0.11 mm) of dikker van 
artonpapier is. 

lankwoord en 
renoek 
)e auteur is veel dank ver-
chuldigd aan de verzame-
lars die hem hun zegels 
/ilden uitlenen om ze in alle 
jst te kunnen meten. Ook 
oor de welwillende aandacht 
n de tijd besteed door dr. M. 
an 't Hof (statisticus) ben ik 
eer erkentelijk. 
)m de kwestie van de oor-
prong van het Utrechtse 
unne papier (apart besteld 
f restant van de eerste emis-
ie Nederlands-Indië?) nader 
it te zoeken lijkt het zinvol de 
ikte van een (groot) aantal 
egels van de eerste emissie 
an Nederlands-Indië te me-
sn. De auteur vraagt de me
ewerking van filatelisten die 
het bezit zijn van genoem-

9 zegels. Gaarne reacties 
a de redactie van dit blad. 
r P.J. van Mullem, 
ijmegen 
aten: 
Stadium 1 en stadium 2. in fou-
if filatelistisch spraakgebruik 
igeretoucheerd', respectievelijk 
3retoucheerd'. Immers, alle vier 
aten (dus ook de 5 cent plaat II 
I die van de 10 en 15 cent) wer

den vóór ingebruikneming gere
toucheerd; plaat I werd echter 
nogmaals geretoucheerd en wel 
tijdens de gebruiksduur van de 
plaat (zie ook Louis, 1988) 
2; Een Gausse of normale verde
ling (distributie) laat, als we in een 
grafiek honzontaal de papierdikten 
en verticaal de daarbij behorende 
aantallen zegels uitzetten, theore
tisch een klokvorm zien. Bij het ge
middelde zien we een groot aantal 
waarnemingen, tenwijl het aantal 
waarnemingen aan weerszijden 
daarvan symmetrisch kleiner 
wordt. In de praktijk geldt dat hoe 
groter het aantal waarnemingen 
(de zogenoemde getalspopulatie) 
IS, hoe beter de bijbehorende fre
quentiedistributie zal overeenko
men met de theoretische klok
vorm, dat wil zeggen: als er sprake 
is van een Gausse verdeling 
3: Normaliteit werd getoetst door 
middel van de zogenoemde chi
kwadraattoets voor aanpassing 
(een toets die in de mathemati
sche statistiek wordt gebruikt om 
na te gaan of de geobserveerde 
waarden van een proefreeks wel 
te rijmen zijn met de theoretische 
waarden). De gevonden P-waar
den in de volgorde 5c:U-l-1 tot 
NVPH 920 (zie tabel 2) waren res
pectievelijk 0.46, 0.76, 0.00001, 
0.00001, 0.007, 0.19, 0.04, 0.005, 
0.94 en 0.63. Bij alle toetsen in dit 
artikel werd : = 0.05 als onbe-
trouwbaarheidsdrempel gekozen 
'': De moderne statistische tech
niek van concentratie-intervallen 
{trimmed ranges) werd toegepast, 
waarbij ervoor werd gekozen om 4 
procent van de steekproefomvang 
- zowel in de Imker- als in de rech
terstaart van de verdeling af te 
snijden. Hierdoor wordt voorko
men dat enkele toevallig extra 
dunne of extra dikke zegels in een 
van de staarten van een steek
proef de eigenlijke spreidings
breedte geweld aandoen. Het con
centratie-interval geeft een zuiver
der beeld van de spreidingsbreed-
te van de desbetreffende steek
proef 
5; Deze vergelijking geschiedde 
door middel van enkelvoudige va-
riantie-analyse {One WayANO-
VA), met als vanabelen 'dikte' en 
'groep'; toepasbaar omdat alle 
drie steekproeven een Gausse 
verdeling vertoonden (zie tabel 2) 
Ook werd met een F-toets de po

pulatiespreiding van de 5c:U-l-1 
tegen die van de 5c:H-l getoetst. 
Het verschil bleek niet significant. 
Voor het feit dat de spreidings-
breedte van de 5c:H-l zoveel gro
ter IS dan van de 5c:U-l-1 is een 
eenvoudige verklaring: het aantal 
zegels in de steekproef 5c:H-l is 
zeer veel groter is dan bij de 5c:U-
1-1. 
": In Haarlem heeft men op de 
twee dagen voorafgaande aan het 
begin van de postzegelfabricage -
dus op 7 en 8 november 1866 -
zogenoemde kleurproeven ge
maakt. Men gebruikte hiervoor de 
plaat van de zegel van 10 cent en 
drukte op papier dat niet gegomd 
werd In het bezit van de auteur 
zijn acht hoekstukken, rechtsbo
ven uit het vel, dus gegarandeerd 
uit acht verschillende vellen. Me
tingen aan deze hoekstukken, 
aangevuld met drie zegels uit an
dere bron, leverden een gemiddel
de op van 84.8 mikron - en dat 
stemt bijzonder mooi overeen met 
de dikte van het eerst gebruikte 
dunne papier 
': Vanwege de niet-Gausse verde
ling van de 5c:H-ll (zie tabel 2) is 
voor de toetsing van de gemiddel
den de verdelingsvrije Wilcoxon-2-
steekproef toets gebruikt. P = 0.03 
(tweezijdig), waarbij het gemiddel
de van plaat II significant hoger is 
dan van plaat I 
:̂ De yOc.H toonde een niet-Gaus-

se verdeling (zie tabel 2). Daarom 
werd tegen de 15c:H met Wil-
coxon getoetst. P = 0.60 (tweezij
dig) 
ä; De verdeling van de 5c:U-l-2 is 
weliswaar een Gausse, maar kan 
toch met opgevat worden uit 
slechts één component te be
staan. Dit gezien de grote stan
daarddeviatie zoals die ook voor
komt bij de overige Utrechtse 
groepen (met uitzondering van de 
5c:U-l-1) die een niet-Gausse ver
deling tonen. Hierbij doet zich het 
verschijnsel voor dat verscheidene 
Gausse verdelingen te zamen 
weer bij benadering een Gausse 
verdeling kunnen vertonen 
'°- Zowel bij de tabel in Cleij (z.j., 
pagina 122) als bij de grafische 
voorstelling in Korteweg (1954, 
pagina 45) wordt gesproken van 
'het gebruik der Platen.' Uit de
tails laat zich afleiden dal het 
hier gaat om het gebruik der ze
gels 
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NIEUW: Rusland 1993 ƒ 52,50 
100 Bosnië 
150 Bosnië 

100,— 
150 — 

100 Kroatië 
150 Kroatië 

35,— 75 Servië 35,— 
60,— 100 Servië 70,— 

100 IVIontenegro 100,-
100 Ukraine 100,-

500 Argentinië 
1000 Argentinië 
1500 Argentinië 
2000 Argentinië 
2600 Argentinië 

50 Bahawalpur 
60 Bahawalpur 
70 Bahawalpur 
10 Bamra 
15 Bamra 
20 Bamra 
40 Bamra 
10 Barwani 
25 Barwani 
40 Barwani 
50 Barwani 
50 Benin 
60 Bhopal 
80 Bhopal 

100 Bhopal 
125 Bhopal 
150 Bhopal 
200 Bhopal 

2 Bhor 
3 Bhor 
5 Bhor 

100 Bhutan Large pic 
only 

200 Bhutan Large pic 
only 

300 Bhutan Large pic 
only 

400 Bhutan Large pic 
only 

500 Bhutan Large pic 
only 

600 Bhutan Large pic 
only 

700 Bhutan Large pic 
only 

800 Bhutan Large pic 
only 

900 Bhutan Large pic 
only 

1000 Bhutan Large pic 
only 

5 Bijawar 
200 Bolivia 
300 Bolivia 
500 Bol via 
600 Bolivia 
700 Bolivia 
800 Bol via 
900 Bolivia 

1000 Bolivia 
300 Brazilië 
500 Brazilië 
800 Brazaie 

1000 Brazilië 
1200 Brazilië 
100 Burundi 
500 Burundi 

1000 CPL sets 
10 Bundi 
20 Bundi 
35 Bundi 
50 Bundi 
75 Bundi 
5 Bussahir 

10 Bussahir 
15 Bussahir 

20 — 
1 2 0 -
1 6 5 -
6 5 0 -

1200-
1 0 0 -
2 5 0 -
6 5 0 -
2 0 0 -
4 0 0 -
7 0 0 -

2000 — 
9 0 -

2 0 0 -
400 — 

1200 — 
45 — 
7 5 -

100 — 
2 0 0 -
4 0 0 -
8 5 0 -

2450 — 
5 0 -
9 0 -

1 7 5 -

16 50 

3 5 0 0 -

4800-
6 5 -
2 5 -
7 5 -

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

1200-
2 5 -
5 0 -

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

7 50 
5 9 -

2 0 0 -
9 0 -

1 3 0 -
4 0 0 -
900 — 

1675 — 
9 5 -

2 8 0 -
575 — 

150 Cambodja pre 1975 90 — 
200 Cambodja pre 1975 220 — 
250 Cambodja pre 1975 400 — 
300 Cambodja pre 1975 800 — 
350 Cambodja pre 1975 1200 — 
100 Cura9ao/Antillen 30 — 
200 Curapao/Antillen 85 — 
300 Cura?ao/Antillen 210 — 
400 Curafao/Antillen 400 — 
100 FDC Antillen 125 — 
125 FDC Antillen 175 — 
75 Canal zone no cut sq 90 — 

100 Canal zone no cut sq 160 — 
150 Canal zone no cut sq 320 — 
200 Canal zone no cut sq 900 — 
225 Canal zone no cut sq 1300 — 
150 Cape Verde 
200 Cape Verde 
250 Cape Verde 
50 Chamba 

100 Chamba 
125 Chamba 
150 Chamba 
20 Char1(han 
40 Charkhan 
50 Charkhan 

100 Chill 
200 Chill 
300 Chill 
500 Chill 

6 0 -
9 9 -

2 0 0 -
8 0 -

2 0 0 -
3 5 0 -
6 0 0 -
5 0 -

1 9 0 -
4 0 0 -

4 — 
850 

1 8 -
7 0 -

600 Chill 
800 Chill 

1000 Chill 
1100 Chill 
1200 Chill 
1300 Chill 
500 China all issues 

1000 China all issues 
200 Cochin targe 
300 Coch n large 
350 Cochin large 
too Colombia 
200 Colombia 
300 Colombia 
500 Colomb a 
700 Colombia 
800 Colombia 
900 Colomb a 

1000 Colombia 
1300 Colombia 
1500 Colombia 
200 Costa Rica 
400 Costa Rica 
500 Costa Rica 
600 Costa Rica 
700 Costa Rica 
800 Costa Rica 
900 Costa Rica 

1000 Costa Rica 
1200 Costa Rica 

50 Creta 
lOOCreta 
115 Creta 
100 Croatia 
200 Croatia 
225 Croatia 
250 Croatia 
100 Cuba 
200 Cuba 
500 Cuba 

5 Dhar 
8 Dhar 

10 Dhar 
15 Dhar 
20 Dhar 

100 Dominica rep 
200 Dom nica rep 
400 Dominica rep 
500 Dominica rep 
600 Dom nica rep 
700 Dominica rep 
800 Dominica rep 

1000 Dominica rep 
300 Equador 
500 Equador 
600 Equador 
700 Equador 
800 Equador 

1000 Equador 
1100 Equador 
1200 Equador 
1300 Equador 
1500 Equador 
100 Equatonaal Guinee 
200 Equatonaal Guinee 
20 Fandkot 
25 Fandkot 
30 Fandkot 
40 Fandkot 

100 Faroyarlsl 
150 Faroyar Isl 
500 Formosa 
800 Fonnosa 

1000 Fomiosa 
1200 Formosa 
1500 Fonnosa 

150 Gwalior 
200 Gwalior 
225 Gwalior 
250 Gwalior 
100 Guinee Bissau 
100 Guatemala 
100 Honduras 
200 Honduras 
400 Honduras 
500 Honduras 
600 Honduras 
700 Honduras 
800 Honduras 
900 Honduras 

1000 Honduras 
100 Haiti 
200 Halb 
500 Haiti 
eoOHaiU 
700 Haiti 
150 Hyderabad 
200 Hyderabad 
223 Hyderabad 
250 Hyderabad 
300 Hyderabad 

t o o -
4 0 0 -
6 0 0 -
9 0 0 -

1500 — 
2 2 0 0 -

37 50 
1 0 0 -
9 0 -

5 5 0 -
2000 — 

5 -
12 50 
2 0 -
50 — 

100 — 
2 0 0 -
3 5 0 -
600 — 

1 2 0 0 -
2 0 0 0 -

37 — 
8 0 -

1 4 0 -
2 0 0 -
400 — 
5 0 0 -
9 0 0 -

1 1 0 0 -
3 0 0 0 -
1 2 0 -
4 0 0 -
6 5 0 -
3 5 -
75 — 

146 — 
300 — 

5 — 
12 50 
27 50 
75 — 

140 — 
320 — 
400 — 
600 — 

9 -
2 5 -
85 — 

1 6 0 -
220 — 
4 0 0 -
6 0 0 -

1 4 0 0 -
4 0 -
9 0 -

120 — 
200 — 
2 8 0 -
4 0 0 -
6 0 0 -
8 0 0 -

1000 — 
1200 — 

1 0 -
25 — 
65 — 

1 2 0 -
220 — 
600 — 
1 6 0 -
3 2 0 -
8 0 -

4 0 0 -
6 0 0 -

1 0 0 0 -
2 0 0 0 -

450 — 
1 0 0 0 -

6 — 
10 — 
12 — 
32 50 

160 — 
300 — 
6 0 0 -

1000 — 
1 2 0 0 -
2 0 0 0 -
2750 — 

860 
3 0 -

155 — 
2 0 0 -
2 7 5 -
1 0 0 -
2 0 0 -
350 — 
6 0 0 -

2000 — 

Older 
15ldar 
25 Idar 

100 Indonesië 
300 Indonesië 
500 Indonesië 
600 Indonesië 
50 Indore 
70 Indore 
80 Indore 

100 Indore 
200 Iraq 
400 Iraq 
600 Iraq 
700 Iraq 
800 Iraq 
100 Israel 
200 Israel 
500 Israel 
600 Israel 
700 Israel 
800 Israel 
900 Israel 

1000 Israel 
400 Ivoorkust 
600 Ivoorkust 
100 Jaipur 
150 Jaipur 
200 Jaipur 

25 Jammu & Kashmir 
50 Jammu & Kashmir 
75 Jammu & Kashmir 

100 Japan 
200 Japan 
300 Japan 
400 Japan 
500 Japan 
700 Japan 
800 Japan 

1000 Japan 
1200 Japan 
1500 Japan 
100 Iran Perzie 
200 Iran/Perzie 
300 Iran/Perzie 
400 Iran/Perzie 
800 Iran/Perzie 

1000 Iran/Perzie 
5 Jasdan 
8 Jasdan 

10 Jhalawar 
20 Jhalawar 

100 Jind 
150 Jind 
200 Jind 
250 Jind 
75 Johore 

too Johore 
too Jordan 
500 Jordan 
600 Jordan 
700 Jordan 
800 Jordan 

1000 Jordan 
75 Kedah 

too Kedah 
30 Kishangarh 
50 Kishangarh 
75 Kishangarh 

100 Kishangarh 
100 Korea Noord 
300 Korea Noord 
500 Korea Noord 
555 Korea Noord 
50 Korea Zuid 

200 Korea Zuid 
300 Korea Zuid 
400 Korea Zuid 
500 Korea Zuid 
600 Korea Zuid 
700 Korea Zuid 
800 Korea Zuid 
900 Korea Zuid 

1000 Korea Zuid 
1100 Korea Zuid 
100 Laos 
300 Laos 
400 Laos 
600 Laos 
700 Laos 
815 Laos 

20 Latakia 
30 Latakia 

too Latvia 
900 Libanon 

1000 Libanon 
1200 Libanon 
1350 Libanon 
100 übena 
300 übena 
400 übena 

9 0 -
160 
500-
4 -
1 6 -
40 — 
5 5 -
175-
600 — 
900 — 
1100 — 
22 — 
65 — 
100 — 
175 — 
200-
7 — 

19 — 
1 0 5 -
1 4 0 -
1 5 0 -
2 0 0 -
2 9 0 -
4 0 0 -
265 — 
6 0 0 -
1 6 0 -

1 2 0 0 -
1 6 0 0 -
1 2 0 -
500 — 

1000 — 
4 — 

18 — 
27 50 
7 5 -
9 5 -

200 — 
250 — 
4 8 0 -

1 1 0 0 -
1 6 0 0 -

5 -
12 — 
2 5 -
4 0 -

1 9 5 -
3 0 0 -
7 5 -

1 2 0 -
150 — 
250 — 
120 — 
2 8 0 -
600 — 

1600 — 
60 — 

1 6 0 -
20 — 

360 — 
8 5 0 -

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

1 0 0 -
2 5 0 -
1 0 0 -
2 0 0 -
400 — 
6 0 0 -

4 25 
12 50 
35 — 
45 — 
5 — 

40 — 
120 — 
1 5 0 -
280 — 
500 — 
700 — 

1 2 0 0 -
2 0 0 0 -
2900 — 
4000 — 

6 -
150 — 
1 7 5 -
3 0 0 -
400 — 
8 0 0 -
1 0 0 -
150 — 
1 6 0 -
9 0 0 -

1000 — 
1 5 0 0 -
2500 — 

12 — 
6 0 -
75 — 

500 übena 
600 übena 
700 Ubena 
200 übie 
300 übie 
450 übie 
125 Lithuania 
150 Lithuania 
200 Lithuania 
250 Lithuania 

50 Lourenco Marq 
100 Macao 
150 Macao 
200 Macao 
250 Macao 
300 Macao 
75 Malakka 

100 Malakka 
400 Mexico 
500 Mexico 
600 Mexico 

1000 Mexico 
1200 Mexico 
1300 Mexico 
1500 Mexico 
1600 Mexico 
1800 Mexico 
2000 Mexico 
100 Mongolië 
200 Mongolië 
500 Mongolië 

15 Morvi 
20 Morvi 
30 Morvi 

200 Mozambique 
300 Mozambique 
400 Mozambique 
500 Mozamb que 
100 Muscat et Oman 
200 Muscat et Oman 
220 Muscat et Oman 
250 Muscat et Oman 
300 Muscat et Oman 
125 Nahba 
150 Nahba 

5 Nandgaon 
10 Nandgaon 
10 Nawanagar 
50 Nawanagar 

100 Nawanagar 
75 Negn Sembilan 

100 Negn Sembilan 
50 Nieuw Zu d V^ales 
75 Nieuw Zuid Wales 

200 Nicaragua 
500 Nicaragua 
600 Nicaragua 
700 Nicaragua 
800 Nicaragua 

1000 Nicaragua 
1200 Nicaragua 
1300 Nicaragua 
1400 Nicaragua 
1500 Nicaragua 

50 Nyassa 
73 Nyassa 
30 Orcha 
35 Orcha 
40 Orcha 
45 Oncha 

too Palestina 
150 Palestina 
200 Palestina 
250 Palestina 
500 Panama. 
700 Panama 
200 Paraguay 
300 Paraguay 
400 Paraguay 
500 Paraguay 
800 Paraguay 
900 Paraguay 

1000 Paraguay 
1100 Paraguay 
1400 Paraguay 
1500 Paraguay 
2000 Paraguay 
100 Patiala 
150 PatiaJa 
200 Patiala 
250 Patiala 
100 Peru 
400 Peru 
500 Peru 
600 Peru 
700 Peru 
800 Peru 
900 Peru 

1000 Peru 
1200 Peru 
100 Philippinen 

120 — 
220 — 
300 — 
1 2 5 -
250 — 
6 0 0 -
2 0 0 -
3 0 0 -
5 0 0 -
8 0 0 -
9 0 -
3 8 -
8 0 -

3 0 0 -
5 0 0 -
7 5 0 -
1 0 0 -
3 5 0 -
8 0 -

1 0 0 -
2 0 0 -
3 0 0 -
6 0 0 -

1 0 0 0 -
1 6 0 0 -
2 0 0 0 -
2900-
4000-

3 75 
9 50 

9 9 -
1 0 0 -
3 5 0 -
5 5 0 -
86 — 

1 0 0 -
20O — 
320 — 
100 — 
2 0 0 -
300 — 
4 0 0 -
6 0 0 -
4 0 0 -
6 5 0 -
2 0 0 -
6 0 0 -
1 0 0 -
3 0 0 -
900 — 
1 0 0 -
3 0 0 -
160 — 
2 8 0 -

14 — 
5 0 -

1 0 0 -
1 6 0 -
20O — 
3 6 0 -
5 0 0 -
6 5 0 -
9 0 0 -

1 1 0 0 -
1 1 0 -
2 8 0 -
1 2 0 -
1 9 0 -
2 2 0 -
3 4 0 -
1 0 0 -
400 — 

1200 — 
1 7 0 0 -
5 2 0 -
700 — 

17 50 
2 8 -

210 — 
2 8 0 -
3 5 0 -
400 — 
5 6 0 -
8 0 0 -

1 2 5 0 -
7 5 -

1 6 0 -
4 0 0 -

1 5 0 0 -
4 — 

8 0 -
1 6 0 -
2 0 0 -
4 0 0 -
550 — 
7 5 0 -
850 — 

1 2 0 0 -
5 50 

300 Philippinen 
500 Phil ppijnen 
700 Philippinen 
800 Philippijnen 
900 Ph lippijnen 

1000 Ph lippijnen 
1200 Philippijnen 
1300 Philippijnen 
1400 Philippinen 
1500 Philippijnen 
1600 Philppijnen 

10 Poonch 
50 Queensland 
40 Quelimane compl 

5 Rajasthan 
10 Rajasthan 

125 Ruanda pre 1962 
100 Rwanda 
400 Rwanda 
500 Rwanda 
100 Ryuskyus 
150 Ryuskyus 
200 Ryuskyus 
225 Ryuskyus 
200 St Thomas 
300 St Thomas 
350 St Thomas 
400 St Thomas 
300 Salvador 
400 Salvador 
500 Salvador 
600 Salvador 
700 Salvador 
800 Salvador 

1000 Salvador 
1200 Salvador 
200 Saudi Arable 
300 SRI irJi Arable 
400 Saudi Arable 
500 Saudi Arable 
600 Saud Arable 
700 Saudi Arable 
800 Saudi Arable 
900 Saud Arable 

1000 Saudi Arable 
150 Selangor 
50 Sembilan 

150 Serbia 
200 Serbia 
250 Serbia 
100 Seychelles 
200 Seychelles 
300 Siam Thailand 
400 Siam Thailand 
500 Siam Thailand 
600 Siam Thailand 
700 Siam Thailand 
800 Siam Thailand 
20 Sirmoor 
30 Sirmoor 
40 Sirmoor 

100 Somalië kust 
200 Somalië kust 
40Sonith 
50 Soruth 
60 Soruth 

100 Soruth 
25 Zuid Australië 

100 Start Settlement 
150 Start Settlement 
175 Start Settlement 
200 Stait Settlement 
100 Sunname 
200 Sunname 
300 Sunname 
400 Sunname 
500 Sunname 
600 Sunname 
700 Sunname 
800 Sunname 
100 Sunname FDC s 
125 Sunname FDC s 
40 Tete compleet 
25 Tasmanie 

100 Timor 
200 Travancore 
300 Travancore 
400 Travancore 
Ron Trauanrnrp 
600 Travancore 
700 Travancore 
ftfWl Trauanf*nrf> 
u w 11 aval ii^Mi ^ 

1000 Travancore 
75 Trengannu 

100 Trengannu 
700 Tunesië 

50 Ubangu 
100 Ukraine 
100 United Arab lm 
200 United Arab lm 
300 United Arab lm 

27 50 
9 0 -

200 — 
2 8 0 -
325 — 
4 0 0 -
6 0 0 -
800 — 

1 0 0 0 -
1 5 0 0 -
1 7 0 0 -
2 0 0 -
1 6 0 -
340 — 
2 0 0 -
5 2 0 -
8 5 -
12 
6 0 -
90 — 
4 9 -

1 2 0 -
460 — 
680 — 
6 5 -

1 2 0 -
2 4 0 -
320 — 
90 — 

1 6 0 -
2 0 0 -
2 8 0 -
360 — 
800 — 

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

1 5 0 0 -
2 2 0 0 -
3 5 0 0 -
5000 — 
800 — 

30 — 
8 5 -

1 2 0 -
360 — 
80 — 

2 0 0 -
82 50 

1 1 0 -
2 0 0 -
3 0 0 -
6 5 0 -

1 0 0 0 -
1 6 0 -
3 6 0 -
6 0 0 -
8 0 -

200 — 
8 0 -

1 6 0 -
2 8 0 -

1 2 0 0 -
2 2 0 -
7 5 -

1 1 0 -
280 — 
4 0 0 -

2 5 -
6 5 -

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

7 5 -
1 1 0 -
4 0 -

1 0 0 -
2 0 0 -
320 — 
6 0 0 -

1 2 0 0 -
2000 — 
4 4 0 0 -

2 0 0 -
4 5 0 -
6 0 0 -

7 5 -
1 0 0 -
9 0 -

1 2 0 -
1 7 5 -

400 Un ted Arab lm 
500 United Arab lm 
600 United Arab lm 
200 United Nations 
325 United Nations 
400 United Nations 
600 United Nations 
700 United Nations 
lOOUSA 
200 U S A 
300 U S A 
500 U SA 
800 U S A 

1000 USA 
1500 USA 
1800 USA 
2000USA 
2500 USA 
2finn USA 

320 
550 

1000 
80 

350 
450 
575 
700 

4 
5 
9 

19 
70 
90 

180 
600 

1600 
4500 
ROOO 

50 IJniniiav 1 
100 Uruguay 
200 Uruguay 
300 Uruguay 
400 Uruguay 
600 Uruguay 
700 Uruguay 
800 Uruguay 

1000 Uruguay 
1200 Uruguay 
1300 Uruguay 
1400 Uniguay 
1500 Uruguay 
400 Venezuela 
500 Venezuela 
600 Venezuela 
700 Venezuela 
800 Venezuela 

1000 Venezuela 
1200 Venezuela 
1300 Venezuela 
1400 Venezuela 
1500 Venezuela 
1600 Venezuela 
1700 Venezuela 
1800 Venezuela 
1900 Venezuela 
2000 Venezuela 

50 Victona 
75 Victona 
5 Wladhwan 

10 Wadhwan 
25 West Australië 

50 Zambesia 

TELEFOONKAARTEN 

25Versch hele wereld 
50 Versch hele wereld 

lOOVersch hele wereld 
5 Engelse 

10 Engelse 
10 Belgische 
15 Belgische 
10 Europa 
25 Europa 
5 Franse 

10 Franse 
15 Franse 
20 Franse 

25 Japanse 
50 Japanse 

100 Japanse 
5 Nieuwzeelandse 
5 Singapore 

10 Singapore 
15 Singapore 
3Turi<se 

BANKBIUETTEN 

10 Gehele wereld 
25 Gehele wereld 
50 Gehele wereld 

100 Gehele wereld 

3 
7 

18 
35 

160 
200 
250 
450 

1000 
1200 
1500 
2000 
100 
160 
200 
250 
300 
440 
800 

1000 
1200 
1400 
1600 
2000 
2400 
2800 
3000 
100 
200 
300 
900 
110 
16C 
200 

50 
120 
220 

20 
40 
65 

105 
36 
90 
25 
80 

150 
230 
28 
95 

195 
400 
40 
30 
60 
90 
69 

10 
3( 

211 

BIJ AANKOOP BOVEN DE ƒ 100 — 5% KORTING 
Levering tegen rembours / 14 — of vooruitbetaling ƒ 3 50 porto/verzendkosten Boven de / 150,— geen portokosten 

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

gratis bij aangaan van een of meerdere abonnementen Vraag inlichtingen 
Prijswijzigingen voorbehouden 

POSTZEGELHANDEL 1. A. 1. M. DE GRAAFF 
Roemer Visscherstraat 114, 3132 EV Vlaardingen - Telefoon (010)4340085 - Giro 1465772 
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De koers 
van Coerts 

Samenstelling: 
Gerrie Coerts 
Loopplank 6 
9732 EA Groningen 
Telefoon 050-426692 
Telefax 050-426650 

Speurneus Edwin Voerman vericoopt 
collectie Nederlands-lndië 

n drie sessies (ééntje is inmiddels geweest) wordt dit en 
volgend jaar bij Van Dieten postzegelveilingen de uitge-
>reide collectie klassiek Nederlands Indië, Suriname en 
ura9ao van de Rotterdamse filatelist drs. Edwin Voerman 

rerkocht. De opbrengst wordt op enkele honderdduizen-
len guldens geschat. 

:dwin Voerman had een bij-
ondere manier van verzame-
3n. Hij kocht bijna alles op 
ijn verzamelgebied. Doortijd-
lebrek gedwongen en ook 
mdat twee paar ogen meer 
ien dan één, schakelde 
'oerman een professionele fi-
ïtelist in om mee te speuren. 

)p jacht 
'oerman: 'Alles wat er aan 
riginele verzamelingen te 
oop was, kocht ik. Dat lijkt 
uur, maar dat valt mee. Al 
teek je wel je nek uit!' Na 
ankoop werd het materiaal 
itgezocht op stempels, typen 
n andere kenmerken. 'Het 
as alsof je op jacht ging,' 
egt Voerman, die het materi
al dat hij niet interessant 
Dnd naar de veiling terug-
racht. De Rotterdamse ban-
er hield deze werkwijze tien 
ar lang vol en werd een 
;hat aan informatie rijker 
/er de eerste uitgiften van 
ederlands-Indië, Suriname 
1 Curagao. De filatelist 
hreef, in bijna onleesbaar 
indschrift, alle stempels op 
5t papier in zijn Multo-mapje. 
bladerend is in één geoe-

nde oogopslag te zien wel-
; plaatsen veel voorkomen. 
9 bijbehorende zegels zitten 
) losse albumbladen, die 

van veilingpartijtjes afkomstig 
zijn. Een enkel zegeltje zit in 
een klemstrook, de meeste 
zijn gewoon ingestoken. Het 
geheel is opgeborgen in een 
grote grijze ordner. 

Spelen 
In de verzameling van Voer
man zitten zoveel interessan
te vondsten dat de catalogus
redactie van de NVPH-catalo-
gus Nederland en Overzeese 
gebiedsdelen heeft besloten 
zijn stempeloverzicht 'Half
rond- en rond franco stempels 
van Nederlands-lndië' op te 
nemen in de catalogus die dit 
najaar uitkomt. De intensieve 
verzamelwoede en grondige 
'haarkloverij' van Edwin Voer
man heeft bovendien geleid 
tot een voor veel filatelisten 
bijzonder besluit: hij verkoopt 
zijn gehele collectie. Om een 
simpele reden: het werk is ge
daan. Daarnaast spelen de 
drukke werkzaamheden op 
zijn bank een rol bij dit besluit. 
Voerman: 'Ik heb een gevoel 
dat ik het wel weet. Het spe
len met de gegevens achter 
die zegels is leuker geworden 
dan het materiaal zelf!' 

Uitdaging 
Het is de eerste keer dat een 
diepgaande studie naar de 
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halfrond- en rond franco 
stempels van Nederlands-ln
dië op deze manier is verricht. 
Weliswaar was al enig werk 
gedaan, vooral door de in 
1991 overleden filatelist J.F. 
Cleij, maar dat was niet uit
puttend. De 'zwarte gaten' 
waren voor Voerman de uit
daging om aan zijn 'klus' te 
beginnen. Dankzij zijn inspan
ningen komt er niet alleen 
een bijlage (met waardenote
ringen) bij de NVPH-catalo-
gus, maar staat er ook een 
artikel in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie op 
stapel: in het najaar zal dit 
blad uitgebreid aandacht aan 
de stempels besteden. 

Voorouders 
Voerman was geïnteresseerd 
in de vroegere koloniën omdat 
zijn voorouders er hebben ge
woond en gewerkt. 'Daarom 
ook spraken de namen van al 
die plaatsen me zo aan!' zegt 

hij. Zelf is hij nog nooit in Suri
name, de Nederlandse Antil
len of Indonesië geweest. 
Nuchter concludeert hij: 'Het 
is er nooit van gekomen!' 
Onlangs 'ontdekte' Voerman 
een nieuw verzamelgebied of 
beter gezegd, hij vond een 
oude liefde terug: de Cérès-
zegels van Frankrijk. Een 
land dat, niet in de laatste 
plaats door zijn liefde voor 
goede wijnen, zijn favoriete 
vakantieland is. 
Edwin Voerman vindt het een 
goed moment om zijn zegels 
en brieven van de koloniën de 
deur uit te doen. In Indonesië 
is een elite ontstaan die nu 
ook de klassieke filatelie heeft 
ontdekt. Deze groep mensen 
is door de economische boom 
waarmee geheel Zuidoost-
Azië te maken heeft nu ook in 
staat forse prijzen voor postze
gels te betalen. Daardoor gaat 
menig zegeltje weer terug 
naar het land van herkomst. 

1 mooi poststuk uit het deel van de collectie-Voerman dat in september aan-
ande onder de hamer komt een aangetekend stuk van Paramanbo naar Londen 
r Le Havre 

Oud-Mongolië: 
spectaculair 
De zegels van Oud-Mongolië 
hebben in de nieuwe Michel-
Katalog Asien een dramati
sche prijsontwikkeling doorge
maakt. Ook bij enkele nieuwe 
series, met name de themati
sche, zijn sterke prijsstijgingen 
waar te nemen. In tegenstel
ling tot wat bijvoorbeeld bij 
Nederlandse postzegels het 
geval is, stijgen ook de lagere 
waarden van Mongoolse post
zegels in prijs. Een voorbeeld 
vormt de frankeerserie 'Mon
goolse revolutie' uit 1932. De 
nieuwe noteringen voor de 
laagste waarden van deze se
rie zijn een veelvoud van de 
oude. De hele serie is met 
tweehonderd procent geste
gen ten opzichte van de vori
ge catalogus. 
Een verdubbeling van de prij
zen voor Mongoolse zegels 
uit de beginjaren is eerder re
gel dan uitzondering. Vanaf 
de jaren vijftig is er geen 
sprake meer van een algeme
ne stijging. Alleen sommige 
thematische series gaan fors 
omhoog. Eén van de toppers 
is de serie '800-jarige herden
king van de geboorte van 
Djingiz-Khan'. Deze serie 
ging van 100 naar 260 Mi-
chel-mark. 

De reden dat Mongolië nu om
hoog gaat, is de opkomst van 
de filatelie in China, waar Mon
golië vroeger een provincie 
van was. Menig Chinees ver
zamelt dan ook Mongolië. 
De prijzen van Mongolië lagen 
in verhouding tot hun (relatief 
geringe) oplagen tot voor kort 
op een vrij laag peil. Veel ze
gels uit de eerste periode ko
men maar tot een oplage van 
10.000 stuks. Dat enkele nieu
we series zijn gestegen heeft 
alles te maken met de huidige 
grote belangstelling voor the
matische zegels, bijvoorbeeld 
met afbeeldingen van dieren. 

Klassiek Mongolië prijzen maken 
komeetachtige ontwikkeling door 
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WWF-tijgersopde 
motorkap 
In Nederland zijn de souvenir
velletjes (of, zoals de Duitsers 
ze noemen, de Kleinbogen) 
van de tijgerserie van Rus
land van vorig jaar nog steeds 
relatief schaars. Op de een of 
andere manier zijn ze maar 
mondjesmaat geleverd door 
het Russische staatsmonopo-
liebedrijf voor postzegelver
koop Marks. Vervelend voor 
de vele verzamelaars van 
Rusland en van de mensen 
die het thema dieren verza
melen. Daarbij komt ook nog 
eens de groep verzamelaars 
die zegels bijeen brengt met 

het logo van de World Wildlife 
Foundation (WWF), ook dit 
embleem komt op de zegels 
voor. 
Op de postzegelbeurs in 
Moskou wordt het blokje 
maar nauwelijks aangebo
den. Buiten het beursgebouw 
is het blokje echter ineens te 
koop: in een verpakking van 
duizend stuks, met de ver
pakking van de drukkerij er 
nog omheen. Het ligt op de 
motorkap van de Russische 
variant van een jeep. Prijs: 
tweemaal nominaal. Her
komst? De verkoper geeft 
een ontwijkend antwoord. 
Een bestuurslid van de Mos-
kouse club heeft wel een ver
moeden: 'Gestolen op de 
drukkerij.' 

Roltandingzegels Kind 1931: bijzonder 
kleine oplage 

Dit 'moeilijke' blokje van Rusland is nauwelijks te koop Zo nu en dan - zie de tekst 
- duikt tiet onvera/achts op, bijvoorbeeld op de motorkap van een Russische jeep 

Koreaanse paddestoelen schieten 
pijlsnel omhoog 
De paddestoelenserie van 
Noord-Korea uit 1968 is in 
de nieuwe Michel-Katalog 
Asien gigantisch gestegen. 
De serie van drie zegels 
ging maar liefst 1.300 pro
cent omhoog en notert nu 
260 Michel-mark. Onder 
verzamelaars en handelaren 
was al bekend dat de serie 
'moeilijk' was. De zegeltjes 
werden nauwelijks aangebo

den en als dat wel het geval 
was, gebeurde dat vaak te
gen enkele malen de oude 
catalogusprijs. 
Een andere Aziatische uit
schieter is blok nummer 1 van 
Noord-Vietnam, dat van 13 
naar 250 Michel-mark ging. 
Dat heeft vooral met de gerin
ge oplage (10.000 stuks) te 
maken én de belangstelling 
voor Lenin-zegels. 

De roltandingserie Kind 1931 
blijkt een bijzonder kleine op
lage te hebben. De samen
stellers van het Handboek 
Postwaarden Nederland heb
ben voor het eerst de ver
kochte aantallen boven water 
gekregen. De cijfers staan in 
het eerste deel van het Hand
boek, dat op 11 mei aan de
missionair minister Maij-Weg-
gen van Verkeer en Water
staat werd aangeboden. De 
genoemde oplagen van 
75.000 tot 80.000 voor de se
rie roltanding is voor bijvoor
beeld de zegels van 1 Vz en 6 
cent nog niet eens vijf procent 
van de totale oplage (veltan-
ding plus roltanding). Voor de 
andere waarden liggen die 
percentages op bija acht pro
cent (5 cent) en bijna achttien 
procent (12y2 cent). 
In de NVPH-catalogus staan 
deze zegels met roltanding 
maar een fractie hoger ge
waardeerd dan de gewone 
serie. Dat geldt ook voor de 
serie kinderzegels uit 1929, 
waarvan de oplagen al eens 
eerder zijn uitgezocht. Neder
landse veilinghouders signa
leren ook geen sterk stijgen
de prijzen voor de zegels met 
roltanding. Wel zeggen ze dat 
de prijzen enkele jaren gele
den iets aantrokken toen de 
redactie van de NVPH-catalo
gus de zegels met roltanding 
tussen de gewone zegels op
nam, in plaats van in een uit
gebreide opsomming achter 
in de catalogus. 'Dat heeft de 
vraag zeker versterkt,' aldus 
een veilingmeester. 

Albummakers 
Tijdens de veiling van de Ne-
derlandsche Postzegelveiling 
op 26 april bracht bijvoor
beeld de kinderserie uit 1931 
in postfrisse staat inclusief 

opgeld zo'n veertig procent 
van de catalogusprijs op. Be
ter doet de driegaats roltan
ding van de zegel van 7y2 
cent het met een opbrengst 
van f 3.500.- (zonder opgeld) 
dat is bijna 60 procent. 
De veilinghouders denken de 
de prijzen van de roltanding
zegels pas echt zullen aan
trekken wanneer de album
makers de zegels met roltan 
ding - net als de NVPH-cata 

De vier kinderzegels met roltanding u 
1931 noteren in de NVPH-catalogus 
nauwelijks hoger dan die met veltan-
ding - toch verschillen de oplagen dr< 
matisch van elkaar 

logusredactie - tussen de g( 
wone zegels opneemt. Als 
dat gebeurt, krijgen de verz; 
meiaars (en meekijkende ar 
dere belangstellenden) vake 
de lege vakjes in hun album 
onder ogen. Op dit moment 
hebben de albummakers - < 
thans voor zover bekend • 
geen plannen om de indelin 
van hun albums te verande 
ren. Zo'n wijziging zou trou
wens vergaande consequei 
ties hebben, omdat de lay-c 
van de pagina's dan geheel 
verandert. 

Absolute aantallen emissie Kind 1931 

r/jcent 12'/, cent 5 cent 6 cent 
Totaal verkocht 1.722.174 1.017.857 1.721.816 424.464 
Veltanding minimaal 1.643.124 939.307 1.641.266 348.814 
Roltanding maximaal 79.050 78.550 80.550 75.650 

Percentuele verdeling rol- en veltandingzegels Kind 1931 

Totaal verkocht 
Veltanding minimaal 
Roltanding maximaal 

r/jcent 
100.0 
95.4 
4.6 

bron: Handboek Postwaarden Nederland 

Scent 
100.0 
92.3 
7.7 

6 cent 
100.0 
95.3 
4.7 

12'/jcent| 
l oo .o l 
82.2I 
, 7 . 1 

Bohn|Stafleu|VanLoghum-Houten 1 

Deze tabel maakt duidelijk dat de kinderzegels van 1931 met roltanding vele mi 
schaarser zijn dan dezelfde zegels met veltanding 
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Verenigings-
nieuws 

Samenstelling: 
Mevr. E. Braakensiek 
Postbus 5905 
3273 ZG Westmaas 
Telefoon 01864-1776 

iluitingsdata voor het verenlgjngs-
iieuws (in enkelvoud) en mutaties (in 
'iveei/oi/</j:|uli/augustusnummer(al-
een mutaties): 30 juni; september-
lummer: 2 augustus; oktobernum-
ner' 1 september novembernummer 
9 september en decembernummer 
7 oktober Nakomende mutaties en 
nutatiestaat (in drievoud) Uei\ dagen 
ia vermelde data. 

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

. NEDERLANDSCHEVEREENIGING 
'AN POSTZEGELVERZAMELAARS 
eer JH AVIS HoefbladlOS 1689 
VZwaag tel 02290-30192 Pen-
ngm C N Oppelaar Brugstraat 25 

471 ASZwammerdam tel 01726-
5184, girorek 33805 Ledenadm 
W van tLand Jan Luykenln6 7412 
P Deventer tel 05700-17275 Dir 
ondzending J C de Jong Berken-
ord16, 8172AVVaassen tel 05788-
2293 
fdelmgen Alkmaar 072-157889, Al-
lelo, 05490-64695, Alphen a/d Rijn, 
1722-2922, Altena 01832-1821, Am-
:erdam, 020-6322888 Apeldoorn, 
55 558256 Arnhem, 085-231678, 
odegraven, 01726-12372, Borne, 
74-662880 Boskoop 01727-13580 
eventer 05709-2074 Eibergen/Nee-
3 05450-91949, Epe, 05780-27090 
OOI & Eemland 02152-62702, Goor 
5475-1731 Haarlem, 072-157232, 
engelo 05407-62990, Hillegom 
^520-19299, Holten, 05483-62604, 
ïerdam 03451-19473 Lelystad, 
?280-12871,Lochem/Borculo 
3457-72543 Monster 01749-44246, 
unspeet 03412-54615 Nijmegen, 
50 234831 Steenwijk, 05210-14627, 
A/ente 05423-82594 Utrecht, 03406-
432 Vlaardmgen 010-4261933, 
)orschoten 071-611719 enWest-
lesland 02290-31458 

POSTZEGELVERENIGING 'BREDA' 
icr P M van Spellen, Madame Cu-
plein 78 4834 SX Breda, tel 076-
i0278 Ledenbijeenkomst op dinsdag 
aug m het Gemeenschapshuis'De 
eren Dr Struyckenstraat 165, Bre-
aanvang 19 45 uur, zaal open 
15 uur Jeugdbijeenkomsten 3 juli 
4sept in het gemeenschapshuis 

e Zandberg', Zandberglaan 54 bis, 
eda van 10 00-12 30 uur, met ABC-
rsus Postzegelsoos op woensdag 
sept in het Gemeenschapshuis 

Dornbos', Abdijstraat 26, Breda van 
00-16 30 uur 

VERENIGING VAN POSTZEGEL-
RZAMELAARS 'HOLLANDIA' 
1STERDAM 
er JJ Groen, Meerstraat 38,1411 
Naarden, tel 02159-41211 Geen 

eenkomsten in juli en augustus 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
REENIGING 
er J N de Wolf, Secr Versteeglaan 
, 3451 XK Vleuten, tel 03407-3226 
119 00 uur) Ledenadm J van der 
lulen, Elbedreef125, 3562BN 

Utrecht, tel 030-613733 Bijeenkomst 
op 30 aug m de Prinsenhof Eykman-
laan 431, Tuindorp-oost, Utrecht, aan
vang 20 00 uur, zaal open 19 00 uur 

5. HAAGSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING 
Secr Dr J Groenendaal, Laan van 
Clmgendael 103 2597 CC Den Haag 
Ledenadm L H J Oosterloo, Chopin-
laan 32, 2253 BV Voorschoten, tel 
071-617394 Ledenbijeenkomsten elke 
derde dinsdag van de maand (aug t/m 
mei), 20 00 uur m de benedenzaal van 
de Ichthuskerk, Dumkerksestraat 11, 
Den Haag 

6. INTERNATIONALE VERENIGING 
'PHILATELICA' 
Secr postadres Morelgaard19 3206 
AP Spijkenisse Ledenadministratie 
Dorpsstraat 122, 9658 PE Eexterveen, 
tel 05986-8682 (maandag 19 00-
22 00 uur en donderdag van 13 00-
leOOuur) Rondzendverkeer tel 070-
3652211 

7. ROTTERDAMSCHE 
PHILATELISTENVEREENIGING 
Secr P J van de Kasteele Veldhof 3, 
2651 BW Berkel en Rodenrijs Leden
adm mw N Boeckholtz-Kooiman, 
Lauwersmeer 82,3068 PW Rotterdam, 
tel 010-4562597 Ledenbijeenkomst 
op 27 juni, vanaf 19 00 uur De Ro-
meijnshof, Stresemannplaats 8, Rot
terdam-Ommoord Agenda zie mede
delingenblad Clubbijeenkomsten za
terdag van 13 30 tot 15 30 uur (m u V 
juli) in het wijkcentrum Middelland Ie 
Middellandstr 103, Rotterdam en don
derdag van 19 00-22 00 uur (m u v 
juli en aug ) in sporthal Asterio, Rotter
dam-Zuid (metro Slinge) 

8. PHILATELISTENVERENIGING 
'AMERSFOORT' 
Secr C H V d Berg, De Boskamp 5, 
3828 VR Hoogland, tel 033-802780 
Ledenadm A W M Prins, postbus 
116, 3860ACNijkerk tel 03494-
51324 Rondzending extern AA van 
Nunspeet, Mozartweg 67c, 3816 LM 
Amersfoort, tel 033-725222 Jeugd E 
van Renselaar, Gasthuislaan 5, 3817 
ED Amersfoort, tel 033-618407 Bij
eenkomsten op 28 juni, 27 sept, 25 
okt, 22 nov en 20 dec in 'De Brug', 
Schuilenburgerweg 2, Amersfoort, 
aanvang 20 00 uur zaal open 19 00 

9. AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
'DE PHILATELIST' 
Geen bijeenkomsten in juni juli en au
gustus Ledenbijeenkomst op 5 sept, 
20 00 uur, Woestdumcentrum Woest-
duinstr 16-24, Amsterdam Informa
tie Churchill-laan163" 1078 DW Am
sterdam, tel 020-6795077 

10. POSTZEGELVERENIGING S.P.A. 
AMSTERDAM 
Secr/penningm J C van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9 1165 LL Halfweg, tel 
02907-4024 Bijeenkomsten op 6 sept 
en 4 okt in de 'Ontmoetingsruimte', 
Dr Schaepmanstr 16, Halfweg, aan
vang 20 00 uur 

15. FILATELISTENVERENIGING 
AMSTERDAM-NOORD 
Secr J C van Veelen Adelaarsweg 
64a 1021 BI Amsterdam, tel 020-

6361303 Bijeenkomsten op 26 aug , 
16 sept, 7 en 28 okt, 18 nov en 9 
dec in de Regenboogkerk, Kometen
singel 58, Amsterdam, tel 020-
6315306 

16. FILATELISTENVERENIGING 
'DE GLOBE' 
Secr DC Thieme, Gersteveld 51, 
3902 EM Veenendaal, tel 08385-
14141 Ledenadm F Wessels, Steen-
heuvelsestr 37, 6578 AB Leuth, tel 
08893-2354 
Afdelingssecretariaten en data van de 
bijeenkomsten 
Apeldoorn: F W N Hugenholtz, Loo-
laan 41/155, 7314 AD Apeldoorn, 3e 
maandag 
Arnhem: G A Macrander, Sleedoorn-
laan 6, 6841 AB Arnhem, Ie dinsdag 
Barneveld: mw M M A Meinders-
Schimmel, Da Costastraat 16,3771 ZB 
Barneveld, 2e donderdag 
Beuningen/Ewijk: J W P M Kremers, 
De Verwert 15-62, 6605 AM Wijchen, 
3e donderdag 
Brummen/Eerheek: C W Stolk, Offen-
bachtstraat 26 6961 CB Eerbeek, laat
ste maandag even maanden te Brum
men, oneven maanden te Eerbeek 
Dieren: G G Esser, Treubstraat 82, 
6951 BB Dieren, 3e dinsdag 
Dinxperlo: J Westerveld, Wendelen-
kamp 3, 7091 TV Dinxperlo, 3e dins
dag 
Doesburg: J Weststeijn,'t Achterom 
6 6986 CN Angerio, 2e maandag 
Doetinchem: A Dinkla, Willemstraat 8, 
7001 HL Doetinchem, 2e donderdag 
Druten: J J Gubbels, Rijdt 36, 6631 
AT Horssen, 2e donderdag 
Duiven/Westervoort: A F B M Bom, 
Oranjestraat 26 6921 ZJ Duiven, 2e 
maandag te Duiven en 2e dinsdag te 
Westervoort 
Ede: G Radstaat, Paul Gabrielstraat 
53, 6717 RA Ede, Ie donderdag 
Eist: J E Hartog, Zoetendaal 5,6662 
XG Eist, 2e maandag 
Hengelo (G): H Borgers, Bakermark-
sedijk 12, 7223 KJ Baak, 3e maandag 
Lichfenvoorde: H B M Groot Zevert, 
Hem Meyerstraat 3, 7132 CB Lichfen
voorde, laatste dinsdag 
Lobith: C C Hietkamp, Hertog Arnoud-
straat 2, 6915 XL Lobith, 3e dinsdag 
oneven maanden 
Noordoost-Veluwe: mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, laatste 
donderdag 
Nijmegen: mw E Wessels-Lutkeveld 
Steenheuvelsestraat 37, 6578 AB 
Leuth, 3e maandag 
Oosterbeek: A Bootsma, Nieuwland 
78,6862 GE Oosterbeek, 3e dinsdag 
Renkum/Heelsum: W J G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 6871 VN 
Renkum, 3e maandag 
Rheden/De Sleeg: A F Muller, Dalweg 
2, 6994 CP De Steeg, laatste maandag 
Rhenen: N Baartwijk, Seringplantsoen 
7,3911 ZR Rhenen, 3e donderdag 
Varsseveld: H J Bos, Leeuwerikstr 
34,7051 XG Varsseveld, 2e dinsdag 
Veenendaal: W Dijkstra, Duizend 
Roeden 19, 3901 KA Veenendaal, 2e 
dinsdag 
Velp/Rozendaal: mw H W Wolthuis-
Oosterwijk, Wulpenstr 6, 6883 ET 
Velp 1e maandag 
Wageningen: J A Steenbergen, Julia-
nastr 40, 6707 DG Wageningen, 2e 
maandag 
Winterswijk/Aalten: mw H te Selle-

Leemkuil, Morgenzonweg 101, 7101 
BJ Winterswijk, Ie dinsdag even 
maanden te Aalten, oneven maanden te 
Winterswijk 
Wijchen: A L D Slierendrecht, Post
bus 369,6600 AJ Wijchen, Ie zondag 
Zetten: mw H W van Ingen-Hulstein, 
Vuurdoornstraat 129,4043 NR Op-
heusden, 2e dinsdag bij toerbeurt te 
Zetten en Hervel-N 
Zevenaar: J J Kuipers, Vuurdoorn
straat 23, 6903 CJ Zevenaar, 3e don
derdag 
Zutphen: mw M J Renssen, Leeuwe-
riklaan 10, 7203 JE Zutphen, Ie dins
dag 
Individuele leden L W van Kooi, Ooie
vaar 16, 3435 EN Nieuwegem corres
pondent en tevens hoofd rondzendin-
gen individuele leden 

17. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'ASSEN' 
Secr H Gernts, Speenkruidstraat 9, 
9404 HA Assen, tel 05920-13698 
Penningm A B Haddermgh, Peli-
kaanstr 25, 9404 CH Assen, tel 
05920-10692 Rondzending J J G 
Schaap, Leie 1 9406 EH Assen, tel 
05920-50434 Bijeenkomsten (m u v 
juni, juli en dec) laatste dinsdag van 
de maand m 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 EKBaarn.tel 02154-15645 
Bijeenkomst op maandag 19 sept 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 Wajon-v d Weij, Den-
nelaan 30,4631 BH Hoogerheide Le
denadm mw J E M Beijer-Vermeu-
len. Schoolstraat 17,4611 MD Bergen 
op Zoom Bijeenkomst iedere tweede 
dinsdag van de maand in de zaal van 
Party-House "t Fort', Antwerpsestraat
weg 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 27 juni, 29 
aug ,12en26sep t ,1 ,10en24ok t , 
14 en 28 nov, 12 en 19 dec inde 
Nieuwe Slof, Kerkstraat 146, Bever
wijk, jeugd 18 30-19 30 uur, volwas
senen 19 00 uur 

22. NEDERLANDSE FILATELISTEN
VERENIGING ' DE VERZAMELAAR' 
BUSSUM EN OMSTREKEN 
Secr O Louw, Brinklaan 152,1404 
GXBussum.tel 02159-33132 Rond
zending B v d Meulen,JanToeback-
laan 3, Naarden, tel 02159-40709 Bij
eenkomsten iedere tweede maandag 
van de maand (sept t/m juni) in het 
Josephgebouw Singel 24, Bussum 
aanvang 20 00 uur, zaal open 19 00 
uur 

23. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DELFT' 
Secr A P Schouten, De Meibloem 45, 
2291 GS Wateringen, tel 01742-
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95279 Ledenadm mw A Matla-Vos, 
Hot van Delftlaan 119, 2613 BL Delft, 
tel 015-126904 Bijeenkomsten iedere 
eerste donderdag van de maand m het 
kerkgebouw 'Immanuel', Schoenma
kerstraat 1, Delft, aanvang 20 00 uur, 
zaal open 19 00 uur, (sept t/m juni) 

24. PHILATELISTEN VERENIGING 
'DE FIVEL', DELFZIJL 
Secr TG Medema, Sont 27, 9933TA 
Delfzijl, tel 05960-12773 Rondzen-
ding H Bergman, Kustweg 346, 9933 
BR Delfzijl, tel 05960-15311 Bijeen
komsten elke tw/eede maandag van de 
maand in 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, Oranje
laan 81, 3311 DJ Dordrecht, tel 078-
137762 Bijeenkomsten iedere tweede 
woensdag van de maand m gebouw; 
C J M V , Burg de Raadtsingel, Dor
drecht, aanvang 20 30 uur, zaal open 
19 30 uur 

27. PHILATELISTENCLUB 
'EINDHOVEN'(P.C.E.) 
Secr en ledenadm C Loch, Jan van 
Eyckgracht 191, 5645 TH Eindhoven 
tel 040-119654 Rondzendverkeer L 
Ulrich, Spilmanstraat 15, 5645 JE 
Eindhoven, tel 040-122358 Bijeen
komsten iedere eerste woensdag van 
de maand m het Henr Roelantscen-
trum. Keldermansstraat 43a, Eindho
ven, aanvang 2015 uur, zaal open van
af 19 15 uuren iedere3edinsdag ruil-
middag 

28 PHILIPS' PHILATELISTEN 
VERENIGING EINDHOVEN 
Secr CMG 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 
AWAFmdhammer,tel 040-435013 
Bijeenkomsten op 4 juli en 5 septem
ber, 20 00 uur m het Henriette Roe-
lantscentrum. Keldermansstraat 43a, 
Eindhoven 

29. ENSCHEDESE PHILATELISTEN 
VERENIGING 
Secr WFH Bijl, Doolhof 12, 7548 BZ 
Enschede, tel 053-281221 Rondzend
dienst H Traanman, Boerskottenhoek 
45, 7546 DB Enschede, tel 053-
762881 Ledenbijeenkomsten 2e 
maandag van de maand, aanvang 
20 00 uur EPV-Societeit 3e maandag 
van de maand, aanvang 19 30 uur 
Jeugdbijeenkomsten 3e vrijdag van de 
maand, aanvang 18 00 uur, alle bijeen
komsten in 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 
SoesLBerloherhof15, 6132SNSlt-
tard,tel 046-518576 Bijeenkomsten 
op 3 juli, 4 sept, 2 en 30 okt en 4 dec 
m de 'Heremiet', Kluis 50, m 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 in 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 Waddinxveen, tel 01828-
17854 Ledenbijeenkomst op 27 juni m 
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-
restemlaan 263, Den Haag, zaal open 
19 30 uur, aanvang 20 00 uur 

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

36. HAARLEMSE FILATELISTISCHE 
VERENIGING 'OP HOOP VAN ZEGELS' 
Secr vacant Ledenadm LA Koele-
mij, postbus 6236, 2001 HE Haarlem, 
tel 023-244520 Ledenbijeenkomsten 
op 20 sept, 18 okt, 15 nov en 13 dec 
in zaal 'De Linge', Lingestraat 1, Haar
lem-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, 6441JX Bruns-
sum, tel 045-270521 Bijeenkomsten 
op 6 sept, 4 okt, 1 nov en 13 dec in 
het Casino Treebeek, Treebeekplein 
133, Brunssum, aanvang 20 15 uur, 
zaal open 19 00 uur 

38. FILATELISTENVERENIGING 
'DEN HELDER' 
Secr L Ch WersL Lmieweg 13,1783 
BA Den Helder, tel 02230-12544 Le
denadm AJ Lastdrager, W Ba-
rendszstraat 159,1782 WZ Den Hel
der, tel 02230-13433 Rondzending 
J J B Lesterhuis,tel 02230-16216 
Bijeenkomsten (sept t/m juni) elke Ie 
vnjdag (senioren) 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 Neggers, Van 't Hoffstraat 4, 
5707 ES Helmond, tel 04920-53721 
Ledenbijeenkomsten op 21 juni, 6 
sept, 11 okt, 8 nov en 13 dec m 'De 
Kamenij', Jeroen Boschstraat 19, Hel
mond, aanvang 20 15 uur, zaal open 
19 30 uur 

40. 's-HERTOGENBOSSCHE 
FILATELISTEN VERENIGING 
Secr PG Rens, St Barbaraplem 11, 
5341 LKOss.tel 04120-50073 Bij
eenkomsten iedere vierde donderdag 
van de maand m zaal 2 van wijkcen
trum 'De Helftheuvel', Helftheuvelpas-
sage 115, 's-Hertogenbosch, aanvang 
20 00 uur, zaal open 19 30 uur 

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

42. LEIDSCHEVEREENIGINGVAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr W Hogendoorn, Muzenlaan53, 
2353 KB Leiderdorp, tel 071-896066 
Ledenadm J D H Kranenburg, Zand-
zegge 7,2318 ZK Leiden, tel 071-
223030 Vergadering op 28 juni in het 
restaurant van het zwembad 'De Zijl', 
Paramaribostraat 66, Leiden, aanvang 
20 00 uur, zaal open 19 00 uur, jeugd 
vanaf 18 00 uur Geen bijeenkomsten 
injuli en augustus 

43. PHILATELISTENVERENIGING 
'ZUID-LIMBURG' MAASTRICHT 
Secr mw M C B Knols-Veraart, Be-
melerweg 70, 6226 HB Maastricht, tel 
043-637345 Bijeenkomst op 20 juni m 
Trefcentrum 'Oostermaas', Édison-
straat 4, Maastricht, aanvang 1915 
uur 

44. POSTZEGELCLUB 'GROOT
VELDHOVEN' 
Secr P M Willems, Müllerin 75, 5505 
VB Veldhoven, tel 040-533429 Leden
adm 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 
KI\I 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', Vlaardmgen en elke 
2e zaterdag van de maand in het recre
atiegebouw 'De Oude Wal' te Hoog
vliet 

47. POSTZEGELVERENIGING 
'ROOSENDAAL' 
Secr J A Wijnen, Past van Akenstr 
9, 4703 BA Roosendaal Bijeenkom
sten op 5 juli, 6 sept, 4 okt, 1 nov. en 
6 dec in café "t Trefpunt', Kade 4, 
Roosendaal, aanvang 20 00 uur 

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

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

51. POSTZEGELVERENIGING 
'ZEEUWSCH-VLAANDEREN' 
Secr G v d Bosch, Sweelmckhof 54, 
4536HCTerneuzen,tel 01150-94001 
Rondzendleider P Verberkmoes, tel 
01150-95694 Ruilavond elke 2e 
maandag van de maand m de boven
zaal van het Zuidlandtheater, Zuid-
landstraat 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 "t 
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, Spmozalaan 1 [ 
I, 2273 XA Voorburg, tel 070-3871987 
Bijeenkomsten iedere tweede donder
dag van de maand (sept t/m juni) in 
'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 
BLlJmuiden tel 02550-16574 Bij
eenkomsten op de eerste en derde 
maandag van de maand in de Adelber 
tuskerk, Sparrenstraat, IJmuiden 
Jeugd van 18 30 -19 45 uur, senioren 
van 20 00-22 00 uur 

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

58. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS SASSENHEIM 
Secr/penningm B G Doornekamp, 
Kwekersweg 92, 2171 DZSassenheir 
tel 02522-16740 Verenigingsavond 
elke derde maandag van de maand in 
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 Palier, Badweg 28, 
5253 AV Nieuwkuijk, tel 04108-130' 
Bijeenkomsten iedere eerste donder
dag van de maand m cafe-rest De Hi 
monie, Haarsteeg 

64. POSTZEGELVERENIGING 
'DRACHTEN' 
Secr J Brouwer Postbus 497, 920 
AL Drachten, tel 05120-14695 Ledf 
adm mw H Kappers, Schuilenburc 
57, 8926 KP Leeuwarden Bijeenkorr 
sten iedere eerste dinsdag van de 
maand m het gebouw 'De Opdracht', 
Stationsweg 150 b. Drachten, aanva 
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 

68. POSTZEGELVERENIGING 
'WAUBACH', UBACH OVER WORMI 
Secr E P Valent Europaweg Zuid 
195, 6374 KK Landgraaf, tel 045-
314376 Bijeenkomsten iedere Ie ei 
3e zaterdag van de maand van 15 O 
tot 18 00 uur in het ver lokaal "t Str 
otje', Eygelshovenerweg 4 

69. FILATELISTENVERENIGING 
VEENDAM EN OMSTREKEN 
Ledenadm J Lageman, Postbus 3 
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)641 LB Veendam, tel 05987-15534 
ïijeenkomsten 2e donderdag van de 
naand (sept t/m mei) m Centrum 
Dukdalf', De Reede 1, Veendam, aan-
'ang 20 00 uur, zaal Open 19 00 uur 

0. POSTZEGELVERENIGING RAALTE 
;ecr E Bakker, Postbus 239, 8100 
lE Raalte Biieenkomsten elke tweede 
naandag van de maand in gebouw 
Helpende Handen', Westdorpin, Raal-
3, aanvang 19 00 uur Jeugd derde za-
srdag Pauluskerk Westdorpin, aan-
ang 11 uur 

1. POSTZEGELVERENIGING 
DRIELANDENPUNT' VAALS 
eer H J Brouns, Karolingenstraat 9, 
369 BV Simpelveld Bijeenkomst op 
6 |uni m de bovenzaal van cafe 't Ver
inshoes', Koperstraat 21, Vaals, zaal 
pen 19 30 uur 

2. POSTZEGELVERENIGING 
/REDESTEIN' 
eer P R Steyn, Oude Haagweg 138, 
552 GS Den Haag Bijeenkomsten op 
e eerste donderdag van de maand m 
e kantine van het AZIVO-gebouw, 
aagweg 128, Den Haag, aanvang 
O 00 uur 

3. POSTZEGELVERENIGING 
S-GRAVENHAGE EN OMSTREKEN' 
eer J Alsemgeest, Zwedenburg 254, 
591 BM Den Haag, tel 070-3473547 
ondzendverkeer J A van den Akker, 
fillem Dreespark 172,2531 SL Den 
aag,tel 070-3888011 Bijeenkom
en elke derde donderdag van de 
laand m de grote zaal van de Bethle-
ïmkerk, zaal open 19 30 uur 

1. POSTZEGELVERENIGING 
RIMÄRKET' VEENENDAAL 
i OMSTREKEN 
;cr H Altena, Oudeveen 116, 3905 
N Veenendaal, tel 08385-26991 
ondzending MA Heijink, Coniferen-
an 17, 3904 RK Veenendaal, tel 
5385-24595 Bijeenkomsten op de 
irste dinsdag van de maand m de 
intine van de Talmaschool, Boom-
esgoed 14, Veenendaal, aanvang 
) 00 uur 

i FILATELISTEN VERENIGING 
E POSTHOORN' VIANEN 
icr A G Houtzager, Franciscushof 
5,4133BCVianen,tel 03473-
1677 Bijeenkomst op 30 juni m'De 
adshof'. Hazelaarplein 4, Vianen, aan-
ng 20 15 uur, jeugd om 19 00 uur 

. PHILATELISTENVERENIGING 
OOGEZAND-SAPPEMEER' 
er J H Bos, postbus 420, 9600 AK 
logezand tel 05980-98044 Rond-
nddienst H J Grasdijk, Schubertlaan 
9603 AX Hoogezand tel 05980-
534 Bijeenkomsten elke eerste 
)ensdag van de maand (sept t/m 
II) in DeTibbe', K de Haanstraat 73, 
ppemeer aanvang 20 00 uur, zaal 
en 19 00 uur 

. POSTZEGELVERENIGING 
'PINGEDAM' 
er H Knijp, W v d Bosstraat 22, 
01 GSAppingedam,tel 05960-
693 Jeugdafd E B Stuut, Oranje-
g12 9901 CKAppingedam.tel 
960-23324 Bijeenkomsten iedere 
ste vrijdag van de maand, aanvang 
,00 uur, jeugd iedere tweede zater-
) van de maand m het S W A ge-
jw Stationsweg 1, Appingedam, 
ivang 14 00 uur 

POSTZEGELVERENIGING 
)ERMOND' 
;r H J P Custers, Van Loonstraat 
6081 BPHaelen tel 04759-1608 

ienkomsten iedere tweede dinsdag 
I de maand in het ver gebouw, Mm-
broederssmgel 15 F, 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 5 sept m Mu
seum Freriks, Groenloseweg 86, aan
vang 20 00 uur Jeugdafdeling Ie en 
3e maandag van de maand van 18 00-
19 30 uur in 'De Berkhof', Waliensestr 
33, Winterswijk 

85. POSTZEGELVERENIGING 
HEEMSKERK 
Secr H W van Zon, Frankrijklaan 59, 
1966 VC Heemskerk, tel 02510-
33894 Bijeenkomsten op 20 juni en 5 
sept in'De Jansheeren', Kerkweg, 
Heemskerk aanvang 20 00 uur, jeugd 
19 00 uur 

86. EERSTE KERKRAADSE 
PHILATELISTEN VERENIGING 
Secr BJW 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, 
6132CGSittard,tel 046-
515407/512830 Rondzenddienst JN 
Schmeitz, Jubileumstraat 32, 6131 JN 
Sittard tel 046-519277, giro 
1346020 Bijeenkomsten op 19 juni, 
18 sept, 16 okt 20 nov en 18 dec in 
Gemeenschapshuis Baandert, F Erens-
straat 12, Sittard, aanvang 10 45 uur 

88. POSTZEGELCLUB HOOGEVEEN 
Secr/rondzending HJ Ruiter, Satel-
lietenlaan 18, 7904 LP Hoogeveen, tel 
05280-63259 Penningm J Zijlstra, 
vd Sluisweg 15, 7914RAI\loordsche-
schut tel 05284-2364 Geen bijeen
komsten m juni, juli en aug Eerstvol
gende bijeenkomst op 26 sept 

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 
1915uur 

gO.'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 m Hotel Smit, aanvang 20 00 
uur 

94. POSTZEGELVERENIGING 
'TELSTAR', PUHENGLD. 
Secr H D Buitenwerf, Wittenburg 
163, 3862 EENijkerk, 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 SLCastricum,tel 02518-51947 
Rondzending A K Eikelboom, H Casi-
mirstr 48,1901 TP Castricum, tel 
02518-53309 Geen bijeenkomsten m 
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) in de 'Koningshof', Uiverlaan 20, 
Maassluis-West, aanvang 19 45 uur 

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

103. POSTZEGELVERENIGING 
'EEMLAND', SOEST 
Secr mw C H Gieskens-Giskes, Joh 
Poststraat 182,3762 VR Soest, tel 
02155-22091 Ledenadm mw C M 
de Bruin, Kastanjelaan 11, 3768 AH 
Soest, tel 02155-12032 Rondzen
ding K Memecke, Soesterbergsestraat 
135, 3768 MB Soest, tel 02155-
18166 Bijeenkomsten iedere tweede 
woensdag van de maand (sept t/m 
juni) m 'De Vijverhof', Klarinet 39, 
Soest, aanvang 20 00 uur, zaal open 
19 00 uur Jeugdclub Jong Eemland 
bijeenkomsten iedere 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 1a, 5953 BP Reuver tel 
04704-2152 Vergaderingen op 9 
sept 14 okt, 11 nov en 9 dec , aan
vang 20 00 uur jeugdbijeenkomsten 
op 10 sept, 15 okt, 12 nov en 10 dec 
m gemeenschapshuis 'de Schakel' 
vanaf 13 30 uur 

108. VERENIGING VAN ZAANSE 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
'DE POSTHOORN' 
Secr H Smit, Rozeboom 5,1541 RH 
Koog a/d Zaan Bijeenkomst op 16 juni 
van 19 15-22 00 uur m scholenge
meenschap 'Het Moorderveer' Kerk
straat 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 
1815 - 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 lede
re eerste vrijdag van de maand, aan
vang 20 00 uur, in 'De Ontmoetings-
kerk', Rembrandtlaan 5, Schagen 
Jeugd vanaf 18 30 uur 

113. OOSTERHOUTSE VERENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr/ledenadm P v d Wulp, Vicaris-

laan 3,4901 TB Oosterhout, tel 
01620-31633 Penningm A Berk-
houdt, postbus 474, 4900 AL Ooster
hout, tel 01620-29154 Ledenvergade
ring iedere derde dinsdag van de 
maand in cafe Strijen Oosterhout 
Jeugd- en ruilmiddagen iedere eerste 
zaterdag van de maand van 13 00 tot 
16 00 uur in het buurthuis 'De Bunt-
hoef', Bloemenhof 2, Oosterhout 

115. VERENIGING VAN BOXTELSE 
VERZAMELAARS 
Secr J A C Schuller Markt 27, 5281 
AV Boxtel, tel 04116-73775 Bijeen
komsten iedere 2e zondag van de 
maand in 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, Valenaanlaan 
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, in 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 LA Os-
senzijLtel 05617-375 Ledenbijeen
komsten iedere derde maandag van de 
maand in gebouw 'De Beitel', Molen
straat 24 Steenwijk, aanvang 20 00 
uur, zaal open 19 30 uur 

120. FILATELIE HEEZE 
Secr mw H Vereijken, Molenhoeven 
50,5591 LW Heeze Bijeenkomsten op 
28 juni, 27 sept, 25 okt, 29 nov en 13 
dec m Cultureel Centrum 'D'n Tovers-
nest'. 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 Pen-
nmgm/ledenadm mw H J M Rosen-
boom-Eijkemans, Meireweikes 16, 
4751 JS Oud-Gastel Bijeenkomst elke 
1e donderdag van de maand (sept t/m 
juni) m 'Het Swaentje', Blauwehandstr 
en Lokaal Duif, Kleine Kerkstr, Bergen 
op Zoom 

130. POSTZEGELVERENIGING 
OOTMARSUM EN OMSTREKEN 
Secr E Post, Beatrixstr 26, 7591 GD 
Denekamp, tel 05413-1936 Bijeen
komsten iedere Ie maandag van de 
maand m de Radboudzaal, 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) in gebouw 
'Vrede', Zwartsluis, aanvang 10 00 uur 
Inl R Reynders, Regenboogstr 3, 
8061 GL Hasselt, tel 5209-1726 

136. PHILATELISTENVERENIGING 
'WINSUM EN OMSTREKEN' 
Secr Y v d Meulen,Anemoonlaan6, 
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9951 HG Winsum. Penningm.: A.A. 
Brouw/erBouma, Schepperijin 21, 
9951 BJ Winsum. Rondzendverkeer: 
J.A. Kiers, Borgweg 5, 9951 BB Win
sum. Bijeenkomsten derde dinsdag 
van de maand in "t Ol Pakhoes', Wes
terstr. 37, Winsum, vanaf 19.30 uur. 

137. FILATELISTENVERENIGING 
'STATUUT 80' 
Secr.: P.J. van Rossum, Voordewind 
17,1034 KS Amsterdam, tel. 020
6331789. Ledenadm.: mw. A.C. Hoog
erhuisvan Schellen, van Baerlestraat 
14bv., 1071 AW Amsterdam, tel. 020
6734323. Hoofd rondzendverkeer: J.C. 
Hemelaar, Borgerstraat 28 B, 1053 PS 
Amsterdam, tel. 0206114079 (alleen 
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur). Bijeenkomsten: iedere tweede en 
vierde donderdag van de maand in 
buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a. 
Elke tweede dinsdag van de maand in 
huize St. Antonius, Kamperfoelieweg 
207, AmsterdamNoord. Aanvang 
20.00 uur. 

138. POSTZEGELVERENIGING 
'DE ZEGELAARS', DIEMEN 
Secr.: A. Streppel, Kolgans 25,1111 
WG Diemen, tel. 0206907434.Rond
zending: C.G.L. van Kooten, Schelpen
hoek 25,1112 DE Diemen, tel. 020
6954923. Bijeenkomst op 30 aug. in 
'de Schakel', Burg. Bickerstr. 46a, Die
men, van 20.00 22.00 uur; jeugdclub: 
30 aug. en 13 sept. van 19.0020.00 
uur. 

142. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS ALMERE 
Secr.: J.L Meijer, Noordmark 30,1351 
GC Almere, tel. 0365311755. Bijeen
komst op 27 juni in de vergaderruimte 
Sportcomplex, Kampenweg 7, Almere
Stad, aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.00 uur. 

143. PHILATELISTENVERENIGING 
'BOXMEER EN OMSTREKEN' 
Secr.: H.C.M.A.M. Kennis, van Groten
huisstr. 7, 5831 GL Boxmeer, tel. 
0885571842. 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 in cult, cen
trum 'De Camp', De Bosrand 15, van 
20.0022.00 uur, zaal open 19.30 uur. 

145. FILATELISTENVERENIGING 
'NOVIOPOST' 
Secr./ledenadm.: J.G.M. Rademaker, 
Beethovenin 337, 6865 DV Doorwerth, 
tel. 085340331. Penningm.: A. Thijs
sen, Bongerd 68, 6581 TH Malden, tel. 
080581054. Rondzending: J.M. Rijs
dijk. Postweg 37, 6523 KR Nijmegen, 

tel. 080221596. 

146. AMBACHTSE FILATELISTEN
VERENIGING 
Secr.: J.S.P. van de Ruit, Lod. van 
Nassaustr. 3, 3331 BKZwijndrecht. 
Dir. rondzendverkeer: M. van der Stelt, 
Witte de Withstraat 43, 3341 TV Hen
drik Ido Ambacht, tel. 0185820235. 
Bijeenkomsten elke 3e maandag van 
de maand in het dorpshuis 'De 
Schoof', aanvang 20.00 uur. 

150. PHILATELISTENVERENIGING 
"T FAKTEURKE' MERGELLAND 
Secr.: H.J. Raes, Schalenboschweg 37, 
6343 ED Klimmen, tel. 044592797. 
Penningm.: R. Blommers, Luiper
beekstr. 42, 6343 PV Klimmen, tel. 
045753131. Rondzending: A. Kersten, 
Toupsbergstr. 87 b, 6468 AB Kerkrade, 
tel. 045454056. Bijeenkomsten op 28 
juni, 30 aug., 27 sept., 25 okt, 22 nov. 
en 20 dec. in 'Op d'r Plats', Houtstraat 
25, Klimmen, van 19.0023.00 uur. 

167. EERSTE NEDERLEKSE 
POSTZEGELVERENIGING E.N.P.V. 
Secr.: H. Hoogerwerf, R Bloklaan 1, 
2941 TV Lekkerkerk. Rondzending: 
H.v.d. Berg, Bilderdijkhof 64, 2941 GD 
Lekkerkerk, tel. 018053604 Bijeen
komsten elke tweede dinsdag van de 
maand in 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. 033943567. 
Bijeenkomsten iedere vierde woensdac 
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 in de 
'Blijhof, Leusden, aanvang 13.30 uur, 
zaal open 13.15 uur. 

177. PHILATELISTEN VERENIGING 
GELREGULICK/ECHT 
Secr. P. Coonen, Jasmijnstraat 8, 610' 
KX Echt, tel. 0475486144. Penningm.
P.M.T. Ernst, Brachterzijde 14, 6112 
AW St. Joost. Rondzendleider: J. Gris
pen. Olmstraat 29,. 6101 BS Echt, tel. 
0475483872. Bijeenkomsten op 21 
juni, 13 sept., 25 okt, 22 nov en 16 
dec. in cafézaal 'Biej Aolders', Hout
straat 25, PeijEcht, aanvang 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. 038541353. Penningm : Th. van 
Zon, De Berken 38,7958 VA Koekan
ge. Bijeenkomsten iedere 3e dinsdag 
van de maand in 'De Terp', Radewijn
straat/hoek Hogenkampweg, aanvang 
19.00 uur. 

»Oompi }-(t 

•^aoMiin«,,^... fLri,

»r. int «?**■ i w 

Fl.43,
fl.43,
1.48,~ 
FL.48,~ 

Ft. 27,. 
FL. 5,

Lev. cond.: 
voor handel portvrij 
boven öe FL. 300, exd. BTW, 
indien er geen postzegelhandel 
in de nabijheid is, toezending aan 
particulieren, portvrij boven de FL. 100,

rei: 010 4 74 35 80 / ^ 1 ? ^ «'dam 
° " / f ax4 l494 99 
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Journalist Rein van Willigen en 
cijn Strip en animatiezegels 
is motto voor het fleurige bladerwerk Verzamelen is ook 
en kunst {Het Spectrum, 1982) koos de auteur destijds: 
)e spaarzame verliest niets, de gierigaard behoudt alles!' 
mdat het om een populair Boek van de Maand ging 
chrapte de uitgever deze dekkende fraaie leus, want de 
preuk zou door verzamelaars wel eens negatief kunnen 
orden opgevat. Menig referendaris voelt zich immers ge
leid als men hem de titel geeft van Excellentie. 

let andere woorden: men
3n die van alles en nog wat 
srzamelen zien hun spaarzin 
et graag omschreven als 
3n symptoom, maar liever 
s een 'specialisatie' met een 
3kere intellectuele, ja zelfs 
iet een wetenschappelijke 
leenwaarde. Helaas is de 
erkelijkheid maar al te vaak 
iders. Iemand bij wie verza
lelen echter uitstijgt boven 
3t als een hamster zonder 
3p bijeen sprokkelen van 
)ullen is Rein van Willigen 
■0) uit Zaltbommel, redac
ur/verslaggever Kunst & 
ultuur van het Brabants 
agblad. Bommelaar Van 
'illigen is al ruim een kwart 
3UW in de ban van strip en 
kenfilm en verzamelt 'als 
jvak' op een onorthodoxe 
anier postzegels met die ei
jntijdse kunstvormen als 
ema. 

e courantier (en stripsce
ïrist) bewoont een huis 
ït als een soort animatie
useum is ingericht. Daar 
sheert hij de grootste en 
ja niveau ook de belang
kste collectie die zich op 
jt terrein in Nederlandse 
inden bevindt. Van de 
3urmat tot aan de zolde
ig zijn alle vertrekken op 
m ingenieuze manier vol 
izet met zaken die te ma
in hebben met de media 
eeldverhaal' en 'cartoon' 
de breedste zin van het 
3ord. Dat Van Willigens 
)orkeur uitgaat naar werk 
1 leven van Walt Disney 
9011966) is al snel dui
Hijk. Ergo: honderden Dis
iyboeken en legio gesig
ïerde tekeningen uit Dis
jyfilms aan de wanden, 
aar dat maar mogelijk is 
aan er Disneybeeldjes en 
oppen en op het toilet 
!bben ruim honderd post
sse Disneyzegels inge
st een plaatsje gevonden, 
last emissies met daarop 
'ip en cartoonhelden als 
jifje, de Smurfen en Sus
I & Wiske. Want wat in 

huize Van Willigen opgaat 
voor Disneyartikelen gaat 
ook op voor het oeuvre van 
striptekenaars als Edgar P. 
Jacobs (Blake & Mortimer), 
Morris (Lucky Luke), Hergé 
(Kuifje), Willy Vandersteen 
en Paul Geerts (Suske & 
Wiske)  om maar eens iets 
te noemen. Honderden ge
signeerde albums, tientallen 
speciaal voor Van Willigen 
gemaakte tekeningen en 
ordners vol brieven van in
ternationaal bekende car

toonisten bewijzen dat hij 
zijn passie koestert en door 
de producenten van strip
verhalen en tekenfilms se
rieus wordt genomen. Al
leen al de verzameling Dis
neyana is volgens de bezit
ter ervan 'voor een heel be
hoorlijk bedrag' verzekerd. 
Hetzelfde gaat op voor zijn 
Lucky Luke of Suske & 
Wiskecollecties. Verzame
laars van the art of anima
tion en liefhebbers van co
mic art uit binnen en bui
tenland hebben van al dat 
moois al dikwijls opgetogen 
kennis genomen. Vervol
gens verlieten zij het pand 
in Zaltbommel in de frustre
rende wetenschap zelf nog 
niet één procent in huis te 
hebben van de omvangrijke 
Van Willigencollectie. Rein 
van Willigen: 'Omdat met 

Disneyverzamelaar Rein van Willigen: .de pnjs bepaal ik zelf...' 
(foto: Thomas Leeflang) 

geld over het algemeen al
les te koop is, willen ze me
teen een bod doen op m'n 
verzameling. Als ik dan een 
getal noem, slaat de verbijs
tering toe. 'Wie bepaalt die 
hoge prijs?' is dan de reac
tie. Dat doe ik dus. Tenslot
te heb ik die cels, die car
toons met handtekening, 
die eerste druk van dat 
zeldzame boek, dus ik kan 
vragen wat ik wil. Ik heb 
het, zij willen het graag heb
ben, en een catalogus be
staat er niet voor dit soort 
artikelen. Zo simpel is dat.' 

Rein van Willigen wordt, ze
ker in Nederland en België, 
gezien als dè specialist in het 
cartoonmétier. Het zou hem, 
als verzamelaar van filatelis
tisch materiaal met als thema 
strip en animatie, waarschijn
lijk weinig moeite kosten een 
paar schitterende kaders sa
men te stellen, om op die 
manier een goede kans op 
een bekroning te maken. 
Van Willigen: 'Zijn daarmee 
dan prijzen te winnen? Het 
idee! Aan dat soort zelfbe
vrediging heb ik helemaal 
geen behoefte. Zo in de trant 
van: kijk mij eens veel heb
ben en veel weten! Ik laat 
mijn collectie wel eens aan 
iemand die er in is geïnteres
seerd zien, maar daar blijft 
het ook bij. De NCRVtv was 
hier laatst op bezoek voor 
een interview; daarbij wer
den ook opnamen gemaakt 
van mijn werkkamer. Ik heb 
geweigerd ook de andere ka
mers op de beeldbuis te to
nen. Waarom zou ik?' 

In EuroDisney b\\ Parijs is 
Rein van Willigen 'kind aan 
huis'. Voor hem is gratis 
vervoer naar en een verblijf 
in die Dinseyenclave door 
de firma Disney snel gere
geld. Met zijn kopij in de 
bladen van de Brabant Pers 
bereikt hij tenslotte drie
kwart miljoen(!) lezers, zijn 
deskundige stukken over 
Disneyfilms en andere ro
mantische Disneyactivitei
ten vinden in het Suske & 
Wiske Weekblad gretig af
trek. Dus: voor wat, hoort 
wat. De journalist Van Willi
gen doet daar  net als de 
verzamelaar Van Willigen 
20 zijn voordeel mee. De 
kritiek op de Disneyzegels 
die allerlei operettestaatjes 
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Walt Disney met Shirley Temple tijdens een Oscar-uitreiking in Hollywood 
(foto. World Wide Photos, 1938) 

en bananenrepubliekjes -
waarschijnlijk vooral met het 
oog op de jeugd - in grote 
oplagen laten aanmaken 
(de emissies zijn zelden of 
nooit op een 'echt gelopen 
stuk' aan te treffen) gaat 
aan Rein van Willigen voor
bij. Hij verzamelt de zegels 
namelijk niet als postzegels 
maar als miniatuur art work. 
'Of er aan is gelikt of niet 
dat interesseert me mets!' 
zegt hij, daarmee bedoe
lend dat hij geen waarde 
hecht aan de vraag of de 
zegels wel of niet als echte 
postzegels zijn gebruikt, zo
als een pur sang filatelist 
dat graag ziet. Van Willigen: 
'Als Disney-objecten zijn ze 
voor mij meer waard dan als 
postzegels. Ik zie die zegels 
als kleine afbeeldingen van 
scènes uit films en speciaal 
voor dat doel goed geteken
de, schitterend ingekleurde 
voorstellingen. Ik heb liever 
een vel ongebruikte zegels 
dan een paar dik afgestem
pelde Disney-zegels op een 
envelop. M'n Disney-zegels 
krijg ik van vrienden en ken
nissen en mijn basiscolletie 
ontstond omdat een postze
gelhandelaar mij alle nieu
we Disney-uitgaven netjes 
toestuurde en trouwens nog 
steeds toestuurt.' 
Dat Rein van Willigen een 

Omslag van de meest bitse monografie 
(let op de schaduw') die ooit over Walt 
Disney verscheen 

(Birch Lane Press, 1993, f 55 -) 

Misschien wel het stnpvnendelijkste land ter wereld is België deze greep uit het 
aanbod laat de striphelden Nero, Guust, Natasja, Suske & Wiske, Lucky Luke en 
Robbedoes zien 

ben wakker gelegen dat Van 
Willigen in het Brabants Dag 
blad z\\n studie (waarin onde 
meer Disney's antisemitisch 
houding en zijn bewonderinc 
voor de nazi-cineaste Leni 
Riefenstahl worden vermeld 
afdeed als 'slecht onder
bouwd gebrabbel, geïllus
treerd met anderhalve foto
kopie van de FBI'. Daar staa 
tenslotte tegenover dat Ri 
chard L. Schinke een half 
jaar eerder in de Amerikaan 
se editie van Time het boek 
van Mare Eliot een absoluut 
briljante reconstructie van 
Disney's leven en werkwijze 
noemde, waarmee onver
wacht aardig wat gewicht 
werd gelegd in de goud-
schaal van de officiële film 
geschiedenis. Schinke: 
'Knipsels, uitlatingen van 
oud-medewerkers, flarden 
van radio- en tv-interviews 
FBI-documenten, correspon 
dentie met vakbonden: Eliot 
voegde het allemaal behen
dig samen, waardoor onder 
zijn handen een realistische 
beeld van Walt Disney ont
stond dan in vorige biografi 
en werd geschetst.' Rein va 
Willigen: 'Eliot maakte uit 
louter winstbejag gewoon 
een slecht boek waarmee h 
maar één ding wilde: Disney 
in een kwaad daglicht stel
len. Dat is hem natuurlijk ni 
gelukt.' 

Thomas Leeflang 

trouwe fan van Walt Disney 
is, een perfecte ambassa
deur van de Disney-studio 
en een aanstekelijk promotor 
van alles waar de tekst copy
right Walt Disney op is aan
gebracht, staat vast. Over de 
vorig jaar in de Verenigde 
Staten verschenen nogal kri
tische monografie van Mare 
Eliot, Walt Disney: Holly
wood's Dark Prince, loosde 
hij met kennis van zaken zijn 
verontwaardiging in een pitti
ge bespreking in zijn krant. 
De auteur zal er in de States 
waarschijnlijk niet van heb- Een collectie Disneyana zoals Van Willigen die graag ziet postfns Of de uitgeve 

de landen 'serieus' zijn of niet laat hem volledig koud 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN - NOORWEGEN - DENEMARKEN - FAROER -
GROENLAND - IJSLAND en FINLAND postfris en gebruikt. 
G r a t i s pr i js l i js t op a a n v r a a g . POSHMB 23, 6950 AA Dieren 

PZH RON HERSCHEIT ™ "^ ^fxA M '̂ 

POSTZEGELHANDEL W. MEUi 
Heeft een ruime keuze in EOfilatelie, punt- en 
kleinrondstempels, zegels + fdc's Ned. + OG 
en zegels W. Europa. Een bezoek aan onze 
zaak is zeer de moeite waard. 
Ons adres is. 
Nieuwstraat 5 - 6701 DE Wageningen - tel. 08370-14; 
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bE BRABANTSE 
POSTZEGEL- EN MUNTENVEILING 

houdt op 20 augustus 1994 
paar 68®veiling 

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

Vraag onze gratis catalogus 
aan. 

Inlichtingen: 

P. H. J. C. Kokx-Jansen 
Nic. Sichmansstraat 9 
5521 TJ Eersel (bij Eindhoven) 
Tel. 04970-12057 

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

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

ienhorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-215912 
Fax 076-200105 TE KOOP 

GEVRAAGD 
AL ONZE VESTIGINGEN: 

VERZAMEUNGEN 
PARTIJEN 
DOUBLETTEN 

)STZEGELS & MUNTEN 

*ECIAAL GEZOCHT 
LEGGINGSOBJECTEN 

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

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC 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 05410-20302 

ALLEEN IN GRONINGEN: 
NIEUWE VOORRAAD KILOWAAR 

Vraaq inlormalie lienhors«! 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Postzege lhandel A. Schipper 
maandag t/m vrijdag 10 00-20 00 uur zaterdag 10 00-14 00 uur 
kantoor aan huis - bezoek alleen na afspraak 

Strausslaan 20 - 2992 PD Barendrecht 
tel 01806-22520-fax 01806-22530 

Bankrekening ING BANK 68 89 58 818 
ABN-AMRO 44 55 20 981 - Postbank 5574639 

Ingeschreven K V K Rotterdam nr 151127 

NEDERLAND POSTFRIS - Luxe kwaliteit: 
50/55 ƒ 
61B/C+C 
81 
82/83 
84/86 
87/89 
102/103 
104/105+C 
106 
107/109 
110/113 
114/120 
132/133 
134/135 
136/138 
139/140 
141/143 
144/148 
166/168 
169/176 
177/198+C 
199/202 
203/207 
208/211 
212/219 
220/223 
224 
225/228 
229/231 
232/235 
236/237+ C 
238/239 
240/243 
244/247 
248/251 
252/255 
256 
257/260 
261/264 
265/266 
267/268 
269 
270/273 
274/277 
278 
279/282 
283/286 
287/288 
289/292 
293/295 
296/299 
300/304 
305/309 
310/312 
313/317 
318/322 
323/324 
325/326 
327/331 
332/345 
346/349 
350/355 
356/373 
356/VD 
374/378 
379/391 
379A/D 
392/396 
397/401 
402/403 
402B/403B 
404 
405/421 
422 
423/427 
428/442 
443 
444/448 
449/453 
454/459 
460/468 
469/473 
474/489 
487/489 
490/494 
495/499 

89 50 
950 00 
140 00 
39 50 

650 00 
57 50 

295 00 
1125 00 

13 00 
400 00 

29 00 
120 00 
325 00 
137 50 
325 00 
35 00 
40 00 

120 00 
30 00 
22 50 

1075 00 
42 50 
95 00 
42 50 

275 00 
60 00 
77 50 
90 00 
90 00 
90 00 

835 00 
147 50 
152 50 
360 00 
157 50 
94 00 
47 50 

225 00 
140 00 
100 00 
115 00 
55 00 

135 00 
160 00 
115 00 
140 00 
105 00 
25 00 
82 50 
19 50 
62 50 
52 50 
57 50 
17 50 
52 50 
67 50 
22 50 
30 00 
55 00 
32 50 

645 00 
47 50 

210 00 
115 00 

18 00 
9 00 
9 50 
6 00 
3 00 
9 50 

325 00 
0 25 
3 00 
0 15 
1 25 

12 00 
0 1 5 
2 00 
4 00 
5 00 

11 50 
4 50 

190 00 
80 00 
10 00 
7 50 

500/503 ƒ 
504/505 
506/507 
508/512 
513/517 
518/533 

9 50 
3 25 
5 00 
8 50 

21 00 
395 00 

534/537+C 1520 00 
538/541 
542/543 
544/548 
549 
550/555 
556/560 
561/562 
563/567 
568/572 
573/577 
578/581 
582 
583/587 
588/591 
592/595 
596/600 
601 
602/606 
607/611 
612/616 
617/636 
637/640 
465B/634B 
641/545 
646 
647/648 
649/653 
654 
655/659 
660 
661/665 
666/670 
671/675 
676/680 
681/682 
683/687 
688/692 
693/694 
695/699 
700/701 
702/706 
707/711 
712 
713/714 
715/719 
720/721 
722/726 
727/728 
729/730 
731/735 
736/737 
738/742 
743/744 
745/746 
747/751 
752/756 
757/758 
759/763 
764/765 
766/770 
771/773 
774/776 
777/778 
779/783 
784/785 
786/790 
791 
792/794 
795/799 
800/801 
802/806 
807/810 
811 
812/815 
816/817 
818/819 
820 
827/828 
829 
830/834 
835 
836/838 

19 00 
13 50 
21 00 

3 00 
67 50 

102 50 
12 50 
32 50 
39 00 
26 50 
32 50 

3 25 
23 50 
12 00 
90 00 
15 50 
0 75 

28 50 
18 00 
23 50 
16 50 
44 00 
20 00 
35 00 

3 50 
5 75 

17 50 
1 50 

23 50 
2 00 

16 00 
21 00 
50 00 
16 50 
65 00 
16 00 
18 00 

7 00 
10 50 
12 00 
20 00 
21 50 

1 50 
1 50 

14 50 
1 50 

20 00 
4 50 
2 25 

11 50 
5 00 

18 00 
9 50 
3 50 

19 00 
11 00 
0 50 
8 00 
2 00 
8 00 
4 00 

13 00 
1 50 
7 00 
1 60 
9 00 
2 00 
0 75 
4 50 
2 00 
4 50 
1 35 
0 25 
2 50 
0 40 
1 25 
0 20 
0 70 
0 20 
3 00 
0 20 
1 40 

839 ƒ 2 00 
840/841 O 80 
842/846 2 50 
847/848 O 50 
849/853 2 75 
854 36 50 
855 O 20 
856/857 O 90 
858 4 50 
859/863 2 75 
868/869 O 50 
870/874 2 50 
875 3 75 
876 O 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 O 20 
901/905 3 50 
906/907 1 30 
908 O 20 
909/911 160 
912/916 4 00 
917 10 00 
918/919 1 70 
920/924 4 00 
925/926 2 00 
927/929 3 75 
930 O 25 
931 O 25 
932/936 5 00 
937 11 00 
938 O 25 
939 2 00 
939A 4 00 
940 1 25 
941/958 32 50 
952B/958B 27 50 
963 O 25 
964 0 25 
965/969 6 75 
970 O 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 O 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 O 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 O 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 
11143/1145 1 75 
|1146/1149 2 75 
1150 3 50 
1151/1152 1 00 
1153/1156 2 75 
1157/1158 1 20 
1159/1160 100 
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 150 
1181 0 55 
1182/1183 1 20 
1184/1185 1 00 
1186/1189 2 75 
1190 3 50 
1191/1193 1 75 
1194/1197 2 75 
1198/1199 125 
1200 O 70 
1201 O 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 O 55 
1262/1265 3 25 
1266/1267 1 35 
1268/1269 1 40 
1270 O 70 
1271/1272 1 40 
11273/1274 1 30 
1275/1278 3 00 
1279 3 50 
1280 0 80 

1281/1284 
1285/1286 
1287/1288 
1289/1292 
1293 
1294 
1295/1298 
1299 
1300 
1301/1304 
1305 
1306 
1307/1308 
1309/1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316/1319 
1320 
1321 
1322/1323 
1324/1327 
1328 
1329/1332 
1333/1334 
1335/1337 
1338/1339 
1340/1343 
1344 
1345/1346 
1347 
1348/1351 
1352 
1353/1354 
1355/1337 
1358 
1359/1360 
1361/1362 
1363/1365 
1366 
1367 
1368/1369 
1370/1371 
1372/1374 
1375 
1376/1377 
1378/1380 
1381/1383 
1384 
1385 
1386 
1387/1389 
1390 
1391/1395 
PB 37 
1396/1398 
1399/1401 
1402 
1403 
1404/1405 
1406/1407 
1408/1410 
1411 
1412/1413 
1414 
1415/1417 
1418 
1419 
1420 
1421/1422 
1423 
1424/1426 
1427 
1428/1429 
1430/1432 
1433 
1434 
1435/1437 
1438 
1439 
1440/1441 
1442/1443 
1444/1446 
1447 
1448/1450 
1451/1452 
1453/1454 
1455 

ƒ 3 00 
1 40 
1 35 
3 25 
9 00 
0 85 
3 00 
4 00 
0 80 
3 25 
9 0 0 
0 70 
1 40 
2 5 0 
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 

mooi gebruikt - luxe kwaliteit voor de kritische veramelaar: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
10 
11 
12 
14 
16 
18 
2 0 
25 
28 
29 
43 
44 
45 
46 
47 
4 8 
49 
56/76 
77/79 
8 0 + C 
8 2 / 8 3 
8 4 / 8 6 
8 7 / 8 9 
90/94 
95 
96 
97 

ƒ 3 0 0 0 
2 2 5 0 

125 0 0 
18 0 0 

9 0 0 
9 7 5 0 
36 0 0 
2 5 0 0 

1 1 0 0 0 
175 0 0 

8 7 5 0 
95 00 
62 50 
2 3 50 
57 50 
35 00 

1 2 5 0 0 
2 2 5 0 
8 5 0 0 
12 5 0 
2 7 5 0 

1 6 7 5 0 
4 7 5 0 0 
1 1 0 0 0 

4 2 5 0 
11 0 0 

990 00 
1 9 0 0 

A d a m 4 5 0 
8 25 
7 5 0 

1 2 0 0 
1 0 0 0 
37 50 

99 
100 
101-I -C 
102 /103 
104 
105 
106 
107 /109 
110 /113 
114 /120 
121 /129 
130 
131 
132 /133 
134 /135 
136 /138 
139 /140 
141 /143 
144 /148 
1 4 9 / 1 6 2 
163 /165 
166 /168 
177/198 
1 9 9 / 2 0 2 
2 0 3 / 2 0 7 
2 0 8 / 2 1 1 
2 1 2 / 2 1 9 
2 2 0 / 2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 / 2 2 8 
2 2 9 / 2 3 1 
2 3 2 / 2 3 5 
2 3 6 / 2 3 7 

ƒ 2 5 0 0 
6 5 0 0 
5 2 5 0 

990 00 
9 0 0 

145 00 
120 0 0 

2 5 0 
3 5 0 
3 0 0 

1 0 0 0 
15 95 

2 6 5 0 0 
2 1 5 0 0 

2 2 5 0 
4 5 0 0 

1 7 0 0 0 
6 5 0 

11 5 0 
5 0 0 

1 9 0 0 
1 0 0 0 

7 5 0 
75 0 0 
11 0 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
5 2 5 0 
1 2 0 0 

2 0 0 
1 8 0 0 
2 5 0 0 
1 5 0 0 

5 0 0 

2 3 8 / 2 3 9 j 
2 4 0 / 2 4 3 
2 4 4 / 2 4 7 
2 4 8 / 2 5 1 
2 5 2 / 2 5 5 
2 5 7 / 2 6 0 
261/264 
265/266 
2 6 7 / 2 6 8 
269 
270/273 
274/277 
2 7 8 
279/282 
2 8 3 / 2 8 6 
2 8 7 / 2 8 8 
289/292 
293/295 
296/299 
300/304 
305/309 
3 1 0 / 3 1 2 
3 1 3 / 3 1 7 
3 1 8 / 3 2 2 
3 2 3 / 3 2 4 
3 2 5 / 3 2 6 
3 2 7 / 3 3 1 
3 3 2 / 3 4 5 
346/349 
3 5 0 / 3 5 5 
3 5 6 / 3 7 3 
356A/D 

5 0 0 0 
3 2 5 0 
6 0 0 0 
3 0 0 0 

5 5 0 
3 5 0 0 
2 8 5 0 
11 0 0 

4 0 0 
2 5 0 

2 7 5 0 
1 6 5 0 
1 7 5 0 
1 3 5 0 
11 0 0 

6 75 
8 5 0 
2 50 
6 75 
4 50 
6 00 
2 50 
4 75 
6 75 
3 75 
5 50 
6 50 
9 00 

87 50 
5 50 

170 0 0 
95 00 

L U C H T P O S T Z E C E L S 
POSTFRIS 
1/3 ƒ 325 00 
6/8 115 00 
9 107 50 
12 /13+C 775 00 

D I E N S T Z E G E L S 
G E B R U I K T : 
1/B 
9/15 
16/19 
20/24 
25/26 
27/40 
41/43 

ƒ 2 3 5 00 
70 0 0 
50 00 

6 0 0 
20 00 
1 2 5 0 

1 50 

B R A N D K A S T Z E G E L S : 
Komplete serie 
ongebruikt-hC ƒ 1 090 00 
post f r is+C 2 300 00 

Bestellen kan schriftelijk 
telefonisch of per fax 

Betaling binnen 8 dagen 
na faktuurdatum 

Levenngsvoorw aarden 
tot ƒ 200 00 
helft portokosten 
daartx>ven franco 
minimum order ƒ 50 00 
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Nieuwe 
uitgiften 

Samenstelling: 
Mevr. A.C. van der HaarAmptmeijer 
Postbus 132 
2770 AC Boskoop 

Noten: 
 als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 A^n 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 
omschrjving ervan (nog) niet door de 
samenstelster van deze rubriek ontvan
gen, 
 alleen nieuwe emissies van landen 
die worden erkend door de Wereld
postvereniging worden vermeld; dit 
houdt echter niet automatisch in dat 
dergelijke emissies in tentoonstellings
collecties mogen worden opgenomen. 

Europa 
ANDORRA FRANS 
153'94. Eerste verjaardag van de 
grondwet. 
Triptiek met zegels van 2.80 en 3.70 F. 
en verbindend vignet. Resp. monu
ment voor de grondw/et, eerste verjaar
dag van de grondwet (gegraveerde 
steen); vignet: wapen. 
95'94. Europa 1994; thema 'uitvin
dingen en ontdekkingen'. 
2.80,3.70 F. Symbolische voorstellin
gen van ontdekkingen. Resp. Sida''vi
rus en de radio. 

CYPRUS TURKS 
313'94. Meesterwerken uit de kunst. 
1000, 6500 TL. Resp. schilderij van 
Göral Özkan, beeldhouwwerk van Se
nol Özdevrim. 

14'94. Tiende sterfdag van dr. Fazil 
Kücük (19061984). 
1500TL. Portreten herdenkingskran
sen. 

DENEMARKEN 
96'94. Zestigste verjaardag van Prins 
Henrik; toeslagzegel Rode Kruis. 
3.75 + 0.50 kr. Prins in galauniform, 
rood kruis. 
96'94. Deense trams. 
3.75,4.75,5., 12.kr. Afbeeldingen 
van trams. Resp. in Kopenhagen (En
gelhardt), Ärhus, Odense, paardetram. 

DUITSLAND 
5594. Europa 1994; thema 'uitvindin
gen en ontdekkingen'. 
80,100 Pf. Resp. de wet van Ohm 
(ontdekt door Georg Simon Ohm, 
17871854, wet uit 1826; zie voorpagi
na), quantumtheorie (ontdekt door 
Max Karl Ernst Ludwig Planck, 1858
1947); beide afbeeldingen met natuur
kundige apparatuur en formule. 
55'94. Honderdvijftigste geboortedag 
van Carl Hagenbeck (18441913)/hon
derdvijftigste verjaardag van de dieren
tuin in Berlijn. 
Blok met 100 en 200 Pf. Resp. Hagen
beck met circus en dierentumdieren 
voor de ingang van de dierentuin in 
Berlijn, toegangspoort en dieren; op 
blok verschillende dieren. 
55'94. Honderdvijfentwintigste ge
boortedag van Hans Pfitzner (1869
1949). 
100 Pf. Portret van deze componist, di
rigent, pianist en pedagoog naar een 
potloodtekening van Emil Oriik (1899), 
notenschrift uit romantische liederen
cyclus. 

ESTLAND 
April '94. Honderdvijfentwintigste ver
jaardag van het eerste songfestival in 
Estland. 
1.^0.25, 2., 3., 15.kr. 
Mei '94. Europa 1994; thema 'uitvin
dingen en ontdekkingen'. 
4. kr. 
Juni '94. Nationale kleding. 
1. kr. Tweemaal. 
286'94. WWF*; vogels. 
1.,2., 3.,4.kr. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 4/322. 

94'94. Twintigste sterfdag van Geor
ges Pompidou (19111974). 
2.80 F. Portret van deze president 
(19691974). 
114'94. Vijftigste verjaardag van eer
betoon aan het verzet (zie ook de ru
bnek 'Thematisch panorama' elders in 
dit nummer). 
2.80 F. Strijdtoneel op het plateau van 
Glières (HauteSavoie) van vijfhonderd 
verzetstrijders onder aanvoering van 
kapitein Maurice Anjot. 
254'94. 'Philexjeunes 94', Grenoble. 
2.80 F. Bekroonde tekening van 'Grand 
Concours du Timbre ä créer' van Laëti
tia Gabillard (kind probeert met net 
postzegels te vangen). 
25'94. Europa 1994; thema 'uitvin
dingen en ontdekkingen'. 
2.80, 3.70 F. Resp. Sida*virus (ontdekt 
m 1983, onderzoek in het Pasteurin
stituut) en golf van Louis de Broglie in 
1924 (fysicus LouisVictor Pierre Ray
mond de Broglie, Nobelprijs voor na
tuurkunde 'golfstructuur van elektro
nen'). 
55'94. Opening Kanaaltunnel; geza
menlijke emissie met GrootBrittanniè 
(zie ook de rubriek 'Thematisch pano
rama' elders in dit nummer). 
2.80,4.30 F. Beide tweemaal in sa
menhang. Resp. nationale symbolen 
Britse leeuw en Franse haan reiken el
kaar de hand (poot en vleugel), elkaar 
rakende handen boven rijdende trein; 
paar zegels van 2.80 F. en van 4.30 F. 
met donkere en lichte achtergrond. 
55'94. Aziatische ontwikkelingsbank. 
2.80 F. Bankembleem. 
245'94. Zevenenzestigste congres 
van Franse bond van postzegelvereni
gingen, Martigues. 
2.80 F. Gezicht op Martigues afgebeeld 
in silhouet van vis. 

GRIEKENLAND 
95'94. Europa 1994; thema 'uitvin
dingen en ontdekkingen'. 
90,350 Dr. Portretten, in samenhang. 
Resp. wijsgeer en wiskundige Thales 
van Milete, 624545 voor Christus ('de 
basisboeken van een gelijkbenige drie
hoek zijn gelijk') en Konstantinos Kara
theodoris, 18731950 (formules). 

GROENLAND 
55'94. Europa 1994; thema 'uitvin
dingen en ontdekkingen'. 

4., 7.25 kr. Resp. de vastgevroren 
bark 'Danmark' m 'Danmarkshavn' mt 
laagstaande zon met halo's (stralen
kransen); expeditiewagen 'ELG Mobil' 
gevolgd door honden, 'Danmark' op 
achtergrond. 

GROOTBRITTANNIË 
124'94. Honderdste verjaardag van 
de prentbriefkaart (zie ook de rubriek 
'Thematisch panorama' elders in dit 
nummer). 
19,25, 30,35,41 p. Klassieke komi
sche vakantiekaarten. Resp. vrouw m 
krab aan teen met op achtergrond de 
'Blackpool Tower' (honderdste verjaa 
dag), man kan door dikke buik het tu; 
sen zijn voeten zittende zoontje (met 
ijsje) niet vinden, man met geknoopte 
zakdoek op hoofd schrijft kaart met 
tekst 'wish you were here', kinderen 
kijken naar poppenkast 'Punch and 
Judy', man speelt spelletje 'Tower 
Bridge' (honderdste verjaardag). 
35'94. Opening Kanaaltunnel; geza
menlijke emissie met Frankrijk (zie oc 
de rubriek 'Thematisch panorama' el
ders in dit nummer). 
25,41 p. Beide tweemaal in samen
hang. Resp. nationale symbolen Brits 
leeuw en Franse haan reiken elkaar df 
poot/vleugel, elkaar rakende handen 
boven rijdende trein; paar zegels van 
25 p. en van 41 p. mei donkere en lic 
te achtergrond. 
66'94. Vijftigste verjaardag van D
Day (zie ook de rubriek 'Thematisch 
panorama' elders in dit nummer). 
Strook met vijf zegels van 25 p. Afbef 
dingen gebaseerd op foto's. Resp. 
grondpersoneel herlaadt 'RAF Bos
tons', kustbombardement door HMS 
'Warspite', commando's landen op 
'Gold Beach', hergroeperen van infan 
terie op 'Sword Beach', optrekken va 
af 'Ouistreham'. 

ITALIË 
134'94. Wiskunde; frater Luca Paci 
II. 
750 L. Frater Luca Pacioli met aanwi 
stok bij wiskundige tekening op borc 
zandloper, globe, boeken, tekst '500 
della summa de arithmetica geometr 
proportioni et proportionalita'. 
234'94. Serie 'toerisme'. 
600 L. Viermaal. Resp. gezichten op 
Santa Marinella (kasteel Odeschaici, 
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ome), MonticchioPotenza (abdij van 
an IVlichele), Orta San Giulio (meer 
iet eiland San Giulio), IVIessina (dom
erk). 
04'94. Honderdste sterfdag van La
is Kossuth (18021894). 
750 L. Portret. 
5'94. Sene 'Italiaanse sport'; natio
aal voetbalkampioenschap. 
50 L. Club 'Milan' kampioen van Italië 
9931994 (vlag, voetbal, clubem
eem, tekst 'Milaan, campione d'ltalia 
39394'). 
5'94. Europa 1994; thema 'uitvin
ngen en ontdekkingen'. 
30, 850 L. IMobelprijswmnaars. Resp. 
stoloog en patholoog Camillo Goigi 
906) en chemicus Giulio Natta 
963). 
5'94. Serie 'Italiaanse sport'; we
idkampioenschap zwemmen. 
)0, 750 L. Resp. schoonspnngen, 
aterpolo. 

RSEY 
beelding melding 4/323. 
8'94. Onderwaterleven, II. 
i, 23, 41, 60 p. Resp. Actinia fraga
a, Pagurus bernhardus en Calliactis 
irasitica, Liocarcinus puber. Aurelia 
irita. 

ECHTENSTEIN 
6'94. Eerbetoon aan Liechtenstein, 
Zwitserse kunstenaar Jean Tmguely 
9251991). 

F. Reliëfsculptuur 'Éloge de la folie' 
ebruikt als decorstuk bij ballet van 
liand Petit). 
B'94. 'Plezier beleven aan brieven 
hrijven' (zie ook de rubriek 'Thema
ch panorama' elders in dit nummer). 
r. Viermaal. Resp. vliegende Cupido 

3t harten, 'opgelet' (olifant met brief 
slurf), 'bedankt' (hond met bos bloe
3n m bek), 'veel geluk' (varkentje met 
ivertjevier). 

TOUWEN 
12'93. Europa 1993; thema 'he

ndaagse kunst'. 
c. Schilderij 'de oude meester' van 
Guidaitis. 
■12'93. Met uitsterven bedreigde 
iren. III ('het rode boek'), 
c, 1 L. Resp. Emys orbicularis, 
to calamita. 

XEMBURG 
■5'94. Europa 1994; thema 'uitvin
gen en ontdekkingen'. 
22 F. Gestileerde afbeeldingen van 

reldbol, zeilschepen. 
5'94. Belangrijke congressen en 
ïrnationaal jaar van het gezin. 
18,25 F. Resp. eenentwintigste in

lationaal congres voor genealogie 
heraldiek (wapenrok uit 17e/18e 
iw), veertiende wereldcongres van 
internationale politiebond (em

bleem), internationaal jaar van het ge
zin (tekening van Laura Lammar, 8 
jaar). 
165'94. Verkiezing Europees parle
ment. 
14 F. Vlaggen. 

MALTA 
Afbeelding melding 4/323. 
293'94. Europa 1994; thema 'uitvin
dingen en ontdekkingen'. 
14, 30 c. In samenhang. Resp. portret 
van schei en letterkundige Sir The
mistocles 'Temi' Zammit, 18641935 
(ontdekker van de 'Malta koorts' ver
oorzaakt door het microorganisme 
'Brucella' in geitenmelk; Maltezer taal, 
cultuur en archeologie); marmeren 
kandelaar uit de tweede eeuw voor 
Christus. 

MOLDAVIË 
122'94. Olympische winterspelen. 
Lillehammer 1994. 
3,150 (B.). Twee verschillende afbeel
dingen van de biatlon (tweekamp). 

NOORWEGEN 
146'94. Research in Noorwegen; 
project van Eureka (leden: 21 landen 
en Europese commissie). 
4., 4.50 kr. Symbolische voorstellin
gen met resp. glazen voorwerpen en 
elektronische chips. 
146'94. Honderdste verjaardag van 
het Noorse volksmuseum. 
3., 3.50 kr. Boerderijen met stab
bur=opslagplaats voor voedsel (deel 
van boerderijgroep uit het 0sterdal), 
paardeslee. 

OOSTENRIJK 
275'94. Driehonderdste geboortedag 
van de barokschilder Daniel Gran. 
20. S. Fresco 'allegorie van de theolo
gie, jurisprudentie, filosofie en medicij
nen'. 
275'94. Europa 1994; thema 'uitvin
dingen en ontdekkingen'. 
7. S. De 'TelekiHöhnel'expeditie 
(meer'Rudolph'). 
z75'95. Dag van de postzegel; toe
slagzegel, vierde waarde uit de serie 
'hoofdletters'. 
7. + 3. Sh. Hoofdletters E (Briefmar
ke) en L (Philatelie). 

POLEN 
141'94. Groet en wenszegel. 
1500 zl. Bloemen, dauwdruppels, tekst 
'ikhoud van jou'. 
122'94. Olympische winterspelen, 
Lillehammer 1994. 
2500, 5000 zl.; blok met zegel van 
10.000 zl. Resp. langlaufen, schans
spnngen; afdaling. 

PORTUGAL 
224'94. Twintigste verjaardag van de 
'25e april'. 

75. e. Symbolische voorstelling met 
duif. 
294'94. Frankeerzegel, V; Portugese 
ontdekkingsreizigers. 
3 , 10., 45., 75. e. Portretten van 
resp. Pedro Lopes de Sousa (1497
1539), D. Joäo de Castro (15001548), 
Joäo Rodrigues Cabrilho (?1543), Pe
dro Fernandes de Queirós (1565
1614). 

ROEMENIË 
313'94. Molens. 
70,115,125, 245, 255, 325 L Resp. 
Sarichioi, Valea Nucarllor, Caraorman, 
Romanii de Jos, Enisala, Nistoresti (zie 
ook de rubriek 'Thematisch panorama' 
elders in dit nummer). 
84'94. Roemeense sprookjes. 
70,115,125, 245,255, 325 L Geen 
gegevens. 
214'94. Pasen 1994. 
60 L 

RUSLAND 
124'94. Onderzoek van de ruimte. 
100,250, 500 r. Resp. centrifuge ZF
18 met op achtergrond landingsmodu
le van 'Soyuz'; training in simulator 
van ruimtestation 'Mir' en koppeling 
van 'Mir' en 'Soyuz'; training in hydro
laboratorium met op achtergrond 
ruimtevaarder op vliegende stoel in 
ruimte. 
Zonder datum. Nationale symbolen. 
3,50,150, 250, 300 r. (150 en 300 r. 
melding 4/323). 

SAN MARINO 
235'94. Europa 1994; thema 'uitvin
dingen en ontdekkingen'. 
750, 850 L. Twee verschillende afbeel
dingen van het ESA*ruimtevaartuig 
'Ulysses' (resp. baan en naderen van 
zon); tekst 'Ulysses esa alia scoperta 
dei segreti del Sole' (de Ulysses van de 
Esa bij de ontdekking van de geheimen 
van de zon). 
235'94. Wereldkampioenschap voet
bal (zie ook de rubriek 'Thematisch pa
norama' elders in dit nummer). 
Strook met vijf zegels van 600 L. Spel
momenten. 

SLOVENIË 
42'94. Olympische winterspelen Lil
lehammer 1994. 
9, 65 T. Resp. langlauf, slalom. 

SLOWAKIJE 
261'94. Olympische winterspelen. 
Lillehammer 1994. 
2 Sk. Schansspringen. 

SPANJE 
74'94. Vijfenzeventigste verjaardag 
van de oprichting van de internationale 
arbeidersorganisatie. 
65 P. Detail van beeldhouwwerk (arbei
der met houweel) bij het kantoor van 

de internationale arbeidersorganisatie 
in Geneve; embleem. 

TURKIJE 
282'94. Veertigste verjaardag van de 
dienst voor de waterhuishouding. 
1500 TL. Groei door bevloeiing, em
bleem. 

VATICAAN 
84'94. Gerestaureerde Sixtijnse kapel 
('triomf van de kleur'); Michelangelo. 
350,500,1000, 2000 L; blok van 
4000 L. Alle zegels tweemaal in sa
menhangende paren. Resp. 'schepping 
van sterren en planeten', 'schepping 
van de mens', 'de erfzonde', 'de zond
vloed'; detail van 'het laatste oordeel'. 
84'94. Bijzondere vergadering voor 
Afrika van de synode van bisschoppen 
met als thema 'de kerk in Afrika en 
haar zending bij het naderen van het 
jaar 2000 met als tekst "en gij zult mijn 
getuigen zijn" (Handelingen 1 vers 8)'. 
850,1000 L. Symbolische voorstellin
gen (resp. gestileerd kruis en koepel 
met kruis), crucifix en de koepel van de 
Sint Pieter met Afrikaans landschap op 
achtergrond. 

IJSLAND 
Afbeelding en correctie melding 5/411 
'Europa 1994'; jaartallen behorende bij 
de reizen gemaakt door St Brendan 
zijn 484577. 

ZWEDEN 
115'94. Honderdvijftigste verjaardag 
van het 'college voor kunst, handenar
beid en ontwerp' in Stockholm; hoog
tepunten van het Zweedse ontwerp. 
Postzegelboekje met zes zegels van 
6.50 kr. Resp. vaas van Gwennerberg 
met iris (1897); tafel en stoel van Carl 
Mamsten met op achtergrond behang
papier van Uno Ahrén (1917); kabinet 
en kleed 'Aralia' van Josef Frank (resp. 
1940 en 1920); kristallen 'fireworks'
vaas van Edward Hald ('Orrefors 
Glassworks', 1921), zilveren waterkan 
(1941) en tekening voor koffiepot 
(1970) van zilversmid Wiwen Nilsson; 
linnen handdoek van Astrid Limpe, 
bord van Stig Lindberg en bestek van 
Sigurd Persson. 
115'94. Wereldvoetbalbeker 1994; 
rolzegels. 
3.20 kr. Spelmoment met Martin Dah
lin (debuut in nationaal team m 1991). 
115'94. Vijfentwintigste verjaardag 
van de eerste stap op de maan (eerste 
woorden van Armstrong op maan: 
'that's one small step fora man, one 
giant leap for mankind'); rolzegel. 
6.50 kr. Neil Armstrong en Edwin Al
drin (foto gemaakt met Zweedse Has
selbladcamera). 
115'94. Flora; rozen. 
Postzegelboekje met tweemaal vijf ze
gels van 3.20 kr. Resp. Rosa dumalis. 

mmmmm 
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Rosa alba, 'Tuscany superb', 'Peace', 
'Quatre Saisons'. 

Buiten Europa 
AITUTAKI 
29-4-'94. Hogere waarden frankeerze-
gels 'flora'. 
$ 1.-, 2.-. Resp. Solandra nitida, Cordia 
subcordata. 

ALGERIJE 
20-4-'94. Flora; orchideeën. 
5.60, 8.60,11.- Dh. Resp. Orchis simia 
lam, Ophrys lutea, Ophrys apifera. 

ARGENTINIË 
4-12-'93. Kerstmis 1993. 
Blok met vier zegels van 75 c Doorlo
pend beeld. Symbolen van kerstmis en 
nieuwjaar. 
18-12-'93. Prehistorische rotstekenin
gen m Zuid-Argentinië. 
1.-P.'Rots van de handen'. 

ASCENSION 
22-3-'94. Fauna; Chelonia mydas. 
20, 25,30, 65 p.; blok met vier zegels 
van 30 p. Verschillende afbeeldingen 
van de levenscyclus van de groene 
schildpad. 

AUSTRALIË 
Afbeelding melding 4/326. 

BAHAMAS 
Afbeelding melding 4/326. 

BARBADOS 
25-4-'94. Eerste conferentie 'kleine ei
land ontwikkelingsstaten' van de Vere
nigde Naties. 
10,65, 90 c, $ 2.50. Resp. 'Bathshe-
ba', 'Pico Tenneritfe', vuurtoren 'Rag
ged Point', 'Consett Bay'; alle waarden 
met embleem van de conferentie. 

BERMUDA 
Afbeelding melding 4/326. 

BOTSWANA 
28-3-'94. Inheems speelgoed. 
10,40,501,1 . - P. Resp. 'mantadile' 
(poppetje), 'dikgomo tsa mmopa' (die
ren van klei), 'sefuu-fuu' ('spinner'; 
touwtje met knoop), 'amtiwane' (cir
kels van klei als speelgoedhuisjes, ser
viesgoed van klei). 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 5/412. 
31-1-'94. Zelfklevend frankeeretiket 
zonder waarde-aanduiding. 
Afbeelding van vlag, tekst '1° Porte Na-
cional, série A'. 
7-4-'94. Wereldgezondheidsdag, eer

betoon aan Albert Sabin (1906-1993), 
strijd tegen poliomyelitis. 
160.- Cr. Portret van Sabin omgeven 
door kring vrolijke kinderen (in kring 
opgenomen het poppetje 'Zé Gotinha' 
dat als nationaal symbool geldt voor de 
campagne tegen kinderverlamming). 
14-4-'94. Nieuwe uitgiftedatum mel
ding 5/412 'eerbetoon aan journalist 
Carlos Castello Branco'. 
Zonder datum. Vogels. 
10.-, 20.-, 50.- Cr. Resp. Notiochelidon 
cyanoleuca, Buteo magnirostris, Tur-
dus rufiventris. 

BURUNDI 
29-3-'93. Europese gemeenschap. 
130,500 F. 
30-4-'93. Inheemse muziekinstrumen
ten. 
200, 220, 250, 300 F. Resp. indonon-
go, ingoma, ikembe, umuduri. 
10-5-'93. Frankeerzegels; paddestoe
len. 
110,115 F. Resp. Russuia ingens. 
Russuia brunneorigida. 
3fl-6-'93. Vlinders. 
130, 200, 250, 300 F. Resp. Papille 
bromius, Charaxes eupale, Cymothoe 
caenis, Graphium ridleyanus. 
Blok. 
5-7-'93. Wereldvoetbalbeker 1994. 
130, 200 F. 

CAYMANEILANDEN 
21-4-'94. Vogels; Dendrocygna 
arborea. 
5,15, 20, 80 c, $ 1.-; blok met zegel 
van $ 1.-. Verschillende afbeeldingen; 
blok bovendien met embleem van 
'Cayman Islands National Trust'. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
19-4-'94. 'Leven op het platteland'. 
5.-, 10.-, 12.-, 19.-. Resp. schaken, 
musiceren (verschillende instrumen
ten), verhaaltjes vertellen, thee drin
ken. 
7-5-94. IVIoedertiefde. 5,7,10 en 12 $. 
Resp. Maleise roerdomp, dwergstern, 
samen met jong, donkerkleurige stern 
(anous stolides) en baardvogel. 
14-5-'94. Toegevoegde waarden serie 
'geluksdieren'. 
1.-, 2.50,10.-, 19.-. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
20-8-'93. Klassieke Chinese literatuur; 
'de wettelozen uit het moeras', IV. 
20, 30, 50 f., 2 Yuan. Afbeeldingen 
ontleend aan de roman. 
3-9-'93. Gebergte 'Changbai San' in de 
vierjaargetijden. 
20, 30, 50 f., 1 Yuan Resp. kratermeer 
in winter, bergtoendra in herfst, water
val in zomer, gemengd bos in lente. 
4-9-'93. Nationale sportspelen, Peking. 
20 f. Fakkeldrager, hardloopbaan in re
genboogkleuren. 

5-9-'93. Steensculpturen uit de 'Long-
men'-grot 1500 jaar geleden ontdekt. 
20,30,50 f., 1 Yuan; blok met zegel 
van 5 Yuan. 

EGYPTE 
15-12-'93. Belangrijke personen. 
15 P. Driemaal. Resp. vijftigste sterf
dag van schrijver Abd El-Aziz El-Bishri 
(1886-1943), honderdste geboortedag 
van dichter Beram El-Tunisy, honderd
ste geboortedag van schrijver Moha-
med Fareed Abu Hadid. 
25-12-'93. Belangrijke personen. 
15 P. Honderdste sterfdag van All 
Moubarak Pacha; portret. 
2-1-'94. Dag van de posterijen 1994. 
15, 55, 80 P. Beelden van resp. koning 
Amenhotep l i l , koningin Hatsjepsoet, 
koning Thoetmozes l i l . 
4-1-'94. Egyptische sedimentaire 
geologische conferentie. 
15 P. Piramiden, jaartal 1992 (oprich
tingsjaar van de maatschappij voor se
dimentaire geologie). 
Maart '94. Serie 'festivals'; vogels. 
Blok met vier zegels van 15 P. Egypti
sche zwaluw, Regulus ignicapillus, 
Carduelis carduelis, Psittacula krameri. 

FALKLANDEILANDEN 
4-4-'94. Frankeerzegels; onderwaterte
ven. 
1, 2, 8, 9,10, 20, 25, 50, 80 p., £ 1 . - , 
3.-, 5.-. Resp. Lepas sp., Campylono-
tus vagans, Nacella deaurata, Elegi-
nops maclovinus, Anthozoa actinaria, 
Austrolycus depressiceps, Eurypodius 
latreillii, Munida gregaria, Bathyraja 
macloviana, Paralomis granulosa, Pa-
tagonotothen wiltoni, Benthoctopus 
eureka. 

FIJI 
31-3-'94. Pasen 1994. 
59, 77 c, $ 1.-, 2.-. Afbeeldingen van 
teksten naar IVIattheus 26 vers 17-30 
('het laatste avondmaal'), Marcus 15 
vers 24-27 ('de kruisiging'), Lucas 24 
vers 1-12 ('de opstanding'), Johannes 
20 vers 20 ('Jezus laat zijn wonden aan 
de discipelen zien'). 

GEORGIË 
Onafhankelijkheidsverklaring op 9 april 
1991; munteenheid 1 Roebel= 100 ko
peken. 
31-7-'93. Eén jaar lid van de Verenigde 
Naties. 
25, 50,100 R.; blok van de drie waar
den. Landkaart, nationale vlag, em
bleem van de Verenigde Naties. 
11-10-'93. Frankeerzegel. 
0.50 k. Vlag en staatswapen. 
11-10-'93. Religieuze kunst. 
1 k. Detail van icoon (Simson) van 
Khakhouli uit de elfde eeuw. 
11-10-'93. Schilderijen. 
1 k. 'Drie vrouwen' van Lado 

Goudiachvili. 
11-10-'93. Nationale kunstschatten. 
0.50 k. 'Het luchtruim' (borduurwerk 
met goud- en zilverdraad). 

IRAN 
8-11-'93. Derde internationale bienna 
'illustratoren van kinderboeken', Tehe 
ran. 
Blok met vier zegels van 30 Ris. Door 
lopend beeld. Illustraties. 
24-11-'93. Sterfdag van Khaje Nassi 
reddin Tussy 720 jaar geleden (1994) 
30 Ris. 
2-12-'93. Week van de volksmilitie 
50 Ris. Tweemaal. 
22-12-'93. Sterfdag van Ajatollah Gol 
payegani. 
300 Ris. Portret. 

IVOORKUST 
Afbeelding melding 2/148. 
19-1-'94. Eerste zitting van de be 
stuursraad van de Rascom (commu 
catiesysteem per satelliet), Abidjan 
150 F. Symbolische voorstelling (we 
reldbol, satellieten). 
5-2-'94. Herdenking president Félix 
Houphouet Boigny (1905-1993). 
500 F. Portret, moskee met vrede,sd 
jaartallen. 
20-2-'94. Vijftigste verjaardag van d 
wereldkruistocht tegen lepra. 
150 F. Portret van Raoul Follereau m 
tekst 'niemand heeft het recht om al' 
leen gelukkig te zijn', wereldbol met 
uitgestrekte handen. 

JAMAICA 
26-4-'94. Vijfentwintigste verjaardag 
van 'Air Jamaica'; vliegtuigen. 
50 c., $1.10, 5.-, 50.-. Resp. DC9, 
DC8, Boeing 727, Airbus A300; em
bleem. 

KAAIKANEILANDEN 
Zie onder CAYMANEILANDEN. 

KENIA 
17-3-'94. Veertigste verjaardag van 
MYWO (Maendeleo Ya Wanawake O 
gamsation). 
3.50, 9.-, 11.-, 12.50,15.50 Sh. Res 
'Maendeleo House', planten van bO' 
men, voorlichting gezinsplanning op 
het platteland, 'water dichter bij de 
mensen' (vrouwen halen water bij p 
met pomp), door de organisatie 'Ma 
deleo' ontwikkeld kooktoestel. 

KOEWEIT 
9-12-'93. Veertigste verjaardag van 
luchtmacht. 
50,150 f. Embleem met getal 40 

KOREA NOORD 
25-2-'94. Dertigste verjaardag van c 
publikatie 'stellingen over de sociali 
sehe vragen op het platteland' van d 
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■ote leider president Kim II Sung, fe
■uari1964. 
D (driemaal), 40 ch. (tweemaal), 
ooruitgang op velerlei gebied (trans
}rt, landbouw, wetenschap, cultuur, 
dustrie); alle zegels met korenaren. 
nee blokken van elk 1 won. Resp. 
m II Sung op zegel, op blok oogst
achine; Kim Jong II met boeren. 
" ■4'94. Alpineflora (berg Paektu). 
), 20,40 (tweemaal), 50 ch. Resp. 
irysosplenium sphaerospermum, 
impanula cephalotes, Trollius macro
italus, Gentiana algida, Sedum kamt
haticum. 
ok met zegel van 1 won. Dianthus re
ns 
vee blokken met elk drie zegels. 
Zegels van 10, 40 ch. en 1 won. II. 
igels van 20,40,50 ch. Beide blok
n met berg Paektu op achtergrond. 
5'94. Honderdste verjaardag van 
itlOC*. 
vee blokken met elk een zegel van 1 
3n. Resp. atleet met olympische fak
I, op blok de toegang tot het antieke 
/mpische stadion, portret van Juan 
itonio Samaranch, op blok toegang 
t hoofdkwartier van IOC. 
er vellen met resp. acht zegels van 
ch. Koreaanse vlag en olympische 

igen; acht zegels van 20 ch. Portret 
n Pierre de Coubertin (grondlegger 
n de moderne olympische spelen); 
ht zegels van 30 ch. Olympische vlag 
fakkel; acht zegels van 50 ch. Em
em van het olympisch congres bij 
t honderdjarig bestaan. 

i\CAU 
3'94. Godsdienst. 
P. Goden van resp. een lang leven 

od met baard en stok, vogel), wei
art, geluk (god met twee kinderen); 
ven de drie goden tekst m Chinese 
rakters. 

\DAGASCAR 
1'93. Auto's. 
40,60, 65,140, 640, 3000 F.; blok 

12000 F. Resp BMW, ToyotaCarina 
Cadillac, Volvo, Mercedes, Ford
irra, HondaConcerto; Renault25. 
1'93. Binnenscheepvaart. 

O F Schip in kanaal van Pangalanes. 

kLAWI 
•3'94. Vissen; inheemse vis. 
75, 95t., 1,2, 4K. Resp. Pseudo

pheus socolofi, Melanochromis aura
Pseudotropheus lombardoi, Labeo

pheus trewavasae, Pseudotropheus 
ira, Pseudotropheus elongatus. 

iLEISIË 
'rectie melding 2/148 'vissen'; deze 
issie betreft ijsvogels, gemelde we
schappelijke namen zijn juist. 

MAROKKO 
313'94. Vijftigste verjaardag van het 
onafhankelijkheidsmanifest. 
4.80 Dh. 

MARSHALLEILANDEN 
178'93. Geschiedenis van de Tweede 
Wereldoortog; bombardement van 
Schweinfurt. 
50 c. Amerikaanse bommenwerper B
17 F'Flying Fortress'. 
258'93. Nationale dienst voor de zee
vaart. 
Blok met zegel van 50 c. Supertanker 
'Eagle', doorsnede van scheepsromp. 
268'93. Frankeerzegel; kano's. 
$ 2.. 'Walap' van het eiland Jaluit. 
159'93. Het leven in de negentiende 
eeuw. 
Blok met vier zegels van 29 c. Resp. 
vrouw met broodvruchten en kooktoe
stel; man met Speeren kano's; opper
hoofd, mannen, dorp; vrouw met 
trommel en danseressen, huis. 
259'93. Geschiedenis van de Tweede 
Wereldoortog; bevrijding van Smolensk. 
29 c. Russische soldaat, brandende 
huizen. 
1410'93. Frankeerzegels; schepen. 
19, 23, 52, 75 c. Resp. vrachtschip 
'Micro Palm', fregat MMS 'Cornwallis', 
brik HMS 'Serpent', bark 'Scarbo
rough'. 
2510'93. Kerstmis 1993; muziek. 
29 c. Kinderen zingen kerstliederen. 
111'93. Geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog; landing van Amerikaan
se troepen op Bougainville. 
29 c. Amerikaanse soldaten. 
2011'93. Idem; landing van Amen
kaanse troepen op Tarawa. 
50 c. Amerikaanse soldaten op Tarawa. 
112'93. Idem; conferentie van Teheran. 
52 c. Portretten van Winston Churchill 
(18741965), Franklin D. Roosevelt 
(18921945), Josif V. Stalin (1879
1953). 

MAURITIUS 
93'94. Zoogdieren. 
40 c, 2., 8., 10. Rs. Resp. Herpestes 
edwardsii, Lepus nigricoltis, Macaca 
fascicularis, Cententes ecaudatus. 

NAURU 
Afbeelding melding 4/327. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
84'94. Belangrijke personen. 
65, 75,100,175 c. Portretten van 
resp. Joseph Husurell Lake (1925
1976), Efrain Jonckheer (19171987), 
Michiel Martinus Romer (18651925), 
CarellMlcolas Winkel (18821973). 

NEPAL 
112'93. Wereldaids*dag. 
1. R. Aidsvirus, wereldkaart. 
212'93. Belangrijke personen. 
25 p., 1., 7., 15  R. Resp. politicus 

Tank Prasad Acharya (19121992), 
berggids Sundare Sherpa (1956
1989), schrijver Siddhi Charan Shres
tha (19121992), godsdienstleider Fal
gunanda (18851949). 
2812'93. Toerisme. 
5., 8. R. Resp. 'Tushati'fontein m 
Sundari Chowk, Patan; wildwatervaren. 
2812'93. Tempels. 
1.50, 5., 8. R. Resp. 'HalesiMaha
dev'tempel in Khotang, 'Devghat'
tempel in Tanahun, 'BaghBhairab'
tempel in Kirtipur. 
2812'93. Achtenveertigste verjaardag 
van koning Birendra. 
10. R. Koning Birendra (geboren m 
1945, koning sinds 1972). 

NEVIS 
182'94. 'HongKong94'**. 
Opdruk van tentoonstellingsembleem 
op blokken van melding 7/8/497 'vlin
ders'. 
153'94. Uitgiftedatum melding 3/244 
'Walt Disney' ('Tuff Mickey' en 'Mod 
about Minnie'). 
64'94. Klassieke 'Hummel'beeldjes. 
5,25, 50, aOc, $ 1 .  , 1.60, 2., 5.. 
Resp. 'meisje met paraplu', 'voorva
der' (meisje met kan voor vader), 'het 
appelboommeisje', 'maartse buien', 
'met de zon in je hart' (kind onder pa
raplu), 'Blue Belle' (meisje met kransje 
van blauwe bloemen), 'winterpret' 
(kind op slee met kerstboom en lan
taarntje), 'de appelboomjongen'. 
Twee blokken met vier zegels. I. 25, 
50, 80 c., $ 5.; 11.5, $ 1 .  , 1.60, 2.; op 
blok vermelding van de fabriek 'W. 
Goebel Porzellan'. 

NIEUWCALEDONIË 
224'94. Filatelie op school; 'de toerist 
mijn vriend'. 
25 F. 
274'94. Nieuwe uitgiftedatum en af
beelding melding 5/414 'eerste post
verbinding over land'. 
95'94. 'Journées géographiques 
1994 dans les TOM'. 
70 F. 

NIEUWZEELAND 
274'94. Postzegelboekje 'Kiwiana'. 
Inhoud: tien zegels van 45 c. Doorto
pend beeld via lint waarop vermelding 
van 'paua'schelp, 'pavloa'dessert 
(taart), 'hockey pockey'ijshoorn, 'fish 
and chips', paar slippers, 'bush shirt' 
(geruit overhemd), 'buzzy bee' (speel
goedbij), zwarte laarzen met zwart 
hemd, rugbyschoenen en rugbybal, 
kiwi. 
274'94. De vier seizoenen. 
45, 70 c, $ 1.50,1 80 Resp. winter, de 
met sneeuw bedekte berg 'Cook' met 
'Mount Cook Illy'; lente, meer 'Hawea' 
met 'kowhari'bloem; zomer, 'Opon
oni'strand in Northland met paard en 
'pohutukawa'bloem; herfst, meer'Pu

paki' in ZuidCanterbury met 'puriri'
bloem. 
86'94. Cultuur van de Maon, I; my
then. 
45, 80 c., $ 1 .  , 1.20,1.50,1.80. 
207'94. Vijfenzeventigste verjaardag 
van 'gezondheid voor kinderen'; toe
slagzegels, zegel op zegel. 
45 + 5 (driemaal), 80 + 5 c; blok. 
Resp. Yvert nrs 241, 242, 490 en 189 
met resp. moeder met kind, met bal 
spelende kinderen, kind leest voor, 
jongetje met pet. 
207'94. Vijfentwintigste verjaardag 
van de eerste stap op de maan (vlucht 
met de Apollo 11, Armstrong en Aldrin, 
zie Zweden); hologram. 
$ 1.50. Man op maan, wereldbol. 

NIUE 
274'94. Dienstzegels; vogels. 
$ 3., 5.. Resp. Ptinilopus porphyra
ceus, Tyto alba met tekst 'O.H.M.S.'*. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
Afbeelding melding 3/244. 
233'94. Frankeerzegels; handenar
beid, I. 
21, 45, 60, 901. Resp. 'Kanganaman'
krukje (in kaaimanvorm) uit 'East Se
pik', 'Trobiand'kalebas uit 'Milne Bay', 
gesneden kurk (vorm van man met bos 
haar) voor fluit van de nvier de 'Yuat' 
uit 'East Sepik', schaal van eiland Tami, 
Morobe. 

PARAGUAY 
84'94. Honderdste verjaardag van de 
eerste promotie van advocaten van de 
nationale universiteit van Asuncion. 
50,100, 250, 500 Gs. Resp. dr. Cecilio 
Baez, dr Benigno Riquelme, dr. Emete
rio Gonzalez, dr. J. Gaspar Villamayor; 
embleem (weegschaal). 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 4/327. 
Aanvulling melding 5/414 'dienstzegel'; 
zegel op zegel Yvert nrs 155 en 156. 
304'94. Honderdvijftigste verjaardag 
van de kerk van de heiligen der laatste 
dagen. 
154 F. 

QATAR 
512'93. Kinderspelen. 
25,50, 75 dh., 1.50 R. Resp. knobelen, 
balanceren, lopen met wieltje, touvrtje 
springen. 
2212'93. Vogels; de valk. 
25, 50, 75 dh., 1.50 R. Resp. Faico bi
armicus, FaIco cherrug, FaIco pelegri
noides, FaIco peregrinus. 

SAOEDI ARABIË 
13'93. Vogels. 
lOOh. Negenmaal. 
153'93. 'Koning Fahd'beker (voet
bal). 
75,150 h 

HÉMIÉIIÉMÉÉÉ 
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7-4-'93. Wereldgezondheidsdag 
(WHO*). 
75,150 h. 
15-5-'93. Slag van Khandaq in het jaar 
627. 
75,150 h. 
17-5-'93. Vijfentwintig jaar 'dag van de 
telecommunicatie'. 
75,150 h. 
30-5-'93. Pelgrimage naar Mekka. 
75,150 h. 

SENEGAL 
28-2-'94. 'Produkten van de zee'. 
5, 90,100, 200 F. 
7-3-'94. Kustgebied. 
5, 75,100, 200 F. 
18-4-'94. Fauna; 'S.O.S. voor de oli
fant'. 
30, 60,90,145 F. Vier verschillende 
afbeeldingen van oHfanten resp. olifant 
met slagtand en opgeheven slurt, oli
fant steekt kop door O van S.O.8., oli
fanten vormen met slurf de letters S 
van S.O.S., liggende olifant en verza
meling slagtanden. 

SINGAPORE 
24-11-'93. Frankeerzegel voor lokale 
post. 
Zonder waarde-aanduiding. Palmboom. 

SRI LANKA 
10-3-'94. Honderdvijftigste verjaardag 
van het 'St-Thomas'-college, Matara. 
1.- R. Collegevlag met embleem en 
motto 'perseverando vinces' (door te 
volharden zul je overwinnen). 
19-3-'94. Honderdvijfentwintigste ver
jaardag van het 'St-Joseph'-college, 
Trincomalee. 
1.- R. Collegegebouw en -wapen. 
2-4-'94. Siyambalangamuwe Sri Guna-
ratana Thero. 
1.- R. Portret van deze boeddhist met 
mandala (cirkel of veelhoekige figuur 
als hulpmiddel bij meditatie). 
8-4-'94. Vijfenzeventigste verjaardag 
van de arbeidersorganisatie. 
1.- R. Arbeiders (mannen en vrouwen 
met gereedschap), monument van ar
beider met houweel. 

ST. Kins (ST. CHRISTOFFEL) 
21-3-'94. Honderdste verjaardag van 
het 'Treasury Building' (ministerie van 
financiën). 
Blok met zegel van $ 10. Gebouw; ze
gel eerder uitgegeven in 1989 (toeris
me, II), nu met gewijzigde waarde en 
tekst. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
Afbeelding en aanvulling melding 
4/327 'vijftig jaar vrouwenkiesrecht': 
vrouwen op weg naar stemlokaal, 
stembus. 

SURINAME 
16-12-'93. Vogels; overdruk. 

Overdruk van ƒ 5.- op ƒ 10.-. Gonini -
harpijarend. 
31-3-'94. Vogels. 
ƒ1300.-. Rose lepelaar. 

SWAZILAND 
Afbeelding melding 5/414. 

SYRIË 
6-11-'93. Werelddag van het kind. 
1150 P. Voetballende kinderen. 
6-11-'93. Week van de wetenschap. 
1150 P. Botanicus Ibn al-Baitar (1201-
1264), 
16-11-'93. Drieëntwintig jaar hervor
mingsbeweging. 
Blok van 2500 P. Portret van president 
Hafis al-Assad (geboren in 1928, presi
dent sinds 1971). 

TRINIDAD EN TOBAGO 
Correctie melding 5/414 'Home of the 
Steel Band, II': waarde van $ 1.50 ge
wijzigd i n $ 1 . - . 

TUNESIË 
20-3-'94. Verkiezingen president en 
parlement. 
180 m. Hand van man en vrouw wer
pen stembiljet in stembus, landkaart. 
Zonder datum. 'Coupe d'Afrique des 
Nations'. 
180,350,450 m. 

TURKMENISTAN 
21-3-'93. Bezoek van president Nija
sow aan de Verenigde Staten. 
100 R. Vijfmaal. Presidenten Bill Clin
ton en Saparmurad Nijasow, boortoren 
en data bezoek (21 maart tot en met 25 
maart 1993). 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 
15-9-'93. Vijfentwintigste verjaardag 
van de nationale bank in Abu Dhabi. 
50 f., 1 - Dh., 175 f., 2.- Dh. Resp. Abu 
Dhabi bij nacht, wapen, bankgebouw, 
andere afbeelding van Abu Dhabi bij 
nacht. 
10-11-'93. Havenbestuur van Dubai. 
50 f., 1.-, 2.- Dh., 250 f. Drie verschil
lende afbeeldingen van de haven, we
reldbol. 

VERENIGDE NATIES 
29-4-'94. Bescherming van vluchtelin
gen (zie ook de rubriek 'Thematisch 
panorama' elders in dit nummer). 
US$50c.,Zw. Fr. 1.20, 0. Sh. 12.-. 
Resp. handen maken brug voor vluch
teling, vluchteling staat op hand 
(bloedvlek), vluchtelingen met twee 
beschermende tianden; embleem. 
29-4-'94. Frankeerzegels. 
US$ 0.10, 0.19,1.-. Mozaïek 'vredes
duif' (geschenk van paus Johannes 
Paulus II aan de Verenigde Naties); de

tail van gebrandschilderd raam 'sla
pend kind' van Poolse kunstenaar Sta
nislaw Wyspianski (1869-1907); 
'mourning owl' (meisje met uil) van 
Canadese Vanessa Isitt (symboliseert 
cultureel erfgoed: uil als gids, vrouw 
als moeder aarde met 'Azteken'-kapsel 
en uitziend naar de toekomst). 
0. Sh. 0.50,4.-, 30.-. Resp. gestileerde 
vogels bij boom en tekst 'in vrede met 
elkaar leven' (kunstenaar Masatoshi 
Hioki, Japan); twee vliegende duiven 
(Ramon Alcantara Rodriguez, Mexico); 
wereldbol, duif met lauwertak (Eliezer 
Weishoff, Israël); emissie betreft reeds 
eerder uitgegeven ontwerpen in resp. 
1978/1979,1986,1979. 
24-5-'94. Internationale decade 'pre
ventie natuurrampen' (internationale 
conferentie in Yokohama, Japan). 
Drie blokken met elk vier zegels van 
resp. US$ 0.29, Zw. Fr. 0.60, 0. Sh. 
6.-. Doorlopend beeld met centraal we
reldbol met op achtergrond wereld-
k3art omgeven door tekst 'Warning', 
'Evaluation', 'Vorsorge'. 

WALLIS EN FÜTUNA 
21-4-'94. Vijftigste verjaardag van de 
bevrijding van Parijs. 
110 F. Soldaten achter zandzakken, ge
bouwen. 
4-5-'94. Geografische reizen in de Pa
cific. 
85 F. 

WEST-SAMOA 
1-4-'94. Uitgiftedatum en gewijzigde 
waarden melding 4/328 'Manu Samoa 
Rugby Team'; 70,91,95 s.,$ 4,-. 
Resp. vier bestuursleden, testwedstrijd 
tegen Wales, testwedstrijd tegen 
Nieuw-Zeeland, 'Apia Park'-stadion. 

ZIMBABWE 
5-4-'94. Stad Bulawayo honderd jaar 
geleden gesticht. 
35, 80 c.,$ 1.15,1.75,1.95, 2.30. 
Resp. stadhuis uit 1940, 'Cresta Chur-
chill'-hotel (vakwerk) uit 1974, hoog
gerechtshof uit 1938, 'Douslin House' 
uit 1902, 'Godfields Building' uit 1895, 
'Parkade Centre'uit 1975. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
19-3-'94. Vijftigste verjaardag van 
'operatie Taberin' (1943-1945). 
15,31,36, 72 p. Resp. 'Bransfield 
House' en postkantoor in 'Port Lock-
roy' ('Base A'), landmeters bij 'Hope 
Bay', hondenslee bij 'Hope Bay', SS 
'Eagle' bij 'Deception Island'. 
21-3-'94. Nieuwe uitgiftedatum mel
ding 5/415 'transport van vroeger en 
nu'. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Aids Acquired immune deficiency 

syndrome 
ESA European Space Agency 
IOC Internationaal Olympisch 

Comité 
OHMS On Her Majesty's Service 
Sida Syndrome d'immuno-dépres 

sion acquise 
WHO World Health Organization 
WWF World Wildlife Fund (World 

Wide Fund for Nature) 

** : Spelling landennamen: 
Met ingang van dit jaar hanteert de 
redactie van 'Philatelie' de Lijst van 
Landnamen ('Officiële schrijfwijze vo 
het Nederlandse Taalgebied'), samen 
gesteld door de Werkgroep Buiten 
landse Aardrijkskundige Namen van 
Nederlandse Taalunie. Dit kan leiden 
tot bepaalde inconsistenties; zo wore 
de landnaam 'Hongkong' volgens de 
lijst van landnamen als één woord ge 
schreven, terwijl voor de tentoonstel 
lingsnaam Hong Kong '94 de in Hon{ 
kong gebruikelijke schrijfwijze wordt 
gebruikt. 

RF 
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THEO PETERS ZOMERSPECIALS, S\ 

Alle aanbiedingen verkrijgbaar bij 
THEO PETERS 
NUMISMATIEK & FILATELIE B.V. 

In Amsterdam: Theo Peters 
' J aan de Rosmarijnsteeg 7 

P Tel. 02062 22 530 
open di. t/m za. 10.00 t/m 17.00 uur 

(9) In Rotterdam: Joh. Huisman Philatelie B.V. 
aan de Lijnbaan 44 
Tel.01041 37 957 
Open wo. t/m za. 11.00 t/m 17.00 uur 

V 

zenden aan: Theo Peters, Rosmarijnsteeg 7,1012 RP Amsterdam 
Stuurt u mij de navolgende 
aanbiedingen zoals omschreven 

. X 356373 

. X 402403b 

. X 474489 

.X 617640 

ä 175,

a 289,

ä 185,

a 57,50 
. xpb121314 a 75,

Subtotaal 
Kosten 
TOTAAL 

3,50 

Naam 
Adres 
Postcode.. 
Plaats 
□ ik ben reeds klant bij Theo Peters 

en betaal binnen 8 dagen na 
ontvangst 

O Ik betaal vooruit d.m.v. bijgevoegde 
cheques/contanten 

D Ik heb het bedrag op uw Postbank
rekening 2351646 of ABN/AMRO 
rek. 408812443 overgemaakt 

of bestel per 
telefoon 
020  6222530 

^ 
telefax 020  6222454 
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Thematisch 
panorama 

Samenstelling: 
D. Veenstra 
De Achtkant 6 
9285 VG Buitenpost 

Dit blokje van Palau brengt Operation Overlord nauwgezet in kaart. Van links naar 
rechts de Normandische landingsstranden en hun codenamen- Utah, Omaha, 
Gold, Juno en Sword 

Vijftig jaar D-Day ool( filatelistisch 
uitvoerig herdacht 
Op 6 juni was het vijftig jaar 
geleden dat de geallieerden 
landden op de Normandische 
kust. Deze invasie, bekend 
als D-Day (voluit: Decision-
Day), leidde ertoe dat in 1945 
het Hitlerregime eindelijk kon 
worden vernietigd. D-Day 
(voor de Fransen Jour-J) was 
onderdeel van Operatie Over
lord. De diverse gebieden in 
het landingsareaal werden 
aangeduid met de codena
men Utati, Omatia, Gold, 
Juno en Sword. De eerste 
twee waren toegewezen aan 
de Amerikanen, tenwijl de Brit
ten en de Canadezen de ove
rige drie voor hun rekening 
namen. Op een blokje van 
Palau is het strijdtoneel uitge
breid in beeld gebracht (zie 
hierboven). 
Dezelfde gegevens vinden 
we ook terug in de herden
kingsuitgiften van Groot-Brit-
tannië, Guernsey en Jersey 
van 6 juni. Guernsey koos 
voor een velletje met een ze
gel van £ 2,- en Jersey zocht 
het in een serie van zes ze
gels die een overzicht geven 

van de grootse militaire ope
ratie die D-Day was. Jersey's 
velletje kan worden be
schouwer als een momentop
name van de landing. 

Engelse strip 
Groot-Brittannië presenteert 
ter gelegenheid van de her
denking van D-Day een strip 
van vijf zegels van 25 p. met 
foto's van het strijdtoneel, die 
een goede indruk geven van 
de gezamenlijke inzet van de 
land-, zee- en luchtstrijd
krachten. 
De zegels geven een vrij ge
trouw beeld van de gebeurte
nissen op D-Day. Op de eer
ste zegel is grondpersoneel 
bezig een RAF Boston van 
het 88tli Squadron klaar te 
maken voor de volgende 
vlucht: onder het toeziend 
oog van de boordschutter 
wordt een nieuwe rookcontai-
ner geplaatst. De Bostons 
werden gebruikt om rookgor
dijnen op de Normandische 
kust te leggen en om herken
ningsfoto's te maken. Op de 
tweede zegel voert de War-

WORDT VOOR ƒ 45,- OOK LID VAN N V T F , 
DE GROOTSTE THEMATISCHE VERENIGING VAN NEDERLAND 
Veilingen, per themagroep gerichte rondzendingen, 5 contactdagen (uitwisseling met 
medeverzamelaars), kwartaalblad, cursussen, deskundige medewerking aan tentoon
stellingen, motiefservice 

MOEILIJKE TEKSTEN OP EEN STUK? 
DE NVTF VERTAALT HET! 
Inlichtingen; Mw. B.M. Waltmann, Amethist 7, 3643 AR Mijdrecht, 
tel.: 02979-86027 

spite een bombardement uit 
op de Normandische kust. De 
foto werd genomen vanaf het 
fregat IHolmes. Een beman
ningslid kijkt naar het bombar
dement. Links van hem staat 
een seinlamp en achter hem 
is een afstandsmeter te zien. 
Op de derde zegel landen 
commando's van het lan
dingsvoertuig Silent Kniglit op 
Gold Beach. De vierde zegel 
toont hoe de infanterie bezig 
is zich te hergroeperen op 
Sword Beach. De foto werd 
genomen in de Queen Red-
sector. Aangenomen wordt 
dat de soldaten op de foto be
hoorden tot de 1st Suffolk 
Signallers. Op de laatste ze
gel trekken Engelse troepen 
van Sword Beach b\\ Ouistre-
ham het binnenland in. Com
mando's van de No. 4 Com
mando volgen een Sherman 
DD amfibie-tank van de 
13th/18th Hussars. 

Landing in Normandië 
De serie van Jersey legt het 
accent op de landing op de 
Normandische kust. 
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Op de twee zegels van 18 p. 
is het transport van Groot
Brittannië naar Frankrijk in 

beeld gebracht. Op de ene 
zegel is een groep vliegtuige 
op weg naar de zones waar 
troepen moesten worden ge 
dropt, tenwijl op de andere de 
geallieerde vloot van onge
veer drieduizend vaartuigen 
op weg is naar de Normandi 
sehe kust. 
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De beide zegels van 23 p. c 
ven een beeld van de landir 
van troepen op Gold Beach 
en Sword Beach. 
Op een van de zegels van 
30 p. voeren Spitfires een p 
trouillevlucht uit boven de IE 
dingsgebieden, tenwijl de ar 
dere een kaart van het inva 
siegebied toont. Meer infor
matie is opgenomen in een 
speciaal DDay postzegel
boekje. 

Zwartwitte strepen 
Op het velletje van Guern
sey is een schilderij van N 
colas Trudgian afgebeeld. 
De zegel laat twee Spitfire 
zien, die op de vleugels d« 
speciaal voor DDay aang 
brachte zwartwitte strepe 
dragen. Dezelfde strepen 
zijn overigens ook waar
neembaar op twee zegels 
van Jersey. 
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nelproject, beloofde de reizi
ger ooit dat hij/zij met ingang 
van de zomer van 1993 per 
trein in dne uur van hartje 
Londen naar het centrum van 
Parijs kon komen. Na een 

ontwerpers tot een opmerke
lijke weergave van spelsitua
ties. In het februarinummer 
vestigde ik al de aandacht op 
een serie van Ivoorkust met 
een komisch karakter. De 
strip van vijf zegels die San 
Marino op 23 mei uitgaf, be
nadert het onderwerp van 
een andere kant. Ontwerpster 
Mariella Antomelli legde bij de 
weergave van een aantal be
kende spelmomenten het ac

WWWWftfWfffWfTffffWtfWTWWW 
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. \U MARINO 600 : SAN MARINO MO : SAN MAmHTTOO : SAN MARINO MO : IUWWIMNO 6 0 0 ? 

e Spitfires behoorden tot de 
anadese luchtgevechtseen
9id. Het leidende vliegtuig 
erd gevlogen door Wing 
ommander J.E. 'Johnny' 
)hnson, de top ace van de 
sallieerde luchtstrijdkrach
n. De eretitel ace (aas) kre
3n die vliegers die ten minste 
jf vijandelijke vliegtuigen wis
n neer te schieten. Johnson 
)erde maar liefst 515 op
achten uit, waarbij hij in to
al 38 vijandelijke vliegtuigen 
verhaalde. 

ok stempels 
GrootBrittannië werden op 
juni handstempels gebruikt 
et een profiel van Sir Wins
n Churchill en een stempel 
et een vierkant kaartje van 
; Engelse en Franse kust. 
Frankrijk werden in de peri
le rond 6 juni verschillende 
lelijke machinestempels 
ibruikt die bepaalde facet
1 van JourJ tonen, zoals 
sn stempel met een afbeel
ig van het herdenkingsmo
ment van de Nationale 
irde (Omaha Beach). 
ankrijk gaf op 11 april al 
n zegel van 2.80 F. uit, ge
ld aan de Maquis, de Fran
verzetsbeweging, die ook 
n rol speelde bij JourJ. 

uchtelingen: 
ctueleVNserie 
postadministratie van de 
renigde Naties gaf op 29 
ril een sene van drie zegels 

uit met als thema 'Bescher
ming van vluchtelingen'. De 
serie is gewijd aan het werk 
van de United Nations lligh 
Commissioner for Refugees 
(UHNCR) ofwel de VNcom
missaris voor vluchtelingen, 
mevrouw Sadako Ogata. De 
zegels zijn ontworpen door 
Frangoise Peyroux, die zelf 
ook voor de UNHCR werkt. 

Op de zegel van 12 s. zien 
we een groep vluchtelingen, 
omgeven door beschermen
de handen. Deze afbeelding 
is een 'vertaling' van het recht 
van vluchtelingen om be
scherming te zoeken. 'Asiel
recht voor vluchtelingen' is 
het onderwerp van de VNze
gel van 1.20 fr. In deze af
beelding wordt een vluchte
ling van een onveilig gebied 
let op de bloedvlekken!  over 
een afgrond naar veilig ge
bied geleid. De derde zegel 
(50 c.) schetst een beeld van 
de vluchteling die terugkeert 
naar zijn land. 

Kanaaltunnel: 
open of niet? 
Eurotunnel, de FransBritse 
groep die de leiding heeft van 
het omvangrijke Kanaaltun
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P M T E C T I O N rOR REFUGEES 
UNITED NATiONS 

eindeloze reeks vertragingen 
is de Chunnel nu op 6 mei of
ficieel geopend, maar van 
een openstelling voor het pu
bliek zal niet eerder sprake 
kunnen zijn dan in oktober... 
Dit laatste weerhield de En
gelse en Franse PTT er niet 
van om op 3 mei met een ge
zamenlijke postzegeluitgifte 
te komen. De symboliek over
heerst op de vier paartjes 
(twee Engelse en twee Fran
se) die de verzamelaar wor
den aangeboden. De Engelse 
bijdrage bestaat uit de Engel
se leeuw en de Franse haan 
die elkaar over het kanaal 
heen begroeten, tenwijl de 
Fransen een ontwerp inlever
den waarop twee handen te 
zien zijn boven een trein. In 
totaal gaat het om acht Ka
naaltunnelzegels: vier Engel
se (tweemaal 25 p. en twee
maal 41 p.) en vier Franse 
(tweemaal 2.80 f. en twee
maal 4.30 f.). 
Bij de in gebruik genomen 
handstempels is de symbo
liek evenmin geschuwd: vlag
gen, leeuw/haan en Big 
Ben/Eifeltoren. De autotrein 
Le Shuttle is ook afgebeeld. 
Eén van deze stempels meldt 
de duur van de reis: 35 minu
tes Folkstone to Calais. 
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Echt snel wordt een retourtje 
AmsterdamLonden pas op 
het moment dat het hoge
snelheidsspoor in België, Ne
derland en GrootBrittannië 
klaar is! 

Voetbal inspireert 
De wereldkampioenschappen 
voetballen in de Verenigde 
Staten inspireren sommige 

cent op de baan die de bal af
legt. Ze creëerde een soort 
vertraagde weergave, als het 
ware in slow motion. De 're
peterende' ballen zorgen voor 
een grappig effect. Bij sommi
ge zegels komt het effect ech
ter alleen goed tot zijn recht in 
'stripverband'. 

Flora & Fauna op 
Alderney 
Het kleine Kanaaleiland Alder
ney, dat hoort tot het Bailiwicl< 
(baljuwschap) van Guernsey, 
gaf op 5 mei een nieuwe serie 
permanente zegels uit, gewijd 
aan de flora en fauna van het 
eiland. De ruime gevarieerd
heid daarvan is te danken aan 
de ligging vlakbij Frankrijk. De 
serie bestaat uit zeventien ze
gels. Een opvallende verschij

NWNNMNMMN 
ALDERNEY 
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ALDERNEY 
Balllwlck of GutmMy 

ALDERNEY 
BAiliuick of GuanHV 
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ning is de mol (Talpa euro-
paea) op de zegel van 8 p. De 
egel (Erinaceus europaeus) 
op de zegel van 50 p. is char
mant om te zien. Deze egel
soort is lichter van kleur dan 
gewoonlijk. 

Meer dan een uil 
In de serie nieuwe permanen
te zegels die de postadminis-
tratie van de Verenigde Na
ties op 29 april uitgaf, over
heerst de symboliek. De serie 
doet nogal traditioneel aan. 
Vogels overheersen in de af
beeldingen. De afbeelding op 
de zegel van 1 dollar wijkt 
duidelijk af van die op de an
dere zegels. Op de zegel is 
de tekening Mourning Owl 
('rouwende uil') van Vannes-
sa Isitt (Canada) afgebeeld. 
De originele tekening werd 
gemaakt in 1985; Isitt werkte 
er honderd uur aan. De af
beelding geeft niet alleen een 
indruk van de culturele nala
tenschap van de kunstenares 
en haar echtgenoot, maar 
ook van hun 'culturele wor
tels' (mots). De uil kwam ge
regeld voor in de dromen van 
Vanessa Isitt. Haar vader 
stamt af van de Maori en zij 
groeide op onder de invloed 
van zijn verhalen en zijn cul
tuur. De uil is haar 'gids', wel
licht zelfs haar beschermen
gel. De vrouw in de tekening, 
het symbool voor Moeder 
Aarde, maar ook van het Hai-
da-volk, van de Azteken (de 
hoofdtooi), kijkt naar de toe
komst. 

Reductie van 
Groningen 
De afgelopen maanden ston
den langs de belangrijkste 
wegen in de provincie Gronin
gen borden met de tekst Re
ductie van Groningen. Die 
borden attendeerden op het 
400-jarig bestaan van deze 
provincie, een feit dat van 21 

mei tot 21 juni wordt gevierd. 
Volgens het maandblad Op 
en om de terp van Warff um is 
de uitdrukking 'Reductie van 
Groningen' als volgt te verkla
ren. Toen Maurits en Willem 
Lodewijkvan Nassau in 1594 
de stad Groningen op de 
Spaanse landheer verover
den, dwongen zij de stad een 
'Tractaat van Reductie' te te
kenen. Dit tractaat hield in dat 
de stad Groningen en de Om
melanden voortaan één pro
vincie met één bestuur vorm
den. Bovendien beloofde het 
nieuwe gewest zich te ver
zoenen met de Unie van Ne
derlandse provincies en trouw 
te zijn aan de Staten-Gene-
raal. De voltooiing van de Re
publiek der Verenigde Neder
landen, waaruit ons koninkrijk 
in geografische zin is voortge
komen, was daarmee een 
feit. 
Helaas laat de provincie Gro
ningen verstek gaan waar het 
een jubileumstempel betreft. 
Deze keer niet vanwege de 
kosten: het onderwerp was te 
ingewikkeld, zo luidt de ver
klaring. Het begrip 'Reductie 
van Groningen' mag dan 
moeilijk te vertalen zijn, maar 
een kaartje van de provincie 
met Stad en Ommelanden, 
voorzien van de teksten 'Re
ductie van Groningen' en '400 
jaar provincie Groningen' zou 
toch een redelijk alternatief 
zijn geweest. 

Zeg 'nee' tegen 
geweld 
Op 5 april verscheen in Israël 
een zegel met de tekst No to 
violence. Op de zegel (waar
de: NIS 3.85) zijn alleen de 
kleuren zwart en rood ge
bruikt. De voorstelling bestaat 
uit: een gestileerde figuur met 
een rood gevlekt hart tegen 
een zwarte gekraste achter
grond. Op de traditionele tab 
valt alleen een zwarte 'hoop' 
waar te nemen. Al met al be
paald geen duidelijke voor

stelling, maar 'echte' geweld-
zegels in de vorm van stenen 
gooiende jongeren worden 
onder de noemer van de Inti
fada al voldoende door de 
buurlanden van Israël uitge
geven. 

Molens in 
Roemenië 
Hoewel in nieuwe uitgiften 
die betrekking hebben op 
het thema molens meestal 
geen echte verrassingen 
meer zijn te ontdekken, lijkt 
de serie molens die Roeme
nië op 31 maart uitgaf toch 
de moeite waard. Helaas 
moeten we het voor een toe
lichting doen met de (Roe

meense) tekst op de zegels. 
Na de aanduiding Tulcea 
(molen) is steeds een plaats
naam vermeld. De molens 
zijn afgebeeld tegen de ach
tergrond van een waterverf
achtige blauwe lucht. De 
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kwaliteit van de zegels is re
delijk, wat niet altijd van 
Roemeense zegels kan wor
den gezegd. Alhoewel de 
meeste typen waarschijnlijk 
bekend zullen zijn, kan deze 
Roemeense uitvoering toch 
een welkome aanvulling 
voor uw molenverzameling 
betekenen. 

Engelse humor 
Groot-Brittannië gaf 12 april 
een serie zegels uit waarop 

vijf pictorial postcards zijn af 
gebeeld. Het gaat om humo
ristische prentbriefkaarten di 
inhaken op een vakantie aar 
de in Groot-Brittannië popu
laire zeekust. De 'briefkaart'-
zegels zijn uitgegeven ter ge 
legenheid van het honderdje 
rig bestaan van de Engelse 
prentbriefkaart. 
Ook al een eeuw oud is de 
Blackpool Tower, afgebee 
op de zegel van 19 c. De 
krab op deze zegel zoekt 
contact met de grote teen 
van de rechtervoet van ee 
pootje-badende dame. De 
zegel van 35 c. kan worde 
gebruikt in een verzamelir 
over ezels, terwijl ook de < 
de zegel afgebeelde pop
penkast met Jan Klaasser 
en Katrijn - in het Engels 

Punch & Jüc/y - thematiS' 
niet onbelangrijk is. Op d 

;- zegel van 30 c. draagt ee 
man in de strandstoel eei 
tot hoofddeksel geknoopt 
zakdoek. De bekende To 
wer Bridge is linksboven 

de zegel van 41 c. te ont 
dekken; het is dit jaar ee 
eeuw geleden dat de bru 
werd geopend. De dikke 
dames en heren maken 

3 deze zegels geschikt in t 
ma's, waarin het onderw 
gezondheid aan bod kon 
De man op de zegel van 
25 c. zoekt zijn zoontje, 
hij door zijn dikke buik n 
kan zien zitten en de ma 
op de zegel van 41 c. pn 
beert stukken chocola ui 
de Tower Crane te visse 
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Uien Ruys is 
egentig 
dezelfde maand dat PTT 

DSt de Ouderenzegels uit-
if, vierde een markante ou-
;re haar negentigste ver-
ardag. Tuinarchitecte Mien 
jys zit nog elke dag achter 
j tekentafel om tuinen te 
itwerpen. Deze vitale oude 
ime vierde haar negentigste 
fjaardag op 12 april. Ze 
srde het vak van haar va-
!r, Bonne Ruys, die een 
/ekerij, Moerheim, begon 
I de veenkoloniale grond 
n Dedemsvaart. Op Moer-
im kon zijn dochter volop 
perimenteren waardoor de 
inen van Mien Ruys' ont-
)nden, die jaarlijks door 
nduizenden worden be-
cht. Hoewel voor Mien 
jys misschien wel nooit een 
stzegel wordt uitgegeven, 
lan verzamelaars van het 
jma tuinen niet geheel met 
)e handen: in het frankeer-
ïmpel (FR247) van de kwe-
rij is zowel de naam Moer-
im als de aanduiding v/h B. 
lys' opgenomen. Bekende 
Jrukken dateren uit 1934 en 
42, maar het is niet on-
larschijnlijk dat het stempel 
k nu nog beschikbaar is. 

agie in IVIonaco 
rzamelaars van zulke the-
i's als bloemen, het circus 
honden kunnen geregeld 
gels van Monaco in hun 
facties opnemen. In de 
fjaarlijkse cluster uitgiften 
1 14 maart zit een exem-
ar dat een thematisch 

tenbeentje mag worden 
loemd: op de zegel laat 
1 illusionist een vrouw 
3ven. Deze zegel van 5 f. 
d uitgegeven ter gele-
iheid van de X. Grand 
< Magique de Monte-Car-
De traditionele attributen 
een goochelaar (zwarte 

ie hoed, witte hand-
oenen en goochelstaf) 
3reken niet. Bovendien 
dt de illusie gewekt dat 
etters van de landsnaam 
e hoge hoed verdwijnen. 
1 zegel nodigt gewoon-
j uit dit thema te gaan 
zamelen... 

IVIoederliefde bij 
de vogels 
China (Republiek, Taiwan) 
gaf op 7 mei een serie uit die 
de relatie tussen ouders en 
kinderen als onderwerp heeft. 
Het thema voor dit jaar is 
'moederliefde'. U denkt daar
bij waarschijnlijk meteen aan 
de relatie moeder-kind, maar 
op de vier zegels zijn vogels 
met hun jong(en) afgebeeld! 
Op de zegel van 5.- NT$ is 
een Maleise roerdomp {Gor-
sachius melanolophus) afge
beeld die drie jongen in het 
nest heeft. De roerdomp komt 
ook in ons land voor; hij staat 

bekend als een heel schuwe 
vogel die zich het liefst schuil 
houdt tussen het riet. 
De dwergstern (Sterna albi-
frons), die samen met een 
jong staat afgebeeld op de 
zegel van 7.- NT$, komt ook 
in Europa voor. 
Op de zegel van 10.- NT$ is 
een donkerkleurige sternsoort 
te zien, Anous stolidus. Op 
het nest zit een jong. 
De vogel op de zegel van 12.-
NT$ doet aan een specht den
ken, maar het is een baardvo-
gel (Megalaima oorti). Deze 
tropische vogel behoort tot de 
familie van de Capitonidae. 

Lecréateurde 
Guignol 
Op de zegel van 35 c. uit de 
eerder gemelde 'prentbrief-
kaartenserie' van Engeland is 
een poppenkast te zien. Het 
toeval wil dat Frankrijk op 7 
maart een zegel uitgaf die 
hierbij aansluit. Honderdvijftig 
jaar geleden overleed Laurent 

Mourget (1769-1844), de 
créateur de Guignol. Guignol 
is de Franse versie van onze 
poppenkast met Jan Klaassen 
en Katrijn. Laurent Mourget 
woonde in Lyon, een stad die 
na de Franse Revolutie met 
een strafexpeditie te maken 
kreeg die ook de belangrijke 
zijdeindustrie niet ongemoeid 
liet. Mourget was één van de 
mensen die gedwongen wer
den een ander beroep te kie
zen; hij werd straatverkoper. 
Om klanten te trekken gaf hij 
poppenkastvoorstellingen 
naar het Engelse model van 
Punch & Judy. Er wordt zelfs 
beweerd dat hij dat ook later, 
als tandarts, bleef doen met 
het doel zijn patiënten te ver

maken tijdens het trekken van 
tanden en kiezen... 
Mourget verving Punch door 
een figuur die zijn publiek 
meer aansprak: de zijdewer-
ker Guignol, die de taal van 
de werkende klasse van Lyon 
sprak, dezelfde financiële zor
gen had en ook dezelfde 
vreugden beleefde. De pop 

280. m % 

Guignol was als het ware een 
dubbelganger van de zijde-
werker die Mourget vroeger 
was. G(7/gno/kreeg later ge
zelschap van een onafschei
delijke kameraad, genaamd 
Gnafron, een filosofische 
schoenmaker met een hoed 
op. Verder kreeg Mourgets 
schepping ook nog een gade 
aan zijn zijde, Madelon. 

Een zegel met een 
(tab)vervolg 
In de sport worden de gren
zen steeds verlegd. Zo zijn 
skiërs zelfs gaan vliegen! Slo
venië gaf op 11 maart een ze
gel uit ter gelegenheid van 
het wereldkampioenschap 
ski-vliegen, dat van 18 tot 20 
maart in Planica werd gehou
den. Bij de aankondiging van 
de zegel werd al gezegd dat 
er een nieuw wereldrecord in 
zat en dat de Sloveense PTT 
nader van zich zou laten ho
ren als dat inderdaad zo was. 
En ja hoor, het record werd 
verbeterd. Het bestaande re
cord - eveneens in Planica 
gevestigd - stond op naam 
van Piotr Fias met een vlucht 
van 194 meter. Op 17 maart 
werd de magische grens van 
tweehonderd meter over
schreden, achtenvijftig jaar 
nadat de al even magische 
grens van honderd meter was 
doorbroken - ook dat gebeur
de in Planica. Het nieuwe re
cord werd gevestigd door 
Toni Nieminen met een vlucht 
van 203 meter. 
De Sloveense PTT hield 
woord door de zegel te voor
zien van een soort tab, zoals 
we die bij de zegels van Israël 
gewend zijn, met daarop de 
naam van de wereldrecord
houder en het aantal meters 
van de vlucht. De zegel wordt 
uitgegeven in velletjes van 
vier stuks. 

In kort bestek 
Naar aanleiding van het vier
honderdjarig bestaan van de 
tulp (zie ook het artikel Bloe
men kleuren ons bestaan 
en... de economie in het 
maartnummer van 'Philatelie') 
gebruikt de gemeente Eg-
mond een frankeerstempel 
(PR 10453) met het nationale 
logo waarop drie tulpen staan 
en de tekst 1594 1994 Hol
land. 
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6 juni 1994 
t̂''"" 7W O p deze dag is het op de 

# . < ^ Ä kop af 50 jaar geleden 
ü ^ r * J ^ ^ dat de geaUieerden 
1, "«fiÄK,. begonnen met de 

**■ invasie van 
FRANKRIJK 

of zoals het in 
officiële 

j ^ % . militaire 
'^... ^ kringen 

wordt 
genoemd 

JERSEY 

t 
18 

JERSt 

operation 
overlord" »•BB Jul»« 

wntamui JERSEY 

echter is deze dag beter bekend als 

DDAY .23 

De POSTADMINISTRATIES van 
GUERNSEY, ISLE O F M A N en # # # é i 

JERSEY herdenken deze historische 
gebeurtenis met het uitgeven 

van serie en/of blok. 

JERSEY 

1 Guernsey 
Post Office 

Helaas is het niet 
mogelijk om 
alle 

filatelistische 
Produkten te 

vermelden maar 

VRAAG ERNAAR 
BIJ UW 

HANDELAAR 

JERSEY 

ff 

o DM hn \im 1944 

of schrijf naar ot schnjl: naar : 
postbus 184  3 3 0 0 A D Dordrecht 
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FRANKPOST B.V. 
VEERSEDIJK 59 3341 LL HI.AMBACHT 

TEL.01858.18074 / FAX.01858-15756 BANK: 49.55.57.439 / GIRO: 48.91.639 
(DAGELIJKS GEOPEND VAN 10.00 - 16JO UUR, OOK OP ZATERDAG) 

LAND: 

AFRIKA (alg.) 
ARAB.LAhTDEN 
AUSTRAUÊ 
AZIË 
BAHRAIN 
BANGIADESH 
BARBADOS 
BELGIË 
BERUJN 
BHUTAN 
BOTSWANA 
ÏRAZIUË 
::ANADA 
::ARAIB.GEB. 
TVTRUS TURKS 
DDR 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 
toeslag)^ 
DOMINICA (manuf.) 
iNGElAND 
3NGELAND 
greetings) 
INGELAND 
perfins) 
&JGELSE GEB. 
iNGELSE GEB. 
SUPERJ 
'AROER 

LUXE KILOWAAR ALLEEN GROOTFORMAAT 
100 gr. 

17^0 
30,-
10,-
20,-
40,-
30,-
28,-
20,-
100,-
28,-
20,-
40,-
2240 
35,-
50,-
2240 
16,-
16,-
50,-

40,-
10,-
25,-

2240 

20,-
35,-

110,-

250 gr. 

40,-
70,-
2240 
45,-
90,-
70,-
65,-
45,-
225,-
65,-
4240 
90,-
50,-
80,-
120,-
50,-
35,-
35,-
110,-

90,-
2240 
60,-

50,-

45,-
80,-

265,-

LAND: 

HJI 
HNLAND 
HNLAND (SUPER) 
FLORA/FAUNA 
FRANKRIJK 
FRANSE GEB. 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
HONG KONG 
HONGARIJE 
IERLAND 
INDLA 
INDONESIË 
IRAN 
JAMAICA 
JAPAN 
KANAALEIL 
KOEWEIT 
UBIË (manuD 
UECrfmNSTEIN 
LUXEMBURG 
MALAWI 
MALADIVEN (man) 
MALTA 
MAN ISLE of 
MAURITIUS 
MIDDEN-OOSITiN 
MONACO 
MONGOUË (man.) 
NAMIBIË 

100 gr. 

30,-
18,-
75,-
28,-
55,-
60,-
20,-
150,-
35,-
16,-
30,-
2240 
15,-
35,-
25,-
35,-
22,-
40,-
35,-
110,-
40,-
20,-
35,-
24,-
22,-
32,-
24,-
85,-
18,-
24,-

250 gr. 

65,-
40,-
175,-
60,-
130,-
140,-
45,-
350,-
80,-
35,-
70,-
50,-
35,-
80,-
55,-
80,-
50,-
90,-
80,-
250,-
90,-
45,-
80,-
55,-
50,-
70,-
55,-
210,-
40,-
55,-

LAND: 

NEDERLAND 
NEDERLAND 

^'^^ 
NW.ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
POLEN 
PORTUGAL 
PORT.GEBIEDEN 
RUSLAND 
SINGAPORE 
SKANDINAVIË 
SKANDINAVIË 
(SUPER) 
SPANJE 
SURINAME 
THAILAND (man.) 
TSJECHOSLOW. 
TURKIJE 
USA 
WERELD 
WERELD SUPER 
WEST-EUROPA 
WEST-EUROPA 
(SUPER) 
IJSLAND 
ZIMBABWE 
ZUID-AFRIKA 
2^j\fr.(Thuislanden) 

100 gr. 

14,-
40,-

22,-
20,-
16,-
40,-
18,-
40,-
40,-
20,-
16,-
20,-
60,-

20,-
50,-
16,-
15,-
45,-
1340 
20,-
50,-
20,-
50,-

65,-
30,-
10,-
30,-

250 gr. 1 

30,- 1 
90,-

50,-
45,-
35,-
90,-
40,-
90,-
90,-
45,-
35,-
45,-
140,-

45,-
115,-
35,-
3240 
100,-
30,-
45,-
110,-
45,-
110,-

150,-
70,-
2240 
70,-

(Deze lijst is niet volledig! Vraag onze complete gratis brochure aan! - manufyman. = manufactured -) 

ioekt u grotere hoeveelheden, vraag dan onze gratis prijslijst waarin u nog een 
aar duizend andere artikelen aantreft. Bovendien kunt u als geregistreerde klant 
sbruik maken van de speciale vóór-opruimings-dagen die alleen bestemd zijn 
3or klanten van FRANKPOST B.V. Op deze dagen kortingen tot 50%!!!! 

IKILOWAAR MISSIE "HET GAAT ] 
AND: 

[.1 AFRIKA (alg.) 
1.2 AUSTRLIE 
[.3 AZIË 
[.4 BELGIÈ 
1.5 CANADA 
L6 DENEMARKEN 
L7 DUITSLAND 

1000 gr. 

70.-
50,-
75,-
75,-
40,-
50,-
50,-

24 kilo 

165,-
110,-
175,-
175,-
80.-
110.-
110.-

LAND: 

M. 8 ENGELAND 
M. 9 ENGELSE GEB. 
M.10 nhOAND 
M.11 IERLAND 
M.12 JAPAN 
M.13 NEDERLAND 
M.14 NW.ZEELAND 

ERUIT 
1000 gr. 

30,-
75,-
fiO.-
70.-
50,-
35,-
60,-

, ZOA] 
24 kilo 

60,-
175,-
135,-
165,-
110,-
75,-
135,-

LS HET BINNENKOMT" 
LAND: 

M.1S NOORWEGEN 
M.16 SKANDINAVIË 
M.17 USA 
M.18 WERELD 
M.19 W.EUROPA 
M.20 ZWEDEN 

1000 gr. 

55,-
65,-
40,-
45,-
65,-
60,-

24 kilo 

125.-
150,-
90,-
100,-
150,-
135,-

• ^ MEER DAN 100 M̂  
KILOWAAR 

Verzending onder rembours of na vooruitbetaling. Bestellingen boven £1.150,- zonder extra kosten. 
Beneden fl.l50,- bij vooruitbetaling £1.5^0 extra; onder rembours fl.8,50 extra. Bestellingen uit 
buitenland onder fl.l50,- portokosten extra, boven fl.150,- zonder extra kosten. 
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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 te vullen en als 

Advertentieruimte mee te tellen' Ook punten, komma's en 
andere leestekens hebben recht op nun eigen vakje en 

moeten dan ook ieder apart in een vakje ingevuld worden' 
(voor bon zie wikkel) 

Vangeboden 

D.D.R. - postfris/gebruikt zegels -
blokken - Streifen Kleinbogen - los
se sperwaarden v d 45 ent de Mrk 
Vraag lijst Stuur uw manko's naar 
H Jansen - Rozenstraat 57, 7601 
AM Almelo, tel 0*546-811220 

Ierland 300 versch ƒ 89,- 400 
versch ƒ 139,- 500 versch ƒ 2 7 9 , -
600 versch ƒ 529,- 700 versch 
ƒ 8 7 9 - 800 versch ƒ 1529,- Jaar
gang 1993 kompleet ** ƒ 57, - Stuur 
uw manko nrs naar Kuipers Diepen-
brockstraat 109, 7604 CX Almelo. 

Engeland brandmeuw baal 25 kilo 
ƒ 475,- Duitsland veel gel prachtig 
f 90,- p kilo Japan PTT 400 gr 
verz ƒ 65 , - uitsl PJ PP schitterend 
500 gr ƒ 175,- Int P Koopman
schap Naarden 02159-44265 B v 
Leeuwen, Den Haag 070-3453907 

Kilowaar gratis prijslijst Engeland 
I kg missiewaar ƒ 25,- , grootfor
maat ƒ 45, - 100 g Man ƒ 45 , - Por-
tovrij Mancolist Giro 6246177 
Bentley 2, Winchester Rd Nor
thampton Engeland 

Nieuwtjes van de meeste West-Eu
ropese landen o a Engeland, 
Frankrijk, en? Alles nominaal + 
10% Tel 020-6993179 H O Lan
degent, Jupiter 107, 1115 TL Dui-
vendrecht 

Noorwegen 350 versch of 250 
versch grf ƒ 21,50 Giro 1153084 
G van der Ven, Genneperweg 73, 
Eindhoven 

Rep Suriname zegels -i- FDC's t/m 
1982 voor 25%, 1983 t/m heden 
voor 35% Zegels 91 of 92 voor 
ƒ 49, - 1993 voor ƒ 89,- . 1975 t/m 
1993 compleet voor ƒ 799,- J Kool, 
Purmerend 02990-36823 

1000 versch Engeland G B en Ier
land in Stockboek ƒ 135,- Giro 
676310 L vd Ven, Breukelen 

Gelopen poststukken en ruimte-
vaarlcovers Vraag /ichtzending et-
fetten documenten Vraag info mw 
Briggeman Oostvoome 01815-
5036 

Nederland *^*/ O tot 50% NVPH 
Vraaglijst 'F Cahn Wanningstr 19, 
1071 LA Amsterdam 020-6641679 

Kinderpostzegel bedankkaarten 50 
versch ƒ 1 5 0 . - Hoogerdijk, R'wou-
de.tel 01721-8379 

1 Kilo afgeweekte postzegels we
reld met grootformaat ± 22 000 
stuks voor slechts ƒ 65 , - incl ver/ 
Giro 6698416 i n v J Koning te 
Monster tel 01749-42731 

Cat./prijslijst. WWF mineralen. 
fietsen prehist dieren ƒ 7 50 per 
stuk op giro 3360508 M Luijpen, 
B Mooystr 32A 1901 ET Castri-
cum (winkel, hd NVPH) 

70(K) Verschillende postfnsse mo
tieven Lijsten tegen ƒ 2,50 in post
zegels Schaetzie AG, Postfach 337 
CH-8832 Wüllerau. Zwitserland 

500 W.-Europa ƒ 15.- 1000 We
reld ƒ 20 - Enkel grt p/100 st Bel
gië ƒ 1 5 - Denem ƒ 15,- Duitsl 
ƒ 1 5 - Engel ƒ 1 5 - IJsl ƒ 45 , -
Zweden ƒ 1 5 - Austr ƒ 1 5 -
N Z land ƒ 15 - RSD Middenmeer, 
Lindelaan 23 1775 GK Midden
meer Giro 2300785 

Zegels, brieven, lokale uitgaven 
Rusland, Baltische Staten, ex-Sovjet-
rep, Oost Europa Corr Engels, 
Frans Bogdan Bulkszas, P O Box 

115, 15-950 Bialystok 1 Polen 

Gratis prijslijst kilowaar en kleine 
kavels J Stienstra Ambachtsheren-
laan 113 2722 CZ Zoetermeer tel 
079-314633 

Nederland - Ver Europa ***/ O 
Stuur uw nummers, u ontvangt mijn 
prijs F Ghyben, Zonegge 1916, 
6903 GV Zevenaar 08360-29241 

Complete motiefseries bloemen, 
dieren, ruimtevaart, tremen, sport, 
etc Spec aanbiedingen Vraag info 
en prijslijst" Beslist de moeite 
waard Ook Nederland postfns P 
Antonisse, Velmolenweg II , 5401 
HL Uden Tel 04132-68333 na 
18 00 uur 

USA 20 versch cpl senes van 4 of 5 
met nwste ƒ 1 9 - , 40 series id 
ƒ 39,-, 60 series id ƒ 59 - Giro 
1282149 J Dijkstra, Lindenoord 20, 
Vaassen 

Zweden 1200 versch 140.- Idem 
grootf 800 119,- Giro 5445643/ 
cheque T Kwakkel, KI Doesburg 2, 
8181 ZLHeerde 05782-3297 

Ned. en OG, zeer uitgebreide prijs
lijst pf, gebr aut FDC, etc N de 
Neef, Pb 143, 7700 AC Dedems-
vaart 

Prijslijsten Albanië, Bulgarije, N-
Korea (ook D') , Mongolië, Polen. 
Tsj -Slow , Hongarije, paddestoelen, 
tremen, enz ƒ 1,60 F B Dijkstra, 
S Valkemastrjitte 4, 9088 BD Wir-
dum Tel 05105-51913, Fax 
05105-51212 

Reich, BRD, Berl ***/ O tot 
50% Michel Vraag lijst' F Cahn, 
Wanningstraat 19, 1071 LA Am
sterdam 020-6641679 

Ned. pfr en gebruikt, series, los, 
boekjes, rolt, port enz v a 30% 
Vraag gratis prijsl 02153-11397, H 
Thiel 

Gespecialiseerd m thematische fila
telie Pzh Luijpen, B Mooystr 
32A. 1901 ET Cdstncum (NVPH) 

Oostenrijk, Zwits , Lux , Portugal 
*** /Gto tO , l5 et pe rYvf r Vraag 
hjst' F Cahn, Wanningstr 19, 
1071 LA Amsterdam 020-
6641679 

Phila-Serviceü Uw adres voor mo
tief en Oost-Europa (Albanië, Balti
sche Staten en DDR") Na ontvangst 
van uw mancolijst ontvangt u, ge
heel vrijblijvend, een prijsopgave 
Phila-Service, Postbus 944, 6800 
AX Arnhem 

Samson Filatelie encyclopedie 
Hoogste bieder krijgt bencht 05202-
13246. Beek 

Profil. Motiet/nieuwtjes voor 
hand /wederverk /verzamelaar Tel 
02290-47953, tax 02290-47953 
Vraag onze li)sten 

Kinderbedankkaarten. Gratis 
prijslijst H Thiel, Meentzoom 37. 
1261 XABIaricum 02153-11397 

Balt. Staten voor '41 Estland 50 
versch 39.50, dito 70 102,50 100 
180,-, Lithouwen 125 versch 7 9 -
dito 225 285,- Incl porto te bestel
len door vooruitbet Giro nr 471225 
C Opscholtens Rodennjsestr I7A, 
3037 NA Rotterdam 

Nu uitzoeken Ned. Luxe postfns nr 
392/96 ƒ 5 - 423/27 ƒ 1.- 449/53 
ƒ 3,20, 454/59 j 4 , - 695/99 ƒ 8 80 
122/26 f 13,50 G V Norden Ham
burgerweg 92 Ermelo Giro 
6497526 

Greenland Send ƒ 4 0 - cash Re
ceive 100 different nice used Green
land 100 mint different ƒ 5 0 - Free 

pricelist Knud Jespersen, Fredenks-
dal 34D DK-7800 Skive Dene
marken 

Duitsland/Berlijn postf/gest en op 
br cdiw 3 6 0 0 - Vrpr 1600- Oos
tenrijk poslfr gest en op br Cat w 
1000,- Vrpr 400.- v Apeldoorn. 
Postb 70, 2964 ZG Groot-Ammers, 
tel 01842-2495 

Nederland postfns, gebruikt Vraag 
de uitgebreide en gratis prijslijst aan 
bij Anno '1852', postbus 2934 
7301 EH Apeldoorn Tel 055-
552174 Direkt doen' 

Poststukken Polen 5 voor 10,- mooi 
Gfm NL 450 voor 1 0 - en toeslag 
Wereld en Europa 600 10,- Wacht 
met' Geld in brief K Tams. Bos 
straat 131 2153 AM Nieuw-Ven
nep 02526-75671 

'Stamp-Aid' Kantoorpost Nederl. 
1 Kg Mix met 30% GRF (incl toe
slag) ƒ 35,-, 1 Kg GRF (mcl toe
slag ƒ 100,-, '/: Kg ƒ 60.- , 5 Kg 
KLF ƒ 25, - (porto + verz extra) 
Meer Into SEF/Stamp-Aid Tel 
02975-40164, giro 46 49 344 

1 Kg afgeweekte postzegels hele we
reld met grt voor slechts ƒ 65,-, 
mcl verz Giro 6698416 t n v J Ko
ning Monster 01749-42731 Gevr 
tel kaarten aantallen 

PTT-mapjes Nederland voor de 
frankeerwaarde Stuur uw manconrs 
naar W Boer PB 5272 3008 AG 
R'dam 

500 Brits-West-lndie ƒ 5 1 , - 500 
wereld ƒ 8.50 200 paarden ƒ 14,50 
500 sport ƒ 28,50 500 bloemen 
ƒ 37 50 500 vogels ƒ 48 - 400 mu
ziek ƒ 5 1 . - Jac vanWelsems Colo-
niastraat 57, 3024 TA Rotterdam 
Gironr 6513551 

1 Kg Tsjechoslowakije gr form 
ƒ 85 . - 1 kg Nederland gr form 
ƒ 80,- Info W H P , Postbus 328, 
5460AHVeghel 04130-50158 

Rusland ongest zegels oud en 
meuw cat w 5150,- DM Vr prijs 
ƒ 600,- K Keesman, tel 05998-
38018 

Postzegelver/ in 3 albums Liech-
tenstein-Zwitserland overwegend 
postfns resp Yv frs 70500 en 
99500 F H Erdtsieck, tel 010 
4228955 

Frankrijk 2 DAVO banden m cas
settes + Lbladen 1940 t/m 92 f 50 -
nieuwst Alkmaar 072 113324 V 
Doorn 

Gratis Onze nieuwe Iijst met ge 
stempelde motiefseries is uit Ruim 
20(X) series en blokken Elke maand 
weer nieuwe series erbij Vraag nu de 
lijst aan Van Dal Filatelie Postbus 
773, 5700 AT Helmond Fax 04920 
29863 Tel 22224 na 19 00 uur 

Gratis prijslijst landensamenstellin-
gen Grotere samenstellingen aan
trekkelijke prijzen Tevens gevraagd 
verzamelingen buitenland PZH v 
Wienngen 01134-3116 Krabbend 

Japanse bezetting en revolutie Pen-
ode Nederlands Indie, Weense druk
ken Indonesië LB Vosse. Vinken-
baan3, 1851 TB Heiloo 

Profil. Partijen scherpe prezen Ne
derland voor Handl /wederverk /ver
zamelaars Tel 02290-47953, tax 
02290-47953 Vraag onze lijsten 

Duizenden versch. postw. st. met 
motieven alle van de Sovjet Unie 
Musici, schrijvers, sport (waarbij 
denksp zoals schaak), luchtv 
toerisme, architektuur enz Zowel 
blanco postw st als echt gelopen 
Ook spec gelegenheidsstempels 
Stuur mancolijst (num Russ cat of 
beschrijvmg) Zichtz tegen vergoe
ding van de porto Gerne Coerts 
Loopplank 6, 9732 EA Groningen 
Ruilen tegen motietenv of zegels 
met thema 'kranten' is mogeljk 

Sovjet-Ume Grote voorr van de 
jaren twintig tot de laaisten uit 1991 
Meest posttr maar ook iets met 
plakker en gest Ook kleinbogen en 
blokken Stuur mancolijst voor prijs
opgave Gerne Coerts, Loopplank 6 
9732 EA Groningen Ook voor 
nieuwtjes Rusland vanaf 1992 

Ruilen tegen zegels en brieven met 
thema 'kranten' mogelijk 

Gevraagd 
Verenigd Europa **, O en FDC. 
Ook Oosteuropese meelopers. Euro 
pafrique, brugparen, ongetande etc 
Gratis prijslijst bij Harrie Baken, 
Pb 1291, 5004 BG Tilburg, tel/fax 
013-684615 

Internationale antwoordcoupons 
alle landen J Peters, Postbus 43, 
6000 AA Weert 

Autofolders evt ruil postz Ben lief
hebber geen handel' Leon Verbeek, 
Elbelaan2 5691 MG Son 

Frankeer zegels verzamelingen 
FDC partijen C Cruyssen, IJsvogel-
hoek 6. 3201 HR Spijkenisse 

Indonesie-ver7ameldar(s) voor 't 
ruilen van dubbelen G Stougie, 
Oude Vaart 22, 4537 CA Terneuzen 

Alles van de Dominicaanse Repu
bliek Verz pf nieuwtjes, etc Tel 
020-6632441 Aanb P de Wit In-
sulmdeweg 609, 1095 CZ Amster
dam 

Bied minimaal ƒ 500,- voor punt-
stempels op de Eerste Emissie 1852 
van Nederland Foto's met vraag
prijs aan A Gabrielse, Poste Restan
te, Postkantoor Middelburg 

Firma perforaties in Europese ze
gels Elk aantal is welkom Prijsop
gave aan D Scheper, Hogeland 1, 
2264 JX Leidschendam 

Polen, Joegoslavië, Roemei 
Hongarije, Albanië, Bulgar 
Tsjechoslowakije. PZH Rol 
Wiktor Hodgesstr 13. 6135 CS I 
tard Tel 046-512751 Ook mei 
tjes' 

Engeland frankeergeldig mèt g 
ƒ 2 20/i Jersey-t-Guernsey ƒ 2,-
Brouwer, Leeuwarden, tel O 
886836 

Frankeer-geldige postz. Ned 
onatgew /z gom/Postfris 50-8( 
Ook blokken, PZM, PZB Into b 
op aanvraag Telef 02975-4016^ 

Siam-Thailand. Pfr en gestemp 
ook Macau en Taiwan Pfr A 
biedingen M Pnns Tel (. 
6960165 

Diversen 
Ruilen Stuur mij 300 a 500 ver 
zegels van Roemenie en ik stui 
een gelijk aantal van dal land te 
D V Zoonen, Kwikstaartlaan 
2566 TS Den Haag 070-323251( 

Fl late 11 sten ver Zuidelijk Afr 
Eigen blad, veiling, biblioth 
rondzendverkeer en bijeenkomt 
FVZA, Postbus 33223, 3005 
R'dam 

Israël: postfnsse zegels met tal 
koop, en verzorging van abo 
menten Inl A Bouwense, 
01100-12762, Goes 

FRANKEERGELDIGE ZEGELS 
van 70 landen gevraagd 

bv 

BELGIË *) 
BUND-) 
CANADA 
CYPRUS 
DK-) 
EILAND MAN 
FRANKRIJK 
FINN/AALAND 
GB 
GIBRALTAR 
GUE/JERSEY 
ITALIË •) 
JAPAN *) 

aankoop 

3,80 
86 — 
77 — 

120 — 
19 — 

135 — 
23,50 
21,— 

200,— 
185 — 
185 — 

0 06 
1 — 

Ruil 

4 60 
104,— 
90 — 

140 — 
22 — 

159 — 
28 — 
24 50 

235,— 
218,— 
218 — 

0,07 
1,08 

bv 

LIECHT *) 
LUXEMB 
MALTA *) 
MONACO 
NOORW *) 
OOSTENR ' 
SAN MA/AT 

Aankoop 

78 — 
3 50 

330 — 
19 50 
17 — 
11 — 
0 05 

UNO GENEVE 2 6 -
UNO NY 
UNO WIEN 
USA-) 
ZWEDEN 
ZWITSERL • 

70 — 
6,70 

112,— 
15,20 
9 4 -

Ru 

91, 
3 ! 

388 
23 
20 
13 

ooo; 
30, 
82 

7 
132 

17 
110 

Aankooplijst gratis Koopprijs in HFL per 100 munteenheden van hi 
land voor xx-frankeerwaarde Zegels naar waarde en hoeveelheid i 
zakjes sorteren onder 200,- totale »/aarde/ 20, - per land tegenboi 
voorbehouden 10,- DM mm aftrek voor valse of ongesorteerde 
kavels en kleinv^/aarden Zendingen onder 100 - alleen ruilen 
Ruilprijzen in HFL frankeenwaarde geldige hollandzegels Zonder 
gom landen met - en alleen deze - kopen en ruilen 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 APHV en IFADA 
Postfach 36 45 Tel 00-49-6131 -237341 
D-55026 l^ainz Fax 00-49-6131-23734: 

INTERNATIONAL CASHPOINT FOR POSTAGE MATERIA 

Bestelbon gratis demo-disk P.C. softwar 
Ja, stuur mi| de volgende P C software toe Kruis aan en stuur deze bon naar 
Postbus 267 2650 AG Berkel (ZH) Betaling o gestort op giro 2548620 {dan 
bon niet insturen), bijgesloten o betaalkaart o cheque o frankeergeldige Nedf 
landse postzegels Disketteformaat o 35 o525 Informatie 01891-16135 

Filatelie {postzegelverzamelmgen) o ƒ 69 o Demo Gr 
Numismatiek {munten/bankbiljetten) o ƒ 69 o Demo Gr 
Chameleon (ze/f (e con/zgurere/T) o ƒ 99 o Demo Gr 
Autokost {autokosten beheei) o ƒ 69 o Demo Gr 
Beleggen (aandelen/optie beheei) o ƒ 49 o Demo Gr 
Voetbal (compe(;(/e, s/ancfen enz) o ƒ 49 o Demo Gr 
Bankgiro (giro- en bankrekeningen) o ƒ 49 o Demo Gr 
Shareware (9 Mb Ned/Eng op 3,5 HD) o f 2a 
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PHILAPOST BESTEL-HOT-LIJN 
0 1 8 9 1 - 1 5 0 9 9 
4 LIJNEN 

MAILORDER OP MAAT VOOR DE FILATELIST 
Rodenryseweg 28A, 2651 BV Berkel en Rodenrijs 

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

O.K. 
Het is misschien een beetje flauw, maar hadden wij u alles al verteld over de inhoud van 'Het Album', dan hadden wij 
de bestellingen helemaal niet kunnen verwerken de afgelopen maand De inmiddels trotse bezitters van deze unieke aan 
bieding weten precies waar wij het over hebben 
Lees erover m onze advertenties in het mei-nummer van Philatelie op de pagina's 339, 380, 381 en 423 

Maar nu kunnen wnj niet langer zwijgen Bescheiden zijn heeft geen zm meer 

HET ZIJ ZO HET ALBUM 
bestelcode 000.100 

ƒ100-
Voor iedereen 

Een verzameling postzegels m een luxe 32-bladig insteekalbum overvol uitsluitend verschillende postzegels blokjes en 
velletjes voor slechts ƒ 100,- ° ° 
Ja , u leest het goed, een - nul - nul = ƒ 100,- Zegge Honderd Nederlandse Guldens. 
Wij kunnen het niet duidelijker zeggen Het is echt waar 
U knjgt inderdaad een luxe GROOT FORMAAT (A4) insteekalbum overvol van A tot Z, zowel gestempeld als postfns, 
zowel hele velletjes en blokjes als complete series Philapost lijkt inderdaad gek geworden' 
Nederland, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Portugal, Italië, Scandinavië, Zuid Amerika, Midden-Amenka, U S A , 
Canada, Afnka, Midden Oosten en 'Booming' Azie Allemaal netjes, overzichtelijk per land bij elkaar, zowel uitgezet als 
verwerkt in transparante luxe zakjes"' U gelooft het met, en toch gaan wij nog een stap verder 
Een overvolle verzameling zonder doubletten, alles verschillend, voor slechts ƒ 100,- 'Het Album' bevat ^ l een al meer 
dan 100 complete uitgiften waarvan vele postfns, uitmuntende kwaliteit 
Speciale verrassing voor de snelle bellers, 4 complete spiksplmter nieuwe uitgiften van de wereldkampioenschappen 
voetbal in Amerika, die deze maand beginnen 
Ja , postzegels verzamelen is een fantastische hobby die veel meer aandacht verdient en weer betaalbaar moet worden, 
met alleen voor volwassenen, ook voor de jeugd ^ o ° » » ° ° ° 
Philapost voegt een meuwe dimensie toe aan het verzamelen van postzegels' ° ° , 
Wij denken ook aan morgen, volgende week, volgende maand, volgend jaar, ja de volgende generatie Waar zijn u ^ 
opvolgers, wie neemt later uw kostbare verzameling over de spelcomputer "? Nee uw kinderen, kleinkinderen, neefjes, 
nichtjes, buurjongen, buurmeisje ' » ° ° » " 
Wist u dat Philapost speciaal voor de hoogste klassen van de lagere school een rondleiding geeft door 1000 m^ kamtoor'en 
magazijn vol postzegels en enthousiaste medewerkers en dat iedereen na een verfnssing met een plastic tas vol.waarde • 
volle postzegels naar huis gaat, helemaal voor mets ' Bel voor informatie en vraag naar Mevrouw P Vrolijk • '•;, -.("s' 
Geef Philapost uw vertrouwen en bouw mee aan de toekomst 

PHILAPOST ON THE MOVE 
Bereidt u zich alvast geestelijk voor op onze Ie verjaardag in september a s en alles wat komen gaat' 

Zorg ervoor dat u de 'Philapost' boot niet mist. 
A îst u dat u uw bestelling altijd ongedaan kunt maken wanneer u onverhoopt ons produkt niet wilt behouden 
J stuurt het gewoon gefrankeerd aan ons retour, want Philapost wil uitsluitend tevreden klanten Wij nemen u serieus' 

Eurqpost 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 KvK Delft 35724 
Philapost IS een initiatief van Phila B V Post s v p naar Postbus 96 2650 AB Berkel en Rodennjs 
Leveringsvoorwaarden Betaling binnen 14 dagen GEEN PORTOKOSTEN incl btw Bij te late betaling wordt ƒ 10-
nistratiekosten m rekening gebracht Phila B V accepteert creditcards 

admi-



LE SALON DU TIMBRE 
PARIJS -15 TOT 24 OKTOBER 1994 

pTE EUROPESE BEURS 
VOOR FILATELIE 

Met zijn origineel en vernieuwend karakter , richt het SALON DU 
TIMBRE zich vastberaden tot een breder pubhek. 
Voor de eerste keer biedt de beurs de mogehjkheid aan amateurs, Uef-
hebbers of geroutineerde verzamelaars om de wereld van de filatehe van 
dichtbij te leren kennen en te ontdekken. 
Naast de veelzijdige informatie op ruim 10.000 m2, zuUen animatie en 
evenementen de bezoeker in zijn ontdekking entertainen. Hij zal er ken
nis kunnen maken met de passie van de verzamelaar. 
Voor deze 1ste Europese Beurs voor Filatehe sloegen de 12 posterijen van 
de Europese Unie, die van Monaco, Zwitserland en de Verenigde Naties 
de handen in elkaar om de unieke en uitzonderlijke dimensie van deze 
happening extra kracht bij te zetten. 
Tenslotte zal de bezoeker ook de kans krijgen om op de 120 stands van 
postzegelhandelaars een echte dialoog met kenners aan te gaan, die gerich
te tips zullen geven over het aanleggen of het uitbreiden van een collectie. 

Plaats : Pare Floral Parijs 
Bereikbaar via het Metrostation Chateau de Vincennes 

Alle dagen open van 10.00 tot 18.00 u (behalve op 24 oktober tot 16 00 u) 
Georganiseerd door de Assoc lation pour le Developpement de la Philatelie 

RESERVERINGSTICKET VOOR DE SPECIALE HERINNERINGSBLOKKEN VAN HET SALON DU TIMBRE, 

Blac feuillet emu / « u r It Siloii <, nmbie PRl\Dt VENTE 15 ' 

HET BLOK 1993 BLSTAAT UIT 2 POSTZLGELS 
VAN 2,40 FRF h,y 2 ZFChLb OVER HET SALON 
DU TIMBRE 

HET BLOK 1994 BESTAAT UIT 2 posTZfcn s 
VÂN 2,80 FRF hN 1 /EGIL OVER HET SALON 
DU TIMBRE 

• BLOK 1993 x H F R F = 

• B L O K 1994 x 16 FRF = . 

D F F I N A M E IN »t VIR/I-MDINC . 6 F R F = . 
(GKXTIs \ooi{ n^s^Hll^^ IN V\N MUR DAN 2S0 FRI-) 

T O T u t Hl s 1111 IN(, 

FRF 1 
. FRF 
.FRF 

= FRF 

BETALING VIA VISA of MASTI RI ARD 
N B I I I I I I I I I I I I 

DATUM VAN VERSTRIJKING I I I/I I 

HANDTEKENING 

Het versturen van de blokken begint vanaf J5 oktober 1994 Afname enkel na afloop van de verzendingen. 
Retourneren aan de Service Philatélique de La Poste - 18, rue Francois Bonvin - F 75759 Par is cedex 15. 
Naam : Voornaam : 
Adres : 
Pos tnummer : Gemeente : 

* f u / Sil n 


